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Taong 2020, ang COVID-19, isang sakit na sanhi ng SARS-
CoV-2 coronavirus ay mabilis na kumalat sa mga border 
at karagatan, na lumikha ng kaguluhan sa buong mundo. 
Nagdulot ang pandemic ng sakuna sa buong mundo.

Gayunpaman, hindi lamang isang pandemic ang nakakabuo ng gulo 
sa global, lokal at personal na antas. Ang ibang mga krisis ay:

 › natural na sakuna, gaya ng taggutom, tagtuyot, baha, at pagkasunog 
ng mga puno sa gubat

 › kaguluhan sa politika, terorismo, at mga digmaan
 › biglaang pagbagsak o pagtaas ng mga presyo ng kalakal o  

ang pagkagambala ng pamamahagi ng mga produkto
 › mga bagong batas na binabago ang pagsasagawa ng negosyo
 › kawalang katarungan sa sosyoekonomiko
 › ang pagkamatay ng mahalagang financial provider
 › pagkawala ng trabaho

Maaaring maapektuhan ng mga krisis na ito ang maraming bahagi  
ng ating mga buhay: sa mga aspekto ng ekonomiya, pinansyal, pisikal, 
emosyonal, at mental.

Naaapektuhan ng biglaang pagkaluging pinansyal, lalo na sa  
global scale, ang mga indibidwal at mga pamilya hanggang sa  
mga komunidad, mga bansa, at ang buong istruktura ng lipunan.

Habang krisis, maraming mga negosyo ang nasisira o maaaring 
mapilitang magsara. Ang epekto nito ay maraming mga taong 
nasanay na sa hindi nagbabagong kita ang mawawalan ng kanilang 
mga trabaho o makakaranas ng pagbaba ng kanilang kita, at sila 
ngayo’y magtataka kung paano sila mamumuhay sa pinansyal na 
aspekto.

Introduksyon

Mga Bagong  
Posibilidad
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ka at ang iyong pamilya na hindi lang maligtas kundi lumago rin sa gitna 
ng masakit na panahong ito. Ipapaalam sa’yo ng booklet na ito ang mga 
importanteng katotohanan na nauugnay sa karakter ng Dios ng Biblia at 
kung paano ang kanyang mga walang kupas na mga pangako ay patuloy 
pa ring maiuugnay sa realidad ngayon.

Sa pamamagitan ng walang kupas na karunungan ng Biblia, at ng 
mga karanasan at katuruan ng mga totoong tao sa Biblia na naharap 
sa galak at pighati, ikaw ay maiimbitahang mag-isip patungkol sa mga 
pangunahing issue.

Nag-iispecialize ang Dios sa pagsalubong sa mga 
taong gaya mo saan ka man naroroon.

Alam niya ang lahat ng iyong hinanakit. Naranasan niya ito simula 
noong sinaunang panahon pa ng mga tao nang pumasok ang kasalanan 
sa kanyang perpektong nilikha, at bumuo ng gulo na hanggang ngayon 
ay laganap pa rin.

Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay 
puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama…labis ang 
kalungkutan niya.
Genesis 6:5–6

Simula noon, kumilos ang Dios upang ayusin ang gulo. Patuloy niyang 
hinahayag kung sino talaga siya—ang personal na Manlilikhang Dios,  
na minamahal ang bawat isa sa atin at hinahangad na magkaroon tayo ng 
personal na relasyon sa kanya. Habang ika’y nagbabasa, pagbulay-bulayan 
mo ang mga paksang lalabas na may kinalaman sa iyong sitwasyon. Kahit 
na marami kang kilalang nakakaranas din ng pagkalugi sa pinansyal, ang 
iilang aspekto ng iyong sitwasyon ay kakaiba para sa’yo.

Ito na ang iyong oras.

Kung kakayanin mo, magtago ka ng pribadong journal. Isulat mo ang 
iyong mga tanong at mga iniisip. Kung hindi ka pa nakakapagbukas ng 
Biblia, magbukas ka nang makita mo kung anong sinasabi nito. Tuklasin 
mo kung anong hinahayag sa’yo ng Dios at kung paano siya tutugon 
sa’yo kapag inimbitahan mo siya sa buhay mo.

Maghanda ka sa kanyang mga sagot!

Pinatindi pa ang mga pagkalugi sa pinansyal ng mga hindi inaasahang mga problema:
 › kakapusan ng pagkain at tubig
 › banta ng pagkawala ng mga tahanan dulot ng pagpapalayas
 › banta ng sakit
 › nasisirang mga plano sa pagreretiro
 › pagtaas ng krimen habang pinagsusumikapan ng pulisya na panatilihin ang kaayusan
 › pagsasara ng mga eskwelahan, kolehiyo, at unibersidad
 › alitan ng mga kapamilya o ng mga magkakaibigang magkakalapit
 › pag-iisa
 › pagkasugapa sa gamot
 › pagkansela ng mga bakasyon ng pamilya at espesyal na mga okasyon gaya ng kasalan
 › pagkawala ng pag-asa at layunin

Maraming mga pundasyon ng gobyerno, lipunan, relihiyon, at teknolohiya ang 
nasusubok sa pabago-bagong mga paraan, at minsan ay kinakapos. Bilang resulta, 
maraming mga tao ang napapahanap ng mga sagot, espiritwal na kaginhawaan,  
at pag-asa na makakapantay sa kanilang masusing pagsisiyasat sa gitna ng kanilang 
sakit at pagdurusa.

Ang booklet na ito ay isinulat para sa mga nakakaranas ng pagkalugi sa pinansyal 
dulot ng hindi inaasahang krisis. Ano man ang pinansyal na sitwasyon mo, at kung 
paano niyo kinakaya o hindi nakakayanan ang sitwasyon ng pamilya mo, mayroong 
pag-asa.

Bagama’t nakakaramdam ka ng pagkagalit, pagkalito o pagkabigo, mayroong mga 
nakatutulong na mga pagpipilian upang malagpasan ito. Maaari kang tumahak ng 
bagong landas, mangarap ng mga bagong pangarap, at maging mas handa, hindi 
lamang sa kung ano ang buhay ngayon kundi pati na rin sa kung ano pang pwedeng 
mangyari.

