A Gikawt Ni Jcob Ang Panalangin.
❖ “Ang mga tawo kinsa gipaboran sa Dios, ug ngadto kang kinsa Iyang gitugyanan og dagkong
mga responsibilidad, usahay mabuntog sa pagtintal ug nakahimo og sala, sama nga kita karon
naningkamot, nagduhaduha, ug kanunay nga nahulog sa sayop. Ang ilang mga kinabuhi, uban
sa tanan nilang mga kasaypanan ug kabuang, bukas sa among atubangan, alang sa among
pagdasig ug pasidaan.”.
B Gipanalanginan Sa Dios Si Jacob (1).
❖ Human malingla ni Jacob, si Esau misaad nga iyang patyon siya human mamatay ang ilang
amahan (Genesis 27:41). Si Rebeca miawhag kang Isaac sa pagpadala kang Jacob sa layo aron
mangitag asawa taliwala sa ilang mga paryente (Genesis 27:42–28:5).
❖ Gipanalanginan sa Dios si Jacob sa iyang panaw. Siya mipaila sa Iyang kaugalingon gikan sa
ibabaw sa usa ka dako nga hagdanan nga miabut sa langit (Genesis 28:11–15; Gn. 11:4). Si
Jacob misulay sa pagkuha sa panalangin sa iyang kaugalingon, apan ang Dios lamang ang
makahatag niini pinaagi sa grasya.
❖ Mitubag si Jacob sa panalangin sa Diyos pinaagi sa pagsaad ug duha ka butang (usa ka
espirituhanon ug usa ka pisikal): ang paghimo niana nga dapit nga balay sa Diyos, ug ang
paghatag pagbalik sa ikapulo sa tanan ngadto sa Diyos ( Genesis 28:22 ).
C Gilimbongan Si Jacob.
❖ Si Jacob walay bisan unsa nga ikahatag kang Laban isip dote, mao nga siya misugyot nga siya
motrabaho og pito ka tuig aron maminyo sa iyang anak nga babaye.
❖ Apan, gilimbongan ni Laban ang iyang umagad nga lalaki pinaagi sa paghatag kaniya kang Lea
imbes kang Raquel
❖ ( Genesis 29:20-23 ).
❖ Pagkasunod buntag, nakaamgo si Jacob nga gilimbongan siya. Siya nag-antus sa Balaod sa
Talion (Exodo 21:24). Karon mas nakasabot na siya sa iyang sala ug sa gibati sa iyang amahan
ug sa iyang igsoon.
D Gipanalanginan Sa Dios Si Jacob (2).
❖ Gipanalanginan sa Diyos si Jacob sa misunod nga mga tuig. Siya adunay 11 ka anak nga lalaki
(si Benjamin, ang ikanapulog duha, matawo sa ulahi).
❖ Ang mga ngalan sa iyang mga anak nagpakita sa pagbati ni Lea ug Raquel. Bisan pa sa ilang
panaglalis, gipanalanginan sila sa Dios (Genesis 29:31-30:24).
E Si Jacob Usa Ka Panalangin.
❖ Si Jacob usa ka panalangin alang kang Laban ug sa iyang pamilya. Apan, si Jacob walay bisan
unsa. Karon kinahanglan na siyang magsugod sa pagtrabaho alang sa iyang kaugalingon ug sa
iyang pamilya.
❖ Si Laban misulay pag-usab sa paglimbong sa iyang umagad nga lalaki, apan ang Dios wala
motugot kaniya (Genesis 31:7). Sa kasukwahi, ang Dios migamit ug mga damgo aron sultihan
si Jacob sa paggamit sa genetics (nga wala niya mahibaloi) aron makalikay sa mga limbong ni
Laban (Genesis 31:9-13).
❖ Si Jacob wala makiglalis, mialsa, o misulay sa pagpangita sa iyang kaugalingong mga solusyon.
Naghulat siya sa Diyos. Siya mibiya sa balay ni Laban paingon sa Canaan lamang sa dihang
gisultihan siya sa Dios sa pagbuhat niini (Genesis 31:3).

