
•	 Nawala	ka	na	ba	o	nahuli?	Anong	nangyari	at	papaano	ka	nakaalis	
	 sa	ganitong	kalagayan?
•	 Anong	isang	mahirap	na	paghamon	ang	napagtagumpayan	mo	
kamakailan	lang?	

•	 Anong	bagay	ang	pinakamatindi	mong	hamon	bilang	estudyante,	
	 bilang	dalaga	o	binatang	nagtratrabaho,	o	bilang	may	asawa?
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NOTEs

prayEr
•	 Pasalamatan	ang	Diyos	para	sa	Kanyang	ipinangakong		
kaligtasan.	Magdasal	para	sa	kapayapaan	ng	Diyos	sa	gitna	

	 ng	mahirap	na	kalagayan.	
•	 Manalangin	na	patuloy	kang	lumago	sa	pananalig	at	kaluguran	
	 mo	sa	Diyos.	Manalangin	para	sa	pusong	mapagpasalamat	
	 at	na	matutunan	mong	lalo	pang	umasa	sa	Kanya	para	sa	
	 bawat	sitwasyon.
•	 Ipagdasal	ang	mga	kakilala	mo	na	kasalukuyang	nahihirapan.	
Manalangin	para	sa	pagkakataong	maging	daluyan	ng	pagpapala	

	 at	kalakasan	ng	loob	sa	kanila.

sO WHaT
•	 Basahin	ang	Roma	8:28.	Papaano	mapapalakas	ng	bersikulong	
	 ito	ang	ating	kalooban	sa	panahon	ng	kagipitan?	
•	 Ano	ang	ipinangako	ni	Jesus	sa	Juan	16:33?	Papaano	nababago	
	 ng	pangakong	ito	ang	iyong	pananaw?
•	 Ano	ang	dapat	nating	pag-uugali	kapag	kinakaharap	tayo	ng	
kaguluhan	at	mga	hamon	(Roma	12:12)?

NOW WHaT
•		Palagi	mo	bang	binabasa	ang	Salita	ng	Diyos	para	kumuha	ng	
gabay	sa	bawat	sitwasyon?	Bakit	mahalaga	na	magbasa	ng	
Kanyang	Salita?	Saan	ka	nangangailangan	ng	patnubay	

	 ngayong	linggo?		
•	 Nasa	mahirap	ka	bang	kalagayan	ngayon?	Papaano	ka	tumugon	
	 at	papaano	ka	aasa	sa	kalakasan	at	gabay	ng	Diyos	para	sa	
	 sitwasyon	na	ito?	
•	 Papaano	ka	iniligtas	ng	Diyos	sa	mga	kagipitan	noon?	Isulat	
o	ibahagi	ang	iyong	patotoo.	Papaano	mo	mapapalakas	ang	
kalooban	ng	isang	taong	may	kagipitang	pinagdadaanan?

sa Kabila ng Kagipitan
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9,10Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis 
na sila. Habang naglalakbay sila, muling lumitaw ang 
bituin na nakita nila sa silangan, at labis silang natuwa. 
Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila 
sa kinaroroonan ng sanggol. 11Pagpasok nila sa bahay, 
nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. 
Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila 
at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, 
insenso at pabangong mira. 12Nang pauwi na sila, 
binalaan sila ng Diyos sa isang panaginip na huwag 
nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng 
daan pauwi. MAteo	2:9-12

Pinapatnubayan ng Panginoon ang sinumang 
sumasamba sa Kanya.
. . . Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa 
kinaroroonan ng sanggol. MAteo	2:10

tulad	ng	pagbigay	ng	Diyos	sa	mga	Mago	ng	bituin	na	masusundan,	
binigyan	din	tayo	ng	Diyos	ng	gabay—ang	Bibliya.	Sa	paglakbay	
natin	kasama	ang	Diyos	at	pagsamo	natin	sa	Kanyang	kalooban	sa	
bawat	kalagayan,	kailangan	nating	patuloy	na	tumingin	sa	Kanyang	
Salita	para	sa	gabay	at	pag-unawa.	tulad	ng	paggabay	ng	bituin	sa	
mga	Mago	tungo	kay	Jesus,	ang	Salita	ng	Diyos	ay	gumagabay	sa	
atin	tungo	sa	Kanyang	kalooban,	layunin,	at	ang	pinakamahalaga	sa	
lahat,	sa	Kanyang	saliri.	Sa	anong	mga	paraan	mo	naranasan	
ang	patnubay	ng	Diyos?
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WHaT
Sa	kwento	ng	unang	Kapaskuhan,	ang	isang	grupo	ng	mga	marurunong	
na	kalalakihan	na	tawag	ay	Mago	ay	naglakbay	mula	sa	malayong	
silangan	upang	sambahin	si	Jesus.	Sa	kalagitnaan	ng	kanilang	
paglalakbay,	nakatagpo	nila	si	Herodes	na	isang	haring	gahaman	
sa	kapangyarihan	na	sinubukang	kunin	ang	kanilang	tiwala	upang	
maisagawa	niya	ang	planong	patayin	si	Jesus.	Sa	kabila	ng	kagipitan,	
sa	pamamagitan	ng	paglalaan,	patnubay,	at	pagligtas	ng	Diyos,	nanaig	
ang	layunin	ng	Diyos.	Sa	aral	na	ito,	matututunan	natin	ang	tatlong	
katotohanan	na	mapanghahawakan	natin	sa	panahon	ng	kagipitan.	
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Nililigtas ng Panginoon ang sinumang nagtitiwala 
sa Kanya.  
Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa isang panaginip na 
huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan 
pauwi. MAteo	2:12

Pinangunahan	ng	Diyos	ang	masamang	balak	ni	Herodes	sa	
pagbibigay	Niya	ng	babala	sa	mga	Mago	sa	pamamagitan	ng	isang	
panaginip.	Pinaghandaan	na	ng	Diyos	ang	kaligtasan	bago	pa	
man	dumating	ang	kagipitan.	Pinapasimunuan	na	ng	Diyos	ang	
kaligtasan	natin.	tapat	Siya	at	maaasahan	natin	Siya	kahit	gaano	pa	
man	kahirap	ang	sitwasyon.	Ngayong	alam	na	natin	na	ililigtas	tayo	
ng	Diyos,	papaano	tayo	dapat	tumugon	sa	kagipitan?	

 

Pinapalakas ng Panginoon ang sinumang nagdurusa.  
9,10Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila. 
Habang naglalakbay sila, muling lumitaw ang bituin na nakita nila 
sa silangan, at labis silang natuwa. Nanguna sa kanila ang bituin 
hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol.  MAteo	2:9,10
(BASAHIN	RIN	ANg	2	CoRINto	12:9;	SANtIAgo	1:3,4.)

Sa	panahon	ng	kahirapan	at	pang-aapi,	kinailangan	ng	mga	Mago	
na	umasa	sa	patnubay	at	paglalaan	ng	Diyos.	Hinahayaan	ng	Diyos	
ang	mga	pangyayari	sa	buhay	natin	hindi	upang	sirain	tayo	kundi	
upang	lalo	tayong	umasa	sa	kalakasan	ng	Diyos	at	hindi	sa	sarili	
natin.	Ano	ang	ibig	sabihin	ng	pag-asa	sa	kalakasan	ng	Diyos?
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