Mayroon kang pagkakataon na makatuklas ng bagong paraan ng pagtingin sa buhay; 
marahil ang buhay na ninanais mo, kahit na kakailanganin mong magtiyaga. Kahit 
ika’y nasa kawalan ng pag-asa at parang gusto mo nang bumitaw, hindi ka kailangang 
durugin ng bigat ng mga responsibilidad at ng mga kinahinatnan na dala-dala mo 
ngayon. Ang praktikal na mga prinsipyo na matutuklasan mo rito, o magpapaalala sa 
iyo, ay gagabayan ka sa muling pagbuo ng buhay mo sa mas matibay na pundasyon.

Anong maaasahan mo sa booklet na ito

Sa malupit, at sa kawalan ng kasiguraduhan na mga panahon sa krisis,  
maraming “madadaling sagot”—kahit na iyong mga lihim nating ninanais— 
ay hindi nakakatulong. Kaya tinatalakay ng booklet na ito ang mga aspekto ng 
biglaang pagkalugi sa pinansyal sa pamamagitan ng madalas na makaligtaang 
pananaw—espiritwalidad. May malaki at importanteng papel ang totoong 
espiritwalidad sa iyong pagbawi sa iyong pagkalugi sa pinansyal at tutulungan  



8 9

1
Pakiramdam na 
Nilalamon ka
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O Dios, dinggin n’yo ang aking dalangin.
Ang paghingi ko ng tulong ay bigyan n’yo ng pansin.

Nanginginig na ako sa sobrang takot.
At nasabi ko ito: “Kung may pakpak lang ako tulad ng kalapati,
lilipad ako at maghahanap ng mapagpapahingahan.
Lilipad ako ng malayo at doon mananahan sa ilang.
Maghahanap agad ako ng mapagtataguan para makaiwas sa galit 
ng aking mga kaaway na tulad ng malakas na hangin o bagyo.”
Salmo 55:1, 5–8

Oo, nakaranas si David ng maraming sakit, at nagsawa siya rito. Pansinin 
mo kung paanong hindi siya sumigaw sa Dios at tinigilang kausapin siya. 
At hindi niya binaon ang kanyang mga emosyon.

Nang nasaktan ang aking damdamin
at nagtanim ako ng sama ng loob, 
para akong naging hayop sa inyong paningin, 
mangmang at hindi nakakaunawa. 
Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo 
at inakay n’yo ako.
Salmo 73:21–23

Kinekwentuhan tayo ng Biblia ng maraming kwentong may kinalaman  
sa stress. Heto ang isang halimbawa:

Si Pedro, isang determinadong tagasunod ni Jesus, na nagpakita ng 
matinding pananampalataya kay Jesus, ay nawasak nang dinakip ng 
mga otoridad ng Roma si Jesus upang tanungin siya patungkol sa 
kanyang ministeryo at mga tagasunod. Sa pagdaan ni Pedro sa isang 
bakuran malapit sa lugar kung saan pinagtatanungan si Jesus, nag-alala 
si Pedro na may makakilala sa kanya. At gayon nga sa kanyang takot, 
may isang lingkod na babae ang nakakilala sa kanya.

Sinabi ng babae kay Pedro, 
“Hindi ba’t isa ka sa mga tagasunod ng taong iyan?”  
Sumagot si Pedro, “Hindi!”
Juan 18:17

At sa napakaikling oras, tinanggi ni Pedro ang kanyang pagiging 
tagasunod ni Jesus nang dalawang beses! Sa matinding stress, hindi 
naging totoo sa sarili si Pedro at nagsinungaling patungkol sa kung 
sino siya at sa paninindigan niya.

Isang matinding dagok ang biglaan at malubhang pagkawala ng kita sa 
kahit kanino na nakakaranas nito. Pinepwersa tayo ng biglaang pinansyal 
na pagbabago sa ating mga buhay na mag-adjust dito agad-agad.

Gayunpaman, ang ano mang klase ng pagbabago ay nagdudulot ng stress, at ang 
stress ng pagkalugi sa pinansyal ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa 
ating mental na kalusugan, mga relasyon at pisikal na kalusugan.

Maaaring marami kang mga tanong na pinoproblema:
“Bakit nangyari ito? Anong ginawa ko para sumapit sa ganito?”
“Wala pang nangyaring ganito sa akin. Hindi nga ako makapagbayad ng mga bayarin ko.”
“Ano nang mangyayari sa pamilya ko simula ngayon?”

Maaaring nakakaranas ka ngayon ng pinansyal na sitwasyon na hindi mo pa 
nararanasan dati, gaya ng:

 › Pagharap sa galit na landlord dahil hindi ka makapagbayad ng renta.
 › Kawalan ng kakayahang magbayad ng medical bill.
 › Kawalan ng kakayahang magbayad ng matrikula ng anak mo o makabili ng mga 

gamit sa paaralan.

Ang stress ng sitwasyon mo ay maaaring makapagparamdam sa’yo ng pagkabalisa, 
pagkabigo, galit, kapighatian, o pag-iisa. Inaapektuhan ng stress ang mga tao sa 
maraming paraan:

Ang iba ay magfo-focus sa nakaraan, at hihilingin na sana bumalik na ang buhay sa normal.
Ang iba ay ibabaling ang intensyon sa kanilang mga kinaaadikan (pagkain, 
paninigarilyo, TV, alak, droga, pornography) para maginhawaan.
Ang iba ay mahihirapang matulog, kakaisip ng kinabukasan nila.
Ang iba ay mapapahaba ang tulog kaysa sa dati.
Ang iba ay pipiliing mapag-isa at makakaramdam ng walang pag-asa.
Ang iba ay magkakaroon ng mood swings at makakagawa ng mga iresponsableng 
desisyon.

Ilan lang ang mga ito sa mga tanda ng babala ng pinaigting na stress, na madalas 
ay nangyayari pagkatapos ng biglaang pagkalugi sa pinansyal. Ang stress, kapag 
pinabayaan ay maaaring maging sanhi ng sakit, pagkapagod, depression, at pwede 
ring maagang pagkamatay.

Tandaan, sa malakas na hangin, ang marupok na puno ay dapat na yumuko, kung 
hindi ay mababali ito. Gayunpaman, pwede kang maging mas banat at matuto na 
harapin ang mahihirap na mga sitwasyon nang matalino. Nag-iispecialize ang Dios  
sa pagsalubong sa’yo saan ka man naroroon.

