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PAGTULON-AN 8 – PAKIGDUMOG DIHA SA DALAN SA SAAD 

Genesis 25 - 35 

TEMA:  Pagpakita nga ang pagpanugyan ngadto sa Balaang Espiritu magahatag 

kanato sa kadaugan. 

  

          Ang mga tawo ba gusto ug pakigdumog? Adunay duha ka matang sa pakigdumog dinhi 

sa kalibutan: ang lawasnong pakigdumog tali sa mga tawo nga atong makita, ug ang 

espirituhanong pakigdumog nga dili nato makita. Karon samtang kita nagapanaw, 

makadungog kita ug usa talagsaong pakigdumog tali sa usa ka tawo ug sa Dios. 

 Human sa kamatayon ni Abraham, ang Dios mipakita kang Isaac ug mipamatuod 

kaniya sa dagkung mga saad nga gihimo Niya ngadto sa iyang amahan nga si Abraham, 

Genesis 25:2-5. Ang Dios misaad nga Iyang pagapadaghanon ang kaliwat ni Abraham sama 

kadaghan sa mga kabituonan sa langit. Si Isaac mitoo ug mihulat sa katumanan sa maong 

saad. 

 Kaluha ang mga bata nga natawo alang kang Isaac ug Rebecca. Bisan sila mag-

igsoon, si Esau ug Jacob kanunay naga-away; bisan pa man gani sa didto pa sila sa 

taguangkan, Genesis 25:22-23. Si Esau nahimong maayong mangangayam, siya tawo sa 

kaumahan samtang si Jacob usa ka malinawon nga tawo, nagapuyo sa mga tolda, Genesis 

25:27. Ang Dios misulti kang Rebecca nga ang magulang, nga si Esau; magaalagad sa iyang 

manghud, nga si Jacob. Ang pamilya nasayud nga ang Dios motuman gayud sa Iyang mga 

saad, apan walay nasayud kon unsaon nga ang gisaad nga panalangin matuman kadto kang 

Jacob. 

 Una sa tanan, gibaligya ni Esau ang iyang katungod ingon nga panganay ngadto kang 

Jacob tungod kay siya gigutom, Genesis 25:29-34. Ikaduha, si Jacob gitabangan ni Rebecca 

aron maangkon ang panalangin ni Isaac pinaagi sa pagpahimulos sa pagkabuta sa ilang 

amahan. Ug tungod kay wala hatagi ug bili ni Esau ang pagkapanganay ug iya kining 

gibaligya, wala usab madawat niya ang panalangin ni Isaac, Genesis 27:1-33. Sa maong 

hinungdan, si Jacob milayas sa kahadlok nga patyon siya ni Esau kon mamatay na si Isaac. Si 

Isaac ug Rebecca misugyot nga si Jacob moadto sa Haran, sa igsoon ni Rebecca nga si 

Laban, ug magminyo siya didto sa usa sa mga anak ni Laban. Sa iyang pagpanaw, ang Dios 

mipakita ni Jacob sa usa ka damgo. Misaad Siya kaniya nga ubanan siya sa Dios, bantayan, 

ug dalhon siya pagbalik ngadto sa yuta ni Isaac. Gusto sa Dios sa grasya nga mosalig si 

Jacob Kaniya, aron sa pagtuman sa Iyang katuyoan ug itugyan ang tanan ngadto Kaniya. 

 Sulod sa baynte (20) katuig, si Jacob mipuyo sa Haran sa balay sa igsoon ni Rebecca. 

Sa maong panahon, adunay daghang mga panagbingkil ni Jacob ug sa iyang uyoan nga si 
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Laban. Si Jacob mialagad kang Laban sa katorse (14) katuig aron lamang maasawa niya si 

Rackel human sa pito (7) katuig ug usa (1) ka semana.  Sa katapusan ang Dios nakigsulti 

kang Jacob nga mobalik na siya sa yuta sa saad, Genesis 31:3. Gidala ni Jacob ang iyang 

mga asawa, ang iyang once (11) ka mga anak nga lalaki ug usa (1)  ka anak nga babaye, ang 

iyang kahayupan, ang tanan niyang kabtangan ug milayas tungod sa iyang kahadlok ni Laban 

nga basin siya papaulion nga walay dala.  

Si Jacob mipadala ug mensahero ngadto sa iyang igsoon nga si Esau didto sa Edom. 

Ang mga mensahero mibalik nga nagsulti nga si Esau motagbo kaniya uban sa upat ka gatus  

(400) nga mga tawo. Si Jacob nalisang pag-ayo ug naguol. Siya naghimo ug plano nga 

makapalumo sa kasingkasing ni Esau alang kaniya, ug sa iyang dakung pamilya uban sa mga 

kahayupan. Gibahin ni Jacob ang iyang grupo ug iyang gipalakaw sila tabok sa sapa sa 

kagabhion samtang siya nagpabilin nga nag-inusara.  

  

          

                    Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 32:24 

 Sa kalit, usa ka tawo mibugno kaniya hangtud sa pagpamanagbanag. Sa dihang nakita 

sa tawo nga dili siya makadaug, iyang gipiangan si Jacob sa iyang lutahan. Ug ang tawo 

miingon, “Buhii ko, kay ang kabuntagon nagsingabut na.” Apan si Jacob miingon, “Dili ko ikaw 
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buhian hangtud dili ko nimo panalanginan.” Ug ang tawo miingon kaniya, “Ang imong ngalan 

dili na si Jacob, apan Israel na; kay ikaw nakigbisug sa Dios ug sa tawo ug nagmadaugon.” Ug 

ang tawo nagapanalangin kaniya didto. Busa si Jacob mihingalan sa dapit nga Peniel, kay siya 

nagaingon, “Akong nakita ang Dios sa nawong ug nawong, apan bisan pa niana ang akong 

kinabuhi milungtad,” Genesis 32:24-30. Busa si Jacob nakaangkon sa dakung espirituhanong 

kadaugan. 

