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•	 Nakapanood	ka	na	ba	ng	laro	na	ang	kalaban	ay	sobrang	
tambak	sa	punto	subalit	sa	bandang	huli	sila	pa	yung	nanalo?	
Anong	masasabi	mo?

•	 Sa	pagkakataong	ikaw	ay	nalalamangan	ng	husto	at	matindi	
ang	pangangailangan	mo	ng	tulong,	sino	ang	tumulong	sa	iyo?

•	 Naranasan	mo	na	ba	na	ikaw	ay	inapi?	Anong	nangyari?

•	 Ipanalangin	ang	bawat	isa	sa	iyong	grupo	na	magkaroon	ng	kaloob	mula	sa	
Diyos	at	magtiwala	at	sumunod	sa	Kanya.

•	 Ipanalangin	na	gawin	ng	Diyos	ang	iyong	kahinaan	upang	
	 maging	kalakasan.
•	 Ipanalangin	ang	katagumpayan	sa	iyong	pansariling	kalagayan	
	 na	kinakaharap.	
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•	 Kapag	dumating	ang	kaguluhan,	ano	ang	una	mong	naiisip	gawin?	
	 Kanino	ka	humihingi	ng	tulong?
•	 Anong	mga	kalagayan	ang	madali	para	iyo	ang	magtiwala	sa	Diyos?	
	 Alin	ang	mahirap	para	sa	iyo?
•	 Alin	sa	tatlong	mga	punto	na	nabanggit	ang	mas	may	dating	sa	iyo	na	may	

kinalaman	sa	iyong	kalagayan	sa	kasalukuyan?	Bakit	sa	palagay	mo?

•	 Lahat	ng	mga	pangako	ng	Diyos	ay	nasusulat	sa	Kanyang	Salita.	
	 Ano	ang	maaari	mong	gawin	upang	mas	lalo	mo	pang	pag-ibayuhin	ang	

pagbabasa	ng	Bibliya	mula	sa	araw	na	ito	upang	palakasin	nito	ang	
	 iyong	pananampalataya	sa	Diyos?
•	 Sa	iyong	mga	kalagayan	ngayon	na	kinakaharap,	ano	ang	pinapahiwatig	ng	

Diyos?	Papaano	mo	sinusunod	ang	Kanyang	mga	itinuturo?
•	 Anong	mga	kahinaan	ang	sa	palagay	mo	ay	maaari	Niyang	gawin	na	

kalakasan	para	sa	iyo?	Papaano	ka	tutugon	sa	ginagawa	Niya	para	sa	iyo?

WhatSo

WhatnoW

What is the relevance of the Word to my life?

How do I apply the Word to my life?
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Noong	panahon	ni	Gideon,	matinding	pang-aapi	ang	dinanas	nila	sa	mga	
taga-Midianita,	paulit-ulit		silang	sinasakop	at	sinisira	ang	kanilang	mga	
pananim		at	mga	alagang	hayop—ito	ay	bunga	na	rin	ng	kanilang	pagsuway	
sa	Diyos.		Ang	kanilang	mga	kaaway	ay	mas	higit	pang	makapangyarihan	
sa	kanila,	subalit	naalala	nila	ang	panawagan	ng	Diyos	sa	kanila.	At	ang	
Diyos	ay	tumugon		sa	kanilang	masidhing	kalagayan	at	kawalan	ng	pag-
asa.	Anong	mga	aral	ang	maaari	nating	mapulot	sa	kasaysayang	ito?

•     Ang Diyos ay kasama natin sa panahon ng kaguluhan.
Itong taong aba ay tumawag sa Panginoon. Siya’y sinagot at iniligtas 
sa mga kahirapang kanyang dinaranas.