Si David, isang pastol na naging hari ng sinaunang Israel, ay humarap sa maraming 
paghihirap sa kanyang buhay. At inasam niya ang kaginhawaan, at nanalangin:
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Dalawang libong taon na ang nakalipas, si Jesus ay naglakad sa 
kanayunan ng Israel. Minsan, nagsalita siya sa maraming tao at bumisita sa 
mga bahay bahay. Palagi siyang sinusundan ng mga tao, at nahuhumaling 
sa kanyang pagpapagaling at matatalinong pagtuturo. Ngunit kahit na 
maraming kailangang gawin kaagad sa kanyang paligid, naglaan pa rin si 
Jesus ng oras upang gawin ang importante.

Kinabukasan ng madaling-araw,  
bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin.
Marcos 1:35

Kapag ikaw ay pagod na pati sa emosyonal na aspekto, at hindi mo na 
kaya pang humarap nang maayos pa sa isa na namang pagsubok, saan  
o kanino ka naghahanap ng kalakasan at pag-asa?

Kapag nararamdaman mong nag-iisa ka at nagkukulang ng mga sagot 
sa mga kumplikadong issue—kasama na ang iyong kasalukuyang 
sitwasyong pinansyal—paano ka nagpapahinga at kumakalma upang 
muling makabawi ng enerhiya at lakas?

Nananalangin ka ba? Kahit na wala ka sa kundisyong manalangin o hindi 
siguradong may nakikinig?

Sinasabi ng Biblia na nakikinig ang Dios sa lahat ng ating panalangin:

Ako’y nanalangin sa Panginoon at ako’y kanyang sinagot.
Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot.
Ang mga umaasa sa kanya ay nagniningning ang mata sa 
kaligayahan,
at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha.
Noong wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon.
Ako’y kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas 
kong kahirapan.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Dios,
at ipinagtatanggol niya sila.
Subukan ninyo at inyong makikita, kung gaano kabuti ang 
Panginoon.
Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa kanya!
Salmo 34:4–8

Gaya ni Pedro, ang mga taong nakakaramdam na nilalamon sila ng stress ay maaaring 
kumilos nang wala sa sarili at gumawa o magsabi ng mga bagay na pagsisisihan nila sa 
huli. Tinatalakay rin ng Biblia ang mga negatibong epekto ng stress. Si Solomon, anak 
ni David, ay nagtala ng maraming matatalinong kasabihan, gaya ng:

Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan,  
ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan.
Kawikaan 12:25

Kung ikaw—o sino mang malapit sa’yo—ay nakararamdam na nilalamon ng stress, 
ikaw ay maging mahinahon at mapagpatawad.

Pagkilos mula sa kailangang madaliin sa kung ano ang importante

Kapag ang mga nagpapatong na mga paghihirap ay sumisigaw na sa’yong atensyon, 
napakadaling mag-focus nalang sa kailangang madaliin kaysa sa totoong importante.

Natutunan ni Martha ang aral na ito nang dumating si Jesus sa kanilang nayon. 
Inimbitahan niya siya na manatili kasama siya at ng kanyang kapatid na si Maria. 
Mapagpasalamat, sang-ayon niya. Gayunpaman, habang si Martha ay naaabala 
sa paghahanda ng pagkain, umupo si Maria sa sahig habang nakikinig kay Jesus. 
Matapos ang ilang sandali, nagreklamo si Martha kay Jesus, ngunit sinabi nito na  
pinili ni Maria ang importante.

Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus 
at sinabi, “Panginoon, balewala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid 
ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin n’yo naman po sa kanya na 
tulungan niya ako.”
Pero sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-
abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan, at ito ang 
pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya.”
Lucas 10:40–42

Sa panahong ito ng paghihirap, napakaimportante na pahalagahan mo ang iyong sarili 
nang sapat na maghahanap ka ng mga panandaliang pahinga sa iyong sitwasyon:

Magpahinga sa pamamagitan ng pagbabasa.

Maging mapagpasalamat sa mga biyayang  
iyong patuloy na nararanasan. 

Gumawa ng espesyal na bagay para sa isang  
taong nangangailangan ng kaya mong ibigay. 



14 15

Mga signal ng panganib
Kapag naranasan mo ang mga sumusunod, makatutulong sa’yo ang tulong 
ng isang professional:

 › mga pag-iisip ng pagpapakamatay
 › pisikal o emosyonal na pang-aabuso
 › pakiramdam ng pagkalamon ng pinansyal na mga responsibilidad
 › pakiramdam na hindi mo makayanan ang buhay
 › kagustuhang mapag-isa
 › labis na paglalasing
 › pagsisinungaling upang matakpan ang isang kinaaadikan at kung ano 

ang nararamdaman
 › pagiging marahas bilang isang magulang
 › pananakit ng dibdib, mabilis na pagtibok ng puso, at hirap sa paghinga

Maraming mga nonprofit organization ang nag-aalok ng libreng tulong 
ng isang professional para sa mga taong nakararanas ng mga paghihirap 
na ito.

Gumawa ka ng maliliit, nakakapagparamdam ng pagkawagi, at positibong 
mga hakbang araw-araw, at sa bawat desisyon. Kahit ang pinakamaliliit na 
mga hakbang ay makabubuo ng padagdag nang padagdag na kaibhan.

Kahit na mukhang hindi alam ng Dios o wala siyang pakialam sa sitwasyon 
mo, nangangako ang Biblia na alam ng Dios ang bawat detalye ng bawat 
sitwasyon at laging nariyan kasama mo sa gulo, kung pagkakatiwalaan mo 
lamang siya.

Mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan,  
ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman.
Kawikaan 11:28

Nagsasalita ang Dios sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia.  
Mas makikilala mo siya sa pamamagitan ng pagbabasa nito. Mas lalo ka 
pang matututo patungkol kay Jesus: kung bakit siya pumarito sa mundo, 
kung anong nagawa niya, at anong ibig sabihin nito sa’yo ngayon.

Basahin mo ang aklat ng Juan sa Bagong Tipan. O ang aklat ng Salmo 
sa Lumang Tipan na naglalaman ng taos puso na mga panalangin at 
pagmumuni-muni ng mga taong sumusubok na intindihin ang Dios  
at ang mundong ginagalawan nila. Makakahikayat ito sa’yo.

Mga tip para mabawasan ang stress
Sa kabutihang-palad, maaari mong harapin ang stress sa paraang 
nakatutulong:

Magsimula ka sa pag-amin na ikaw ay naghihirap sa hindi patas na krisis;  
ang hindi inaasahag pangyayari na ito na hindi lubos ma-control at maaaring 
magpatuloy sa walang takdang panahon.

Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa pagkalugi mo sa pinansyal o mawalan 
ng kumpyansa sa sarili.