Kita karon nagakinabuhi sa hugna sa grasya, nga gihulagway pinaagi sa 

TUGPAHANAN SA GRASYA diha sa atong mapa. Wala kita makakita ug mga binuhat nga 

langitnon apan anaay dili makita nga binuhat nga kita, nga mga magtotoo diha kang Cristo 

atong bugnoon, ang yawa. “Busa ang atong pagpakigbisug dili batok sa unod ug dugo, apan 

batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga kalibutanong gahum sa 

kangitngit, batok sa espirituhanong gahum sa pagkadautan diha sa mga langitnong dapit,” 

Efeso 6:12. Ug kinahanglan usab nga kita makigbisug sa daang kinaiya nga ania sa sulod 

nato. Sa dihang misalig kita sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga atong kaugalingong 

Manluluwas gikan sa impiyerno, ang Iyang Balaang Espiritu mipuyo dinhi kanato (Roma 8:9), 

apan ania pa gihapon kanato ang karaang makasasala nga kinaiya.  Ang karaang kinaiya o 

unod kanunay nagapakig-away batok sa Espiritu, Galacia 5:16, 17. Kinahanglan kita 

magpamando sa Espiritu kon gusto nato ang kadaugan ug panalangin diha sa atong 

espirituhanong mga kinabuhi. 

 Ang pagkaluwas ug pagsakay sa SAKYANAN SA KALUWASAN, magahimo kanato 

sama sa mga sundalo diha sa dakung gubat sa kapanahonan. Ang yawa dili gusto nga ang 

tinuod nga mga magtotoo kang Cristo, magakinabuhi sa espirituhanong kinabuhi sa kadaugan; 

busa kinahanglan nato magasul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios aron kita makabarug batok sa 

atong kaaway, Efeso 6:11. Unsa man ang tibuok hinagiban sa Dios? Kini mao ang bakus nga 

kamatuoran, kotamaya sa pagkamatarung, sapin sa pagpangandam sa maayong balita sa 

pakigdait, ang kalasag nga pagtoo, salakot sa kaluwasan ug ang espada sa Espiritu nga mao 

ang Pulong sa Dios, Efeso 6:14-17. 

 Kon ang mga dili magtotoo mosalig kang Cristo Jesus, ingon nga ilang kaugalingong 

Manluluwas, mahimo silang mga anak sa Dios. Ikaw ba anak na sa Dios? 

 

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Tungod niini, dad-a ninyo ang tibuok hinagiban sa 

Dios aron makasukol kamo inig-abut na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong kamo 

sa inyong baruganan tapus sa inyong tanang pakigbisug.” Efeso 6:13. 
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PAGTULON-AN 8 – BULOHATON  

Direksyon:  Basaha ang texto sa Kasulatan ug ihatag ang hustong tubag.  

Colosas 3:9,10 nagatudlo kanato nga kita, mga magtotoo ni Cristo, nagasalikway na sa 

daang kinaiya uban sa pagkadautan niini, ug ato nang gisul-ob ang bag-ong kinaiya kinsa 

ginabag-o ngadto sa tinuod nga kahibalo ngadto sa dagway Niya nga nagbuhat kaniya. Ang 

karaang kinaiya nagapaningkamot kanunay sa paggahum sa bag-ong kinaiya o sa Espiritu. 

Ato kining makita pinaagi sa mga buhat sa unod o pinaagi sa bunga sa Espiritu kon kinsa ang 

nagamando sa tawo. Pilia ang mga pulong nga nasulat sa ubos ug isulat kini ilalum  sa kinaiya 

diin kini makita, Galacia 5:19-23.  

Gugma, Pagkahubog, Pakigbingkil, Pagkamatinumanon, Pundokpundok, Kalinaw,  

Pagkamapuangoron, Pangabubho, Kasina, Kalipay, Pakighilawas, Pagpugong sa kaugalingon  

DAANG PAGKATAWO    BAG-ONG PAGKATAWO 

1. _______________________________  ______________________________ 

2. _______________________________  ______________________________ 

3. _______________________________  ______________________________ 

4. _______________________________  ______________________________  

5. _______________________________  ______________________________ 

6. _______________________________  ______________________________ 

 

7. Kadto sila nga iya na ni Cristo Jesus ______________________________________ sa 

unod/daang kinaiya uban sa mga pangibog ug pangandoy niini, Galacia 5:24. Mao 

lamang kana ang paagi aron makaangkon kita sa kadaugan batok sa daang kinaiya. 

 

8. Ang Efeso 6:12, nagatug-an kanato nga ang atong pakigbugno dili batok sa unod ug 

dugo, apan batok sa: 

a) ________________________________________________________________; 

b) ________________________________________________________________; 

c) ________________________________________________________________; 

d) ________________________________________________________________. 

 

9. Kon buot kita makabarug nga lig-on batok sa mga kaugdahan sa yawa, kinahanglan 

magasul-ob kita sa tibuok ________________________________ sa Dios, Efeso 6:11. 

 

10. Isulat ang Efeso 6:13: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


