
•	 Ano	ang	pinaka-nakakasindak	na	karanasan	ang	naaalala	mo?	
	 Paano	mo	nalampasan	ito?		
•	 Anong	pinaka-matinding	paghamon	ng	krisis	ang	nalampasan	mo	
kamakailan	lang?	Anong	aral	ang	natutunan	mo	mula	rito?	

•	 Anong	insekto	o	hayop	ang	mas	kinakatakutan	mo?	Bakit?
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NOTEs

prayEr
•	 Hingin	sa	Panginoon	na	palakasin	ang	pananampalataya	ng	iyong	
mga	kasama	sa	grupo	na	marahil	ay	nasa	sitwasyon	na	nagdudulot	
ng	takot,	pag-aalala,	at	pagkabahala.	Samahan	sila	sa	panalangin	
na	magkaroon	sila	ng	katagumpayan.		

•	 Manalangin	na	magkaroon	ka	ng	kalakasan		upang	malampasan	
ang	mga	unos	na	kinakaharap	mo	sa	ngayon	at	na	ang	Diyos	ay	
maluwalhati	sa	mga	sitwasyong	ito.

•	 Sa	tuwing	tayo	ay	matatakot,	ating	angkinin	ang	mga	pangako	
	 ng	Diyos	sa	Kanyang	Salita	(Exodus	14:13;	Deuteronomio	31:6;	
Salmo	23:4;	27:1;	56:3,4;	Isaias	41:13;	Juan	14:27;	2	Timoteo	1:7;	
Hebreo	13:5,6).

sO WHaT
•	 Bago	mo	nakilala	si	Jesus,	ano	ang	kadalasang	tugon	mo	sa	
paghihirap?	Ngayong	ikaw	ay	na	kay	Kristo	na,	paano	ito	nabago?	

•	 Anu-anong	emosyon	ang	ipinakita	ng	mga	disipulo	habang	sila	
	 ay	nasa	bangka?	Paano	ka	nakakaugnay	sa	ganitong	
	 mga	pakiramdam?	
•	 Anong	pagkakaiba	ng	takot	na	nadama	ng	mga	disipulo	noong	
	 may	unos	pa	at	noong	pagkatapos	na	kalmahin	ni	Jesus	ang	
	 unos	(v.	41)?

NOW WHaT
•		Ano	ang	magiging	reaksiyon	mo	kung	mukhang	nakatulog	si	Jesus	
sa	panahon	ng	unos	ng	iyong	buhay?	Papaano	mo	palalakasin	ang	
iyong	pananampalataya	sa	Kanya	nang	higit	pa?			

•	 Gayung	alam	mo	na	ang	Diyos	ang	nangangalaga		sa	Kanyang	
	 mga	tao,	papaano	mo	titingnan	o		itatrato	ang	mga	dumaranas	
	 ng	kahirapan	sa	buhay?		
•	 Ano	sa	palagay	mo	ang	itinuturo	ni	Jesus	sa	Kanyang	mga	disipulo	
sa	pangyayaring	ito?	Sa	kabilang	banda,	ano	naman	ang	sinasabi	
ni	Jesus	sa	atin	sa	ngayon?

WEEk 2 FILIpINO

Bakit ka Natatakot?



39Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga 
alon. Sinabi niya, “Tigil! Kumalma kayo!” Tumigil nga 
ang hangin at kumalma ang dagat. 40Tinanong niya ang 
mga tagasunod niya, “Bakit kayo natatakot? Wala pa ba 
kayong pananampalataya sa akin?” 41Takot na takot sila 
at nag-usap-usap, “Sino kaya ito? Kahit ang hangin at 
dagat ay sumusunod sa kanya!” MArcoS	4:39-41	
(BASAHIN	DIN	ANG	MGA	NAuNANG	BErSIKulo,	MArcoS	4:35-38.)

Ang lahat ay haharap sa mga unos ng buhay.
“Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng 
kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, 
pero tatagan n’yo ang loob n’yo dahil nagtagumpay na ako laban sa 
kapangyarihan ng mundo.” JuAN	16:33

Ang	bawat	isa	ay	may	kinakaharap	na	mga	unos	sa	lahat	ng	aspeto	
ng	buhay.	Ang	bagyo	na	kinaharap	ng	mga	disipulo	ay	sobrang	
lakas	na	kaya	nitong	palubugin	ang		kanilang	bangka,	ngunit	ang	
pinakamatinding	unos	ng	gabing	iyon	ay	hindi	sa	dagat	kundi	sa	
kanilang	mga	puso.	Ang	unos	ang	nagpaalab	ng	kanilang	pag-
aalinlangan	at	ang	takot	ang	siyang	nagpalunod	ng	kanilang	
pananalig	sa	Diyos.	Kapag	kinaharap	ang	mga	pagsubok,	ano	
ang	karaniwang	reaksiyon	ng	mga	tao?	Papaano	tayo	tutugon	
sa	mga	pagsubok?		
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WHaT
Ang	Dagat	ng	Galilea	ay	napakalawak	at	madalas	ay	may	mga	unos	dito.	
Karamihan	sa	mga	disipulo	ng	Panginoon	ay	sanay	sa	dagat	lalo	na	sa	
gabi	dahil	sila	ay	mga	mangingisda.	Ngunit	isang	malakas	na	unos	ang	
sumindak	sa	kanila	at	ang	ginawa	ni	Jesus	ang	nagpabago	sa	kanilang	
mga	buhay	at	nagpasigla	ng	kanilang	pananampalataya	sa	Kanya.		
Anong	mga	katotohanan	ang	maaari	nating	matutunan	mula	rito?

3

Si Jesus ay may pag-aalala sa Kanyang mga 
tagasunod sa tuwing may kinakaharap silang 
unos sa buhay.   
Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi 
niya, “Tigil! Kumalma kayo!” Tumigil nga ang hangin at kumalma ang 
dagat. MArcoS	4:39

Isa	sa	mga	katangian	ni	Jesus	ay	ang	Kanyang	pagiging	mahabagin	
at	madali	para	sa	Kanya	ang	makibagay	sa	ating	mga	suliranin	
dito	sa	lupa	(Hebreo	4:15;	1	Pedro	5:7).	Ang	mga	disipulo	ni	Jesus	
ay	marahil	nag-iisip	na	si	Jesus	ay	walang	pakialam	sa	kanilang	
suliranin	ngunit	hindi	sila	iniwan	Nito	sa	panahon	ng	unos	at	
Kanyang	pinakalma	ang	kaguluhan.	Kapag	tayo	ay	natatakot	at	
nag-aalala	sa	kabila	ng	pangakong	presensiya	ng	Diyos,	ano	ang	
ipinapakita	nito	sa	ating	pananalig	sa	Kanya?	

Gusto ni Jesus na sanayin natin ang ating 
pananampalataya sa panahon ng pagsubok.   
Tinanong niya ang mga tagasunod niya, “Bakit kayo natatakot? 
Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin?” MArK	4:40

Bago	pa	ang	unos,	sinabi	ni	Jesus	sa	Kanyang	mga	disipulo	na,	
“Tumawid	tayo	sa	kabila	ng	lawa”	(Marcus	4:35).	Ipinangako	ni	
Jesus	na	ligtas	silang	makararating	at	pupwede	sanang	piliin	
ng	mga	disipulo	na	magtiwala	sa	kabila	ng	unos.	Kapag	tayo	ay	
natatakot	o	di	kaya’y	nababahala,	bakit	tayo	makakapagtiwala	
sa	pangako	ng	Diyos	na	ililigtas	Niya	tayo	at	hindi	Niya	tayo	
tatalikuran	at	itatakwil?
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