Humanap ka ng hindi mapanghusgang kapamilya, kaibigan, pastor, o health 
professional na makikinig sa’yo. Maaari kang bigyan ng payo ng tao na ito na 
makatutulong sa pagpapagaan ng paghihirap mo.

May mga pagkakaibigang hindi nagtatagal,  
ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid 
ang pagsasamahan.
Kawikaan 18:24

Hangga’t maaari, subukan mong kumain ng mga masusustansyang mga 
pagkain at palagiang uminom ng tubig upang mapanatiling malakas ang 
immune system ng iyong katawan.

Mag-ehersisyo ka palagi. Kung ikaw ay nananatili lamang sa iyong tahanan, 
humanap ka ng paraan upang makapag-ehersisyo:

Maghanap ka ng gabay sa pag-ehersisyo online. Maraming libreng gabay 
sa pag-ehersisyo sa internet.
Maglakad ka sa loob ng bahay niyo o maglakad sa isang pwesto. Kapag 
nakatanggap ka ng tawag, tumayo ka o maglakad-lakad habang 
nagsasalita, sa halip na umupo.
Tumayo ka. Limitahan mo ang pag-upo at paghiga mo sa kada 30 na 
minuto.
Ang pagsasayaw, pakikipaglaro sa mga bata, at paggawa ng mga gawaing-
bahay gaya ng paglilinis at paghahardin ay ibang mga paraan upang 
manatiling aktibo sa bahay.

Ihanda mo ang sarili mo sa trabaho ng pag-eevaluate ng mga resource na 
mayroon ka—sa tahanan at sa komunidad—upang ikaw ay magkaroon ng 
positibong desisyon sa pinansyal na nakabase sa tamang impormasyon.
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Hindi n’yo ba alam o hindi n’yo ba narinig 
na ang Panginoon ay walang hanggang Dios na lumikha ng 
buong mundo?
Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng 
kanyang isip.
Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. 
Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at 
nabubuwal, 
ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling 
magkakaroon ng lakas. 
Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi 
mapapagod. 
Lumakad man sila ay hindi manghihina.
Isaias 40:28–31

Pagmuni-muni
Sa paanong mga paraan ka sinasaktan at ang mga taong nakapaligid sa’yo ng 
mga stress na dulot ng pagkawala ng iyong kita?

Anong kaibhan ang pwede mong gawin upang matulungan kang maka-focus 
sa kung ano ang importante (pamilya, mga kaibigan, iyong komunidad)?

Anong mga hakbang ang gagawin mo patungo sa pagkamit ng mga sandali ng 
pahinga sa pamamagitan ng mga gawaing nakapagbibigay ng katiwasayan?

Kung ikaw ay naipit sa isang siklo ng pagiging negatibo at kawalan ng pag-asa, 
mag-isip ka ng mga paraan kung saan magkakaroon ka ng control sa sitwasyon 
mo, kahit gaano man kaliit ito. Mag-focus ka sa mga bagay na mababago mo, 
hindi doon sa hindi mo kaya.

Alalahanin mo na ang mga anak mo ay nakararanas din ng sari-sariling mga 
kinaka-stress gaya ng nararanasan mo at ng iba pang mga tao. Bilang isang 
magulang, mag-isip ka ng angkop na paraan para maipaliwanag sa iyong mga 
anak ang iyong pinansyal na pagkalugi at kung paano ito makakaapekto sa 
inyo bilang isang pamilya sa araw-araw na pamumuhay.

Paano naimpluwensyahan ng espiritwal na paniniwala mo ang paraan mo 
ng pagharap sa mga paghihirap na nararanasan mo?

Payag ka ba na siyasatin ang Biblia at ang mga katotohanan nito patungkol 
sa iyong kasalukuyang sitwasyon?

Payag ka ba na gumawa ng isang malaking hakbang at makipag-usap sa Dios 
patungkol sa realidad ng iyong sitwasyon? Payag ka ba na humingi ng tulong 
at gabay sa kanya?

Maging mabuti ka sa iba

Kapag nangyari ang isang biglaang pagkalugi sa pinansyal, napakadaling mag-
focus sa kailangan nating gawin kaagad. Ang pagkalimot na ang iba rin ay may 
mga pangangailangan ay nakasisira ng mga relasyon.

Isang solusyon sa pagkaipit sa iyong sitwasyon at sa sarili mo ay ang pagpapakita 
ng totoo at maibigang-kabaitan at pagkabukas-palad sa ibang tao, at magdiwang 
sa kanilang mga pagpapala, malaki man o maliit.

Ang kilalang kasabihan na, “Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap” 
(Gawa 20:35) ay totoo! Ikaw ay mas pagpapalain habang nagfo-focus ka sa mga 
pangangailangan ng ibang tao at hindi lamang ng sa’yo. Pagmuni-munihin ito:

Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman,
ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. 
Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay; 
ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. 
Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda ito kapag 
mataas na ang presyo, 
ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda.
Kawikaan 11:24–26

Kwento ni Anya
Si Anya ay isang single mom na bumubuhay ng isang anak na babaeng teenager. 
Nakabuo ng hindi magandang sitwasyon ang mga taon na nabubuhay siya 
sa paggamit ng credit card, kaya masakit man ay napagdesisyunan ni Anya 
na magdeklara ng insolvency o kawalan ng kakayahang magbayad. Ang 
administrasyong kasama sa proseso at ang kahihiyan ay napakahirap na makayanan: 
“May kumplikado akong relasyon sa aking pamilya kaya ang paghingi ng tulong 
sa aking mga magulang ay hindi kasama sa pagpipilian. 
Pagkatapos ng counseling sa iglesya at nakatanggap ako ng 
payo, umabot ako sa puntong na kailangan kong gumawa 
ng masakit na desisyon o mahulog sa malalim na patibong 
ng utang na hindi ko matatakasan. Talagang nakakahiya 
para sa akin ang insolvency, at ako ay nasa proseso pa rin ng 
paghihirap ng pagdanas ng ganoong karanasan. Mahirap 
pa rin sa aking pag-usapan iyon, ngunit ito ang tamang 
desisyon para sa akin. Kinailangan kong magsimulang 
muli sa wala at muling tumayo ngunit ang kaluwagan sa 
pakiramdam na wala nang ganoong matinding pressure 
bawat buwan ay tapos na.”

