
•	 Sino	ang	taong	pinagkakatiwalaan	mo	at	maaasahan	ng	lubos?	Sabihin	
kung	bakit.

•	 Isalaysay	ang	mga	panahong	nasubukan	mong	gumawa	ng	pangalan	para	
sa	iyong	sarili.	Anong	nangyari?

•	 Naalala	mo	pa	ba	ang	mga	panahon	na	ikaw	ay	natulungan	sa	pinansiyal	
mong	pangangailangan?	Anong	aral	ang	napulot	mo?

•	 Pasalamatan	ang	Diyos	sa	pag-alok	sa	iyo	ng	isang	masaganang		buhay	na	
napapasa-ilalim	sa	pagka-Panginoon	ni	Jesus,	na	siyang	Tagapaglaan	ng	
lahat	ng	ating	pangangailangan.

•	 Hilingin	sa	Banal	na	Espiritu	na	maipakita	sa	iyo	ang	mga	bahagi	ng	iyong	
buhay	na	kung	saan		may	kawalan	ng	pagtitiwala	sa	Diyos.	Hilingin	ang	
biyaya	ng	Diyos	na	tulungan	ka	na	magtiwala	lamang	sa	Kanya.	

•	 Ipanalangin	mo	na	magkaroon	ka	ng	pagkakataon	na	buong	tapang	mo	
maipahayag	sa	iyong	pamilya	at	kaibigan	ang	biyaya	na	dulot	ni	Jesus.		.	
Pasalamatan	ang	Banal	na	Espiritu	sa	kanyang	pangunguna	na	maihanda	
ang	kanilang	mga	puso.
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•	 Aling	mga	bagay	o	tao	ang	sa	palagay	mo	na	iyong	sinasandalan	
	 upang	paghugutan	mo	ng	seguridad	o	pagkakakilanlan?	Bakit	yan	ang	

palagay	mo?
•	 Ano	sa	palagay	mo	ayon	sa	aklat	ng	Santiago	4:6	ang	liwanag	na	dulot	ng	

talatang	nasasaad	dito	sa	pag-alok	ng	Diyos	sa	kasunduaang	ito?
•	 Papaano	ka	pinagpala	at	papaano	ka	magiging	pagpapala	para	sa	mga	

taong	nasa	paligid	mo?

•	 Tinanggap	mo	na	ba	ang	mga	pagpapalang	alok	sa	iyo	ng	Diyos?	Mula	
sa	aral	na	ito,	ano	ang	natutunan	mo	patungkol	sa		pangako	ng	mga	
pagpapala		na	maari	mo	ring	abutin?	Papaano	mo	ito	maisasa-pamuhay?

•	 Anong	mga	kapasyahan	ang	iyong	isasagawa	upang	tanggapin	at	
isapamuhay	ang	pinangakong	seguridad	at	pamana	ng	Diyos?

•	 Anong	hakbang	ang	magagawa	mo	upang	simulang	ibahagi	sa	ibang	tao	
ang	tungkol	kay	Jesus	na	kung	papaano	Niya	matutugunan	ang	labis	

	 nilang	pangangailangan?
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Sinimulan		ng	Diyos	ang	isang	kasunduan	na	nag-uugnay	sa	pangako	kay	
Abram	na	gawin	siyang	daluyan	ng	pagpapala	para	sa	sangkatauhan.		
Ayon	sa	nabanggit	Niya		kay	Abram,	paulit-ulit	na	nabanggit	ang	salitang		
“pagpapala”	upang	bigyang-diin		na	sa	pamamagitan	ni	Abram	ay	
mararanasan	ng	tao	ang	pag-asa	at	kagandahang	loob	ng	Diyos.	Ito	ay	
tanda	na	rin	bilang		pagsalungat	sa	mga	sumpa	na	naibigay	sa	tao	dulot	ng	
kasalanan	na	kanyang	pinagdudusahan.	(Genesis	3-11).	Tingnan	natin	kung	
papaano	natin	maisasapamuhay	ang	pangakong	pagpapala	kay	Abram	sa	
panahon	natin	ngayon.

•     Ang paanyaya ng Diyos sa atin ay ang manalig tayo sa Kanya lamang.
Ngayon, sinabi ng Panginoon kay  Abram, “Lisanin mo ang iyong bansa, 
ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at 
pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo.” 

Genesis	12:1

Ang	paanyayang	ito	ng	Diyos	kay	Abram	ay	isang	paghamon	sa	kanya	na	
lisanin	ang	anumang	pinagmumulan	ng	kanyang	seguridad	o	taglay	na	
pagkakakilanlan,	at		siya	ay	pumunta	sa	isang	lugar	na	kung	saan	sa	Diyos	
lamang		nakatuon	ang	kanyang	pagtitiwala.	Gayun	pa	man,	kung	tumutol	
si	Abram,	malamang	di	niya	nakita	ang	katuparan	ng	mga	pangako	ng	
kasunduaan.	(Genesis	12:4;	Hebreo	11:8).	Ang	paanyayang	ito	ay	walang	
pinagkaiba	sa	ating	panahon	sa	ngayon.	Papaano	mo	tinanggap	ang		
paanyayang		ito	ng	Diyos?	Bakit	mo	Siya	sinunod?

•     Ang Diyos ang nag-alok sa atin ng seguridad at ng ating mamanahin.
“Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo, 
na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay 
magpapatuloy magpakailanman.”

Genesis	17:7

Pinaglaanan	ng	Diyos	ang	lahat	ng	mga	pangangailangan	ni	Abram	ng	
higit		ayon	sa	Kanyang	mga	pangako.	Ang	mga	pangako	ng	Diyos	kay	
Abram	ay	tumugon	sa	lahat	ng	kanyang	pangangailangan	at	higit	pa.		Si	
Sarah	na	kanyang	may	bahay	ay	baog	at	matagal	na	silang	nananalangin	
upang	magkaanak	na	ayon	sa	pangako	ng	Diyos	na	siya	ay	magiging	isang	
“malaking	bansa.”		Pinagpala	siya	pati	ang	kanyang	mga	angkan	habang	
buhay	ayon	sa		kasunduang	sila	ay	magiging	bansa	ng	Diyos	(Genesis	17:7).	
Ano	ang	sinasabi	ng	Hebreo	11:9-12	tungkol	sa	ganitong	pangako?

•     Pinagpapala tayo ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala.
2”Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita 
at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami 
ang pagpapalain. 3Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. 
Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, 
pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo.”

Genesis	12:2,3

Hindi	lang	si	Abram	at	kanyang	mag-anak		ang	pinagpala	ng	Diyos	kundi		
maging		ang	buong	bayan	ng	Israel	at	gayun	din	ang	mga	Hentil.	Dahil	
dito,	ang	lahat	ng	magtitiwala	kay	Jesus	ay	magiging	angkan	ni	Abraham	
(Galacia	3:29).	Ngayong	naranasan	na	natin	ang	pagpapala	ng	Diyos,	
papaano	natin	ito	ibabahagi	sa	iba?

	

1Ngayon, sinabi ng Panginoon kay  Abram, “Lisanin mo ang iyong bansa, ang 
mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta 
ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. 2”Gagawin kong isang tanyag na bansa 
ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. 
Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. 3Pagpapalain ko ang 
magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. 
Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo.”

Genesis 12:1-3
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