
•	 Sino	sa	mga	kakilala	mo	ang	pinaka-nakapagbibigay	ng	sigla?	
	 Paano	ka	niya	pinapasigla?
•	 Ano	ang	isang	bagay	na	pinananabikan	mo	sa	hinaharap?	
•	 Maisaalang-alang	mo	ba	na	ikaw	ay	maaasahan?	Bakit	mo	ito	nasasabi?
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NOTEs

prayEr
•	 Pasalamatan	ang	Diyos	sa	Kanyang	katapatan	sa	iyong	buhay.	
Manalangin	na	patuloy	kang	lumago	sa	iyong	pananampalataya	

	 at	pananalig	sa	Salita	ng	Diyos.	
•	 Manalangin	na	ikaw	pati	na	ang	mga	kasama	mo	sa	Victory group	
ay	maunawaan	na	palaging	may	pag-asa	ang	bawat	sitwasyon.

•	 Hilingin	sa	Diyos	na	tulungan	kang	maging	tao	na	laging	
bumibigkas	ng	mga	salitang	nagbibigay	ng	kalakasan	ng	loob.

sO WHaT
•	 Basahin	ang	Salmo	23.	Aling	bahagi	ng	salmong	ito	ang	nakikita	
mong	nakakapagbigay-lakas?	Bakit?	

•	 Sa	ano	pang	paraan	maaasahan	ang	Salita	ng	Diyos	ayon	sa	
	 Mateo	7:24,25?	
•	 Anong	pangako	sa	Salita	ng	Diyos	ang	nagpapalakas	sa	iyo?	
	 Anong	pangako	sa	Salita	ng	Diyos	ang	nagbibigay	sa	iyo	
	 ng	pag-asa?

NOW WHaT
•		Tumatakbo	ka	ba	sa	Salita	ng	Diyos	upang	makahanap	ng	
	 pag-asa	at	lakas	ng	loob?	Sa	anong	bahagi	ng	iyong	buhay	
	 ka	nangangailangan	ng	pag-asa	at	lakas?	Anong	pangako	
	 ang	mapapanghawakan	mo	ngayon?		
•	 Magbahagi	ng	personal	na	patotoo	kung	papaano	ka	nabigyan	
	 ng	pag-asa	ng	Diyos	at	pinatunayan	na	Siya	ay	maaasahan.	
•	 Papaano	ka	makakapagbigay	ng	lakas	sa	iba	ngayong	linggo?

sa Kabila ng 
Nawalang pagkakataon

WEEK 1 FILIpINO



11Biglang nagpakita kay Zacarias ang isang anghel 
ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang 
kanan ng altar na pagsusunugan ng insenso. 
12Nabagabag at natakot si Zacarias nang makita niya 
ang anghel. 13Pero sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag 
kang matakot Zacarias! Dininig ng Diyos ang panalangin 
mo. Magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong 
si Elizabet, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. 
14Matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya, 
at maraming magagalak sa pagsilang niya . . .” LucAS	1:11-14

Ang Salita ng Diyos ay nabibigay sigla.
Pero sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot Zacarias! 
Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang 
lalaki ang asawa mong si Elizabet, at Juan ang ipapangalan 
mo sa kanya.” LucAS	1:13

Nakatanggap	si	Zacarias	ang	katiyakan	mula	kay	Gabriel	na	ang	
kanyang	mga	panalangin	ay	hindi	nasayang	at	ito	na	rin	ang	
nagbigay	sigla	sa	kanya.	Tulad	nito,	kapag	binabasa	natin	ang	
Bibliya,	nalalaman	natin	ang	mga	maraming	pangako	na	nagpapakita	
ng	Kanyang	kabutihan	at	pangangangalaga	sa	atin.	Ang	palagiang	
pagbabasa	at	pakikinig	ng	Salita	ng	Diyos	ang	nagpapalakas	ng	ating	
pananalig.	Magbahagi	ng	halimbawa	kung	paano	napalakas	ng	Salita	
ng	Diyos	ang	iyong	kalooban.
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WHaT
Nakatanggap	ng	pangako	galing	sa	Diyos	si	Zacarias	ng	wala	sa	tamang	
panahon.	Ang	kanyang	asawang	si	Elizabet	ay	baog	at	pareho	na	silang	
matanda.	Ngunit	sa	pamamagitan	ng	anghel	na	si	Gabriel,	nakatanggap	
ng	salita	galing	sa	Diyos	si	Zacarias—ang	pangako	ng	isang	anak.	Sa	aral	
na	ito,	matututunan	natin	kung	papaano	at	maiintindihan	natin	kung	
bakit	tayo	makatatanggap	ng	biyaya	sa	pamamagitan	ng	Salita	ng	Diyos	
sa	kabila	ng	nawalang	pagkakataon.	

WOrd
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Ang Salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa.  
Maraming Israelita ang panunumbalikin niya sa Panginoon na 
kanilang Diyos. LucAS	1:16

Ang	pangako	ng	Diyos	ay	naghatid	ng	pag-asa	hindi	lamang	kay	
Zacarias	kundi	sa	buong	bayan	ng	Israel.	Malamang	ay	lubhang	
nagalak	si	Zacarias	na	malaman	ang	malaking	bahagi	ng	kanyang	
anak	sa	pangakong	ito.	Katulad	ng	dakilang	pangakong	ito	ang	
nabibigay	sa	bawat	mananampalataya	dahil	sa	katagumpayan	ni	
Jesus	sa	krus.	Aling	mga	sipi	sa	Kasulatan	ang	nagpapahiwatig	ng	
pag-asa	para	sa	mga	anak	ng	Diyos?	

Ang Salita ng Diyos ay maaasahan.   
57Dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabet, at nagsilang 
siya ng isang lalaki. 58Nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-
anak niya kung paano siya pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila 
sa kanya. LucAS	1:57,58

Natanggap	ni	Zacarias	at	Elizabet	ang	pangako	ng	Diyos	sa	kanila	
nang	isilang	si	Juan.	Pinatunayan	nito	sa	kanila	na	maaasahan	
ang	Salita	ng	Diyos.	Sa	ngayon,	ang	Salita	ng	Diyos	ay	patuloy	
na	maaasahan	sa	kahit	na	anong	panahon,	lugar,	o	kalagayan.		
Papaano	naaapektuhan	ng	katotohanang	maaasahan	ang	Salita	
ng	Diyos	ang	iyong	pamumuhay?
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