“Umabot ako 
sa punto na 
kailangan 
kong 
gumawa ng 
masakit na 
desisyon”
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Mga noteAng kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. 
Ito’y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. 
Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan, 
at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman.
Salmo 19:7

Mga Hakbang sa Pagkilos
Isulat mo sa iyong journal ang mga stress at stratehiya na maaari mong gawin  
na makakatulong sa iyo na makayanan ang iyong sitwasyon.

Makipag-ugnayan ka sa taong mapagkakatiwalaan mo at mapagbabahaginan 
mo ng iyong mga karanasan at nararamdaman mapa-personal man, sa tawag, 
o sa computer.

Makipag-brainstorm ka sa pinagkakatiwalaan mong tao upang makahanap ka  
ng mga malilikhaing paraan kung saan maaabala ang sarili mo sa hindi patungkol 
sa mga problema mo sa pinansyal, isang oras man lang o dalawa araw-araw. 
Maaaring bagong libangan, pagbabasa ng isang libro, pakikipaglaro sa mga anak 
mo, paglalakad sa malapit na parke, panonood ng isang pelikula, concert, o kahit 
mga video ng mga masasayang ginagawa ng ibang tao sa smartphone mo o sa 
computer.

Isulat mo ang iba’t ibang mga paraan kung saan ikaw at ang iyong pamilya ay 
makakapag-ehersisyo at makakakain ng masusustansyang pagkain na swak sa 
partikular na kalagayan mo at komunidad.

Gamitin mo ang iyong oras nang wasto; maaaring mas marami kang hawak na 
panahon, kaya gumawa ka ng mga bagay na nakatutulong sa’yo sa halip na 
sayangin ito.

Maging mabuti ka sa iyong mga kapamilya at sa iyong mga kaibigan.

Panatilihin mo ang iyong ugnayan at makisali sa iba hanggang sa makakaya mo sa 
iyong kalagayan. Maaari itong maliit na gawi gaya ng pagpapasalamat sa kahera 
o sino mang negosyante na pinagbibilhan mo. Maaari ring malaking gawi gaya ng 
pagboboluntaryo ng oras at talento mo para sa iba.

Kung payag ka, humiling ka ng panalangin sa kanino man na tagasunod ni Cristo, 
kahit na sa tingin mo ay wala namang mababago ito.
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Pera, 
Pananampalataya,  
at Takot
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Natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng 
Juda, at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos, naglakad siya 
ng isang araw papuntang ilang. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng 
punongkahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, 
“Sobra na po ito Panginoon! Kunin na lang ninyo ang buhay ko, wala 
naman akong ipinagkaiba sa aking mga ninuno.”
1 Hari 19:3–4

Nakaramdam si Elias ng pagkatakot at pag-iisa na gusto na lamang 
niyang mamatay. Ngunit sinisigurado sa atin ng Biblia na kapag 
nakakaramdam tayo na tayo’y nilalamon ng takot, maaari tayong 
tumawag sa kanya at siya’y makakasama natin. Gaya noong si Jesus  
at ang mga disipulo ay naipit sa isang matinding bagyo:

Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, “Tumawid tayo sa 
kabila ng lawa.” Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at 
sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka 
ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang 
hangin. Hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno 
na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng 
nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya, “Guro, malulunod na 
tayo! Balewala lang ba ito sa inyo?”
Marcos 4:35–38

Himalang napahupa ni Jesus ang bagyo, at kasama na rin dito ang 
negatibong takot ng kanyang mga disipulo.

Nagbigay ng lunas si Jesus sa negatibong takot; ito ay taliwas sa kultura 
ng paraan ng pagtingin ng maraming tao sa buhay ngayon. Alam niyang 
napakahirap mapigilan na lamunin tayo ng negatibong takot sa panahon 
ng puro stress.

Sa kabutihang-palad, pumapasok ang Dios 
upang pagaanin ang ating mga takot kapag 

pinagtitiwalaan natin siya sa pananampalataya 
at hinahayaan siyang gabayan tayo at alagaan 

tayo habang sinusubukan nating gumawa 
ng mga pinakamabubuting desisyon.

Ang biglaang pagbaba o pagkalugi ng ating pinansyal ay bumubuo 
ng maraming takot. Totoong issue ang mga issue patungkol sa pera, 
at tinatalakay ng Biblia ang tunay na buhay.

Maaaring magdulot ng maganda ang takot. Kaya nito, halimbawa, na bigyan 
tayo ng babala na ang panganib ay darating at tulungan tayo na maiwasan ang 
pagkapinsala.

Ngunit ang takot—tawagin natin itong negatibong takot—ay nakakapilay at 
nakakapanira.

Kung yumabong ito sa loob natin, makakapagbunga ito ng teribleng paghihirap—
sa emosyonal, pisikal, relasyon, espiritwal, at intelektwal na aspekto.

Maaari itong makapagsimula ng sakit, pagod, kawalan ng pag-asa, at pagiging 
desparado. Maaari rin itong makasira ng mga oportunidad na maranasan ang 
ligaya, kapayapaan, pag-asa, at iba pang napakagandang mga aspekto ng buhay.

Nagbubunga ang negatibong takot ng nakakapanirang mga pag-iisip at 
pakiramdam:

Galit, na nagpapakita bilang depression, pagpuna sa sarili o sa iba, o pagdadabog.
Withdrawal ng emosyon, sa pamamagitan ng pagtanggi o pagsawalang-bahala ng 
ating mga nararamdaman.
Withdrawal sa pisikal na aspekto, sa pamamagitan ng paghiwalay sa mga sarili natin 
sa ibang tao. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay maaaring maging self-fulfilling na 
propesiya.
Pagtanggi, isang pagnanais na makatakas o hindi mapansin ang takot na 
humahantong sa nakaka-adik na mga pag-uugali, gaya ng hindi tamang sex, droga, 
alak at pornography.
Panlilinlang, sa pamamagitan ng pagtago ng ating mga takot sa iba sa ilalim ng 
maskarang “Okay lang ako.”
Pagka-paralisa na iniiwan tayong walang kakayahang mag-desisyon o makita at 
masundan ang mga nakakatulong na mga ideya at stratehiya.

Ang Biblia ay naglalaman ng maraming kwento kung saan ang negatibong takot 
ay nangunguna sa buhay ng isang tao.