Salmo	34:6

Sa	Hukom	6:7-10,	makikitang	ang	Israelita	ay	nasa	pagmamalupit	na	
kalagayan.	Ang	Diyos	ay	hindi	nagpabaya	sa	mga	Israelita	sa	kabila	
ng	kanilang	kawalan	ng	katapatan.	Siya	na	rin	ang	gumawa	ng	paraan	
upang	sila	ay	maligtas	sa	pamamagitan	ni	Gideon	na	hinirang	ng	Diyos	
na	lumaban	para	sa	kanila.	Isipin	ang	mga	panahon	na	ikaw	ay	may	
kinakaharap	na	mahirap	na	kalagayan	at	nakita	mo	kung		paano	ka	
inalalayan	ng	Diyos.	Paano	nito	natulungan	ng	lubos	na	lumakas	ang	
iyong	pananalig	sa	Kanya?		

•     Ang Diyos ang nagtuturo sa atin kung paano harapin ang ating 
 mga kalagayan. 

14Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Gideon, “Humayo ka at gamitin 
ang buong mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo.” . . . 16Sumagot 
ang Panginoon, “Tutulungan kita at lilipulin mo ang mga Midianita na 

parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao.”
Hukom	6:14,16

Sa	ganitong	mga	kalagayan	na	kawalan	ng	pag-asa,	maaring	nadarama	
ni	Gideon	na	ang	bayan	ng	Israel	ay	parang	iniwan	na	ng	Diyos.	Kahit	
gayun	pa	man	na	tiniyak	ng	mandirigma	ng	Diyos	na	sila	ay	gagabayan,	
ginawa	pa	rin	ni	Gideon	na	subukan	ang	Diyos.	Alam	naman	natin	na	
kilala	ni	Gideon	ang	Diyos	subalit	wala	nga	lang	tiwala	si	Gideon.	At	
tulad	ni	Gideon,	madalas	tayong	magduda	sa	Diyos	at	sa	Kanyang	
kaparaanan,	na	laging	higit	pa	sa	ating	kaparaanan	(Salmo	32:8).	Noon,	
paano	napatunayan	ng	Diyos	ang	Kanyang	katapatan	sa	iyo?	

•     Ang Diyos ang pumipihit ng ating kahinaan upang ating 
 maging kalakasan. 

32Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin 
ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa nina Gideon, 
Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, at ng iba pang mga propeta. 
. . . 34hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy, at nakaligtas sila sa 
kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila’y mahihina, 
pero pinalakas sila ng Diyos. At naging makapangyarihan sila sa 
digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo.

Hebreo	11:32,34

Simula	nang	ang	anghel	ng	Panginoon	ang	tumawag	sa	kanya	ng	
“makapangpayarihang	mandirigma,”	ipinangatwiran	ni	Gideon	na	hindi	
siya	ang	dapat	piliin.	Tulad	niya,	tayo	rin	ay	maraming	kadahilanan	sa	
mga	bagay-bagay.		Gayon	man,	ang	Diyos	ay	hindi	tumatawag	sa	atin	
ng	walang	paglalaan	ng	kakayahan	upang	gawin	ang	isang	bagay,	o	
biyaya	mula	sa	Kanya.	Si	Gideon	ay	unti-unting	nagtiwala	sa	Diyos	na	
naghatid	sa	kanya	sa	tagumpay.	Naalala	mo	ba	nang	binigyan	ka	ng	
Diyos	ng	sapat	na	kakayahan		upang	gawin	ang	sa	sarili	mo	lang	ay	di	
mo	kaya?	Paano	ka	natulungang	harapin	ang	ganitong	paghamon?

11Pagkatapos, dumating ang anghel ng Panginoon sa Ofra. Naupo siya 
sa ilalim ng puno ng terebinto na pag-aari ni Joas na mula sa angkan 
ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay naggigiik noon ng trigo sa 
ilalim ng pigaan ng ubas para hindi makita ng mga Midianita ang trigo. 
12Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, “Ikaw na 
matapang at malakas na tao, ang Panginoon ay kasama mo.”

Hukom 6:11,12
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What What does the Bible say?


