
•	 Anong	magandang	bagay	ang	nangyari	sa	iyo	noong	nakaraang	linggo?	
Ibahagi	ang	iyong	kwento.

•	 Balikan	ang	isang	sitwasyon	na	hindi	kanais-nais	na	iyong	dinaanan	na	
nagturo	sa	iyo	ng	magandang	aral.	Paano	nito	napabuti	ang	

	 iyong	pagkatao?

•	 Anong	pelikula	ang	higit	sa	lahat	na	nagbigay	sa	iyo	ng	inspirasyon?

•	 Hilingin	sa	Banal	na	Espiritu	na	tulungan	ka	na	tumugon	ng	tama	sa	bawat	
sitwasyon,	maging	ito	man	ay	mabuti	o	hindi	na	pinahintulutan	ng	Diyos	na	
mangyari	sa	ating	buhay.		

•	 Magpasalamat	sa	Diyos	para	sa	Kanyang	biyaya	na	iyong	nalampasan	ang	
mahihirap	na	sitwasyon	sa	iyong	buhay	at	makitang	may	pananalig	na	papaano	
Niyang	babaguhin	ang	sitwasyon	na	may	masamang	pakay	na	mauwi	para	sa	
ikabubuti	mo.	

•	 Kasama	ng	may	pananalig	na	pag-asa	at	pananampalataya,	magtiwala	sa	Diyos	
para	sa	pinakamainam	na	mangyayarit	sa	iyong	buhay.
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•	 Gaano	kahalaga	sa	iyo	ang	pagtugon	sa	mga	kahirapan	at	pagsubok?	Papaano	ka	
karaniwang	tumutugon	sa	mga	ganitong	sitwasyon?

•	 Ang	kwento	ni	Joseph	sa	Genesis	ay	isang	patotoo	na	kung	paano	siya	nagbago		
at	sa	Genesis	50:19-21,	naipakita	niya	ang	pagmamahal	at	awa	sa	mga	taong		
nakasakit	ng	kanyang	damdamin.	Paano	nagawa	ni	Joseph	ang	mga	ito?	Anong	
mga	sitwasyon	sa	buhay	mo	na	naniniwala	kang	maaaring	baguhin	ng	Diyos		

	 para	sa	iyo?	
•	 Aling	mga	di	kanais-nais	ang	nakatulong	na	maging	mainam	kang	tagasunod	ng	

Diyos?	Anong	mahalagang	aral	ang	iyong	nakuha?

•	 Matapos	nating	matutunan	ang	tungkol	sa	pag-asa	na	mayroon	tayo	sa	Diyos,	
paano	mo	ito	aaninagin	sa	iyong	pagtugon	sa	iyong	mga	paghihirap?	

•	 Anong	mahirap	na	sitwasyon	ngayon	ang	iyong	kinakaharap?	Ano	ang	sinasabi	
ng	Bibliya	tungkol	sa	tamang	pagtugon	dito?	Sino	ang	mga	tao	na	maaari	mong	
makasama	sa	panalangin?

•	 Sino	ang	maaari	mong	palakasin	ang	loob	sa	linggong	ito	na	huwag	susuko	subalit	
magpatuloy	sa	pagtugon	ng	tama?
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Ang	ating	pamumuhay	sa	Diyos	ay	hindi	palagiang	maginhawa	at	masaya—si	
Jesus	ay	hindi	nangako	sa	atin	na	ito	ay	magiging	panatag	na	lakbayin	ngunit	
tiniyak	Niya	na	ang	Kanyang	presensiya	ay	parati	nating	kasama	(Mateo	
28:20).	Gayunman,	ang	layunin	ng	Diyos	sa	ating	buhay	ay	hindi	lamang	para	
tayo	ay	sumaya	kundi	maging	kagaya	ni	Kristo.	Paanong	ang	mga	kahirapan	
ay	nakakatulong	sa	atin	upang	maging	kagaya	ni	Kristo?	Pag-aralan	ang	mga	
sumusunod	na	puntos.

•     Mga pagsubok ay dumarating ngunit ang ating pagtugon dito 
 ay mahalaga.
 2Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga 

pagsubok. 3Sapagkat alam ninyong nagdudulot ng katatagan ang 
pagsubok sa pananampalataya n’yo. 4Kaya tiisin n’yo ang mga pagsubok 
upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay n’yo.

Santiago	1:2-4

	 Ang	mga	pagsubok	ay	pagkakataon	upang	tayo	ay	lumago	ngunit	
ito	ay	nakasalalay	sa	ating	pagtugon.	Maaaring	tayo	ay	mapabuti	o	
mapasama.	Gayunman,	kung	tayo	ay	lalapit	sa	Diyos	at	magtitiwala	sa	
Kanya,	nakatitiyak	tayo	na	maganda	ang	kahihinatnan	nito	para	sa	ating	
kabutihan	at	ito	ay	makapagbibigay	ng	luwalhati	sa	Kanya.	Anong	uri	ng	
pagtugon	ang	nauuwi	sa	pagiging	katulad	ni	Kristo?

	 	

	 	

	 		

• ano mang masamang pakay, maaaring baligtarin ng Diyos para sa 
ating ikabubuti. 

	 Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti 
ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. 

Roma	8:28

 Masasaklap	na	mga	pangyayari	ay	nariyan	upang	sadyang	saktan	tayo	
o	hindi	man.	Sa	totoo	lang,	sa	sandaling	tayo	ay	naging	tagasunod	ng	
Diyos,	ang	sabi	ng	Bibliya	na	may	kaaway	na	magtatangkang	saktan	
tayo	(1	Pedro	5:8),	ano	pa	at	ang	Diyos	ay	makapangyarihan	na	maging	
ang	mga	sandali	ng	pagsubok	ay	nagagawa	Niyang	mauwi	para	sa	
ating	kapakinabangan.	Ano	ang	kinalaman	ng	katiyakang	ito	sa	iyong	
pananampalataya?

	 		

	 		

	

		

	 	

	 	

• sa ating buhay may parating pang pinakamainam. 
	 16Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. 

Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang 
lumalakas ang aming espiritu. 17Sapagkat ang mga paghihirap na 
dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi 
naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may 
inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili 
magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan.

2	Corinto	4:16,17

	 Ang	ating	mga	problema	at	pakikipaglaban	ay	panandalian	lamang.	
Hindi	ang	mga	bagay	na	ito	ang	ating	tinitingnan	sa	hinaharap,	ngunit	
kung	tayo	ay	tumutugon	ng	ayon	sa	mga	layunin	ng	Diyos	sa	atin,	kaya	
nga	magiging	bunga	nito	ay	tulad	ng	inaasahan!	Ang	Diyos	na	ating	
pinaglilingkuran	at	sinusunod	ay	mabuting	Diyos	at	mahal	Niya	tayo	
ng	lubos.	Ano	ang	mangyayari	kung	ibaling	natin	ang	ating	pansin	
kung	sino	ang	Diyos	sa	atin	sa	halip	na	sa	panandaliang	

	 mga	kaguluhan?	

	

	 	 		

	

		

	 	

	 		

28alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa 
ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa 
kanyang layunin. 29sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung 
sinu-sino ang kanyang magiging mga anak. at sila’y itinalaga niyang 
matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay 
sa maraming magkakapatid.

Roma 8:28,29
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