Si Elias, isang maka-dios na tao na maraming beses na ginamit ng Dios upang 
hamunin ang mga masasamang mga tao, ay nagkaroon ng matinding takot 
noong may isang makapangyarihan at napakasamang pinuno na nangakong 
papatayin siya sa susunod na araw. Sa takot, tumakas si Elias papunta sa 
kagubatan, kung saan siya’y umupo sa ilalim ng punongkahoy at nanalanging 
sana’y mamatay na siya.
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Ang kwento ni Beth at Jonah
Si Beth at Jonah ay may dalawang anak at pagkatapos ng mga taon na 
nag-ipon sila ay nakabili na sila ng pinakauna nilang 2-bedroom flat. 
Dalawang buwan ang lumipas, nawalan ng trabaho si Jonah noong 
nagkaroon ng krisis sa pinansyal noong 2008. Lahat ng saya ng pagiging 
bagong may-ari ng bahay ay napalitan ng pressure kung paano nila 
mapapagpatuloy ang pagbayad ng bayarin sa bago nilang mortgage 
buwan-buwan. Sila ay mga pinuno sa iglesya na may responsibilidad sa 
pag-aalaga ng iba. Para kay Jonah, nahirapan siya sa tanong na: Anong 
lagay ng isang pinuno sa iglesya na walang trabaho at nahihirapang 
magbayad ng kanyang mga babayarin? Napagdesisyunan nina Beth at 
Jonah na hindi magkunwaring maganda ang kanilang kalagayan, naging 
totoo sila sa kanilang depression at hirap. Sa kanilang masakit na kahinaan, 
tinulungan nila ang iba sa kanilang grupo na maging totoo sa kanilang 

sariling paghihirap. Nagpasya silang 
piliin ang pagkabukas-palad kaysa sa 
takot at sila’y nagpatuloy sa kanilang 
gawi na magbigay ng lingguhang 
pagkain para sa grupo nila na binubuo 
ng 12 katao na nagkikita-kita tuwing 
Martes ng gabi. Sa loob ng dalawang 
taon, kumita sila sa pamamagitan ng 
short-term work contracts at kakaibang 
mga trabaho na nakikita nila. Saka 
biglang may nag-alok sa kanila ng 
trabaho mula sa ‘di inaasahang lugar at 
kasama rito ang pag-alis sa siyudad na 
kanilang minahal papunta sa bagong 
lugar. Ang pagmumuni-muni ni Beth sa 
kanilang mga naranasan: “Kinailangan 
naming maglakad sa tubig, hindi kami 

hinahatulan ng laman ng bangko namin kung paano namin makakayanan 
ito. Ngunit linggo-linggo, nagkakaroon kami ng sapat para pakainin ang 
lahat, magbayad ng mga babayarin at nalagpasan namin iyon. Minsan ay 
mahirap talaga ngunit sa biyaya ng Dios, nakayanan namin. Isa sa mga 
bagay na napagpasyahan namin ni Jonah tuwing hindi maganda ang 
sitwasyon, ay iyong magpatugtog ng awiting papuri at purihin ang Dios 
kahit na ganoon ang nararamdaman namin. Ito ang munti naming laban 
sa mga pangyayaring nagnanais na patumbahin kami.”

“Kinailangan 
naming 
maglakad sa 
tubig, hindi kami 
hinahatulan ng 
laman ng bangko 
namin kung 
paano namin 
makakayanan ito.”

Ang pagtingin mo sa pera

Maraming sinasabi ang Biblia patungkol sa pera. Gaya ng ibang makapangyarihang 
instrumento—at pasok ang pera sa kategoryang ito—mayroong mga panganib at 
oportunidad na kalakip dito.

Alam ng Dios na ang pera ay maaaring gamitin upang pagpalain ang mga mahihirap 
at nangangailangan na tao. Sa katunayan, paulit-ulit niyang hinahamon ang kanyang 
mga tagasunod na tumulong sa mga nangangailangan: mga ulila, balo, may sakit, 
bilanggo, at mga taong naghahanap ng hustisya.

Ngunit alam din ng Dios na ang pera ay lumilipas at nagdudulot ng mga panganib:

Ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan,  
kailanman ay hindi masisiyahan.  
Wala rin itong kabuluhan.
Mangangaral 5:10

Hindi ang pera mismo ang masama. Ang pera ay simpleng medium of exchange 
lamang. Sa halip, ang makitid na pag-iisip na paghahabol sa kayamanan—na 
parang ito lamang ang importante sa buhay—ang siyang nagdudulot ng hindi 
magagandang desisyon at sa huli, pagkabigo.

Kung sabagay, daig pa ng taong namumuhay nang banal at kontento na sa 
kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito, at wala 
rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at 
pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga taong naghahangad yumaman 
ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga 
hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa 
salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi 
ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming 
paghihinagpis sa buhay nila.
1 Timoteo 6:6–10

Kaya dinadala ng Dios ang usaping pera sa kung sino siya at sa abilidad niya na 
magbigay sa mga taong sumusunod kay Jesus sa ano man ang kinakailangan.  
Sinabi ni Jesus:

“Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay – kung 
ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Dios ng 
buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo 
ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, o nag-aani, o nag-iipon ng 
pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t 
mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng 
kanyang buhay nang kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala?
Mateo 6:25–27
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Nakakahawa ang negatibong takot
Noong nagsimula ang COVID-19 pandemic, maraming tao sa iba’t 
ibang bansa ang bumili ng mararaming toilet paper. Napansin ito 
ng iba pang mamimili kaya bumili rin sila nang marami. Sa pagdaan 
ng panahon, ang mga pamilihan sa bansa ay nauubusan na ng toilet 
paper.

‘Yun pala, walang basehan ang negatibong takot ng mga tao. 
Oo, nakakatulong ang toilet paper. Ngunit wala sino mang tao, 
o pamilya, ang nangangailangan ng pang-dalawampung taong 
supply sa isang bilihan lamang! Kung kakalma lang ang lahat at 
kukuha lamang ng kung anong kailangan nila, laging magiging 
sapat ito para sa lahat. At hindi lamang ito tumutukoy sa toilet 
paper, pati na rin sa ano mang aspekto ng buhay.

“Huwag kayong mabagabag, at huwag kayong matakot, dahil 
iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang 
ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay 
ng mundo.
Juan 14:27

Pagmuni-muni
Sa paanong paraan sinasakop ng mga negatibong takot ang iyong pag-iisip? 
Patungkol sa iyong sarili? Patungkol sa ibang tao? Patungkol sa sitwasyon 
mong pinansyal?

Bakit nakakabuo ng matitinding takot ang pagkawala ng pinansyal na 
katatagan? Bakit mahirap itong pagkwentuhan?

Paano kumakalat ang takot sa mga tao? Ano ang resulta?

Paano naimpluwensyahan ng negatibong takot ang iyong buhay?  
Paano maiimpluwensyahan ng mga natututunan mo ngayon sa paghihirap  
mo ang iyong kinabukasan?

Kanino o saan ka nagtitiwala?

“At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga 
bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. 
Ngunit sasabihin ko sa inyo: kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng 
damit na kasingganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang 
karangyaan. Kung dinadamitan ng Dios nang ganito ang mga damo sa 
parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, 
kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya!
Mateo 6:28–30

Anong pangako!

Naaalala mo ba ang mga salitang ito ni Jesus?

Kaya manalangin kayo ng katulad nito:
‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa kayo ng mga tao.
Nawa’y magsimula na ang inyong paghahari,
at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan n’yo po kami ng aming pagkain sa araw-araw.
Mateo 6:9–11

Magtiwala ka sa Dios

Ang Biblia ay naglalaman ng karunungan patungkol sa pera. Tinalakay rin ni 
Jesus ang malalalim na usapin ng ating mga isip at puso, sapagkat ang paraan 
ng pagtingin natin sa pera ay nag-uugat sa ating mga kinatatakutan at kung 
saan natin nilalagay ang tiwala natin.

Sapat na ba para sa atin ang “pagkain sa araw-araw” na binibigay ng Dios?  
Magtitiwala ba tayo sa Dios na magbibigay siya ng ganoong karami?

Hindi nakakagulat na ang Biblia ay naglalaman ng maraming mga talata 
na naka-focus sa takot, at kasiguraduhan na kapag nilagay natin ang ating 
tiwala sa Dios, palalayain niya tayo sa takot at bibigyan tayo ng kapayapaan—
kahit na hindi natin alam kung saan hahanapin ang pagkain natin para sa 
kinabukasan. Pagmuni-munihin ang mga talatang ito:

Ako’y nanalangin sa Panginoon at ako’y kanyang sinagot.
Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot.
Salmo 34:4
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Mga Hakbang sa Pagkilos
Pag-isipan mo ang iyong sitwasyon. Anong aspekto nito ang nagdudulot sa’yo ng 
negatibong takot?

Kumpletuhin mo ang bawat seksyon ng talaan sa baba.

 › Sa column 1, ilista ang negatibong takot na nararanasan mo.

 › Sa column 2, ihanay mo kung gaano ka-makapangyarihan ang negatibong takot 
sa’yo ngayon.

 › Sa column 3, isulat mo lahat ng hakbang na maaari mong gawin upang mabawasan 
ang takot na ito. Tingnan ang halimbawang ito.

Pahiwatig: Huwag mong kalimutan ang mga pangako ni Jesus at ng Dios.

Negatibong takot Kahalagahan
(1=mataas, 2=mababa)

Mga hakbang na maaari kong 
gawin sa pagharap ng takot  

ko ngayon

Walang pera pambayad 
sa renta

1 1. Kausapin ang nagpapaupa 
     patungkol sa mga pagpipilian ko.
2. Alamin kung makakakuha ako 
    ng pinansyal na tulong mula sa 
    komunidad ko o gobyerno.
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Suriin Mo Ang  
Iyong Mga 
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Sunod, ilista mo ang mga bagay na maaari mong ibenta sa 
kasalukuyang resale value nito at kung magkano ang kikitain mo 
rito (mga tools, hayop, investment mo sa pagretiro, lupa, sasakyan, 
sobrang ani sa hardin mo, alahas, dayami o trigo, atbp.).

Ngayon naman ay ang kategorya na kakaunti lamang sa atin ang 
gustong sumuri. Ilista lahat ng mga babayarin na kailangan mong 
bayaran nang palagian, magkano ang kailangan mong ibayad isa-sa, 
at kung may interes (renta o mortgage, insurance, credit card, tax, 
utilities, loan sa bangko, babayarin sa sasakyan, edukasyon, buwanang 
pagpapagamot, bisita sa doctor, childcare, atbp.). Ito ang iyong mga 
pinagkakagastusan.

At panghuli, tantiyahin mo kung gaano kalaking pera ang nagagastos 
mo sa iba’t ibang panahon sa isang taon, sa mga gamit at serbisyo 
na iyong kailangan (damit, pagkain, gasolina, pag-aalaga ng hayop, 
gamot, bisita sa doctor, minsanang repair). Madalas itong bahagi ng 
pinansyal ay bumubuo ng nakatagong mga gastos na dumadagdag 
nang dumadagdag. Maging maingat ka na hindi isulat iyong mga 
gusto mo, dahil sa ngayon ay kailangan mong mag-focus sa iyong 
mga kailangan.

Ngayon, paghambingin ang iyong kita sa iyong gastos. Sa impormasyong 
ito, mas mabibigyan mo ng prayoridad kung saan dapat mapunta ang 
pera mo.

Kung walang wastong paghawak nito, madaling “tumagas” ang pera 
gaya ng pagtagas ng tubig mula sa basag ng lumang lutuan o baso. 
Dapat kang kumilos nang wasto agad-agad upang makabuo ng mas 
positibong hinaharap sa pinansyal na aspekto.

Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong,  
magiging marunong ka rin.
Kawikaan 13:20

Sa Pag-aksyon na seksyon sa baba, magkakaroon ka ng oportunidad 
na isaalang-alang kung anong pinagkakagastusan ang sa tingin mo 
ang pinakaimportante na bayaran.

Kung sa puntong ito ay nakakaramdam ka na ika’y nilalamon, hindi 
mo kayang mabatid kung anong hakbang sa pinansyal ang gagawin 
mo sa perang meron ka, kumalma ka.

Ang pagsuri ng totoo mong pinansyal na estado ay napakaimportante 
at napakatapang na bahagi sa pagbangon sa pinansyal na aspekto.

Pagkatapos ng unang pagdaan ng “alon” ng realidad at emosyon, mahalaga na 
eksakto niyong masuri ng iyong pamilya ang pinansyal na sitwasyon ninyo, lalo 
na ang mga pinansyal na usaping kinatatakutan mo. Doon lamang lalabas ang 
mga positibong pagpipilian.

Kung hindi, nakatutuksong balewalain ang realidad, gaya ng mga bayarin na 
kailangan nang bayaran at ang mga nagpautang sa’yo na nagpaparamdam na.  
O maaari mo ring maisip ang pinakamasaklap at malumbay at mawalan ng lakas.

Maaaring hindi gaanong malala ang kalagayan mo gaya ng iniisip mo. At kahit 
na ganoon man, ikaw ay maihahanda ng mga kailangan mong impormasyon, 
at kakayanin mong humakbang patungo sa pagbangon sa lalong madaling 
panahon nang may lumalagong kumpiyansa sa sarili, katalinuhan, at 
karunungan.

“Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na 
nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano 
ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang 
gagastusin hanggang sa matapos ito.”
Lucas 14:28

Sa gitna ng iyong mga nagpapatuloy na mga responsibilidad, maglaan ng oras 
para mag-research at magsulat ng mga sumusunod na impormasyon. Kung mas 
eksakto at detalyado ka, mas makakatulong sa’yo ang prosesong ito.

Paano i-calculate ang iyong kita at mga gastusin

Simula sa’yo at sa pamilya mo, bilangin mo kung magkano lahat-lahat ng 
perang mayroon ka at magkakaroon ka nang mabilisan (hawak mong pera, 
mga account sa bangko, mga tiyak na investment, atbp.).

Ngayon ay ilista mo ang lahat ng pinanggagalingan ng pera mo palagi 
(pension, personal na mga loan na binabayaran sa’yo, SSS, part-time na 
trabaho, atbp.).

Sunod sa pinanggagalingan ng kita mo, isulat mo kung magkanong pera ang 
pumapasok at kung kailan ito pumapasok (araw-araw, linggu-linggo, buwan-
buwan, atbp.). Ito ang iyong kita.
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Minsan kinakailangang gawin iyong malaki, masakit, at mahirap na 
desisyon na dadalhin ka sa sunod na yugto: pagkawala ng tahanan, 
pagbenta ng sasakyan, pagtira sa kamag-anak, pagkakaroon ng 
pangalawang trabaho, o pagtanggap na ang insolvency ay kinakailangan. 
Itong lahat ay napakahirap na mga desisyon na gawin ngunit maaari 
ring maging tanging paraan upang makaabot sa sunod na hakbang ng 
pagbangon.

Mag-commit sa pamumuhay nang matalino at paggastos nang 
kakaunti

Gaya ng maraming tao, marahil ay gumagawa ka ng mga desisyong 
pinansyal base sa pinagsama-sama mong gawi, ugali, at pinaniniwalaan 
na nabuo sa tagal ng panahon.

Maaaring nabuo mo ang mga ito nang sa’yo lamang, o natutunan mo 
sa iyong magulang, kaibigan, lolo’t lola, o kasama sa negosyo. Madaling 
“mamana” ang mga pananaw mo sa pera nang ‘di mo namamalayan.

Habang iyong pinagtatrabahuan na palawakin ang iyong pera upang 
matugunan ang pressure ng pinansyal na mga pagsubok, ito ang 
tamang panahon na pag-isipan ang mga sumusunod na prinsipyong 
napatunayan na. Kung naintindihan at nagawa mo ang mga ito nang 
tama, magkakaroon ito ng positibong epekto sa iyong sitwasyon—
maaaring sa buong buhay mo!

4 na hakbang sa matalinong  
paghawak ng pera

1 Tanggapin mo na ang paraan mo ng paggastos  
ay isang sadya o hindi sadyang pagpili

Sa pagdesisyon nang maingat patungkol sa iyong pera—pagtitipid 
nito, pagtago nito, at paggamit nito nang matalino—maaari mong 
makamtan ang mga kasiya-siyang layunin sa pinansyal at sa isang banda, 
ay makapagprotekta sa’yo sa mga seryosong pagbaba ng ekonomiya o 
mga krisis.

Napakadali at nakakaengganyo na gumastos ng pera para sumaya ka, 
maging “in” ka, o magkaroon ng magandang status. Ngunit, suriin mo  
ang bawat pamimili mo, kahit gaano kaliit ito.

Magtanong ka sa taong pinagkakatiwalaan mo (isang kaibigan, kapamilya, 
tagapayo sa pinansyal), na matalinong gumagamit ng pera at hindi mapanghusga, 
upang matulungan kang makabuo ng epektibong plano sa pagharap ng mga 
pinansyal mong mga issue.

Suriin mo ang posibleng tulong pinansyal ng komunidad o gobyerno

Malaki ang epekto sa mga pinagpipilian mo sa pinansyal ang lugar kung saan ka 
nakatira, at ang mga naaangkop na mga batas doon. Tingnan mo kung mayroong 
mga organisasyon at programa na makakatulong sa’yo.

Depende sa pangunahing sanhi ng pinansyal mo na pagkalugi, maaaring may 
makatulong na ahensya ng gobyerno, lalo na kung marami ring mga tao ang 
nakararanas ng kaparehong pinansyal na mga issue sa parehong mga rason.

Sa maraming mga bansa, kapag hindi boluntaryo ang pagkawala ng trabaho mo, 
maaari kang makakuha ng mga benefit sa unemployment insurance. Maaaring 
pwede ka sa job training o tulong sa job placement, tulong na may kinalaman sa 
pagkain, financial counseling, o tulong-medikal para sa’yo at sa mga anak mong 
umaasa sa’yo.

Sulit ang pagtatanong!

Kung hindi kaya ng pera mong mabayaran ang iyong mga babayarin

Kahit na mahirap ito at nakakapagpakumbaba, makipag-ugnayan sa mga tao  
at kumpanya na pinagkakautangan mo at ipaalam sa kanila na hindi mo kayang 
bayaran ito nang buo at sa tamang oras. Kapag mas pinatagal mo pa ang 
pagsimula sa pag-contact sa kanila, mas magiging mahirap ang pagtakda ng iba 
pang paraan ng areglo ng pagbabayad. Kapag mas maraming oras ang dumaan, 
mas lalo kang mase-stress, na hahantong sa mas kakaunting lakas at kagustuhan 
na humarap sa iyong pinagkakautangan.

Mas lalo kang mag-focus sa importanteng mga kailangan, gaya ng pabahay at 
mataas na interes na utang ng consumer (e.g. credit card). Tukuyin mo ang iyong 
kita at gastos, dahil makapagbibigay ito ng pagkilos dahil pinapakita nito ang 
iyong kagustuhan na matupad ang iyong pinansyal na obligasyon.

Kung halimbawa, wala kang sapat na pera para bayaran ang iyong renta o 
mortgage, makipag-ugnayan ka sa pinagkakautangan bago ang huling araw ng 
bayaran. Ipaliwanag mo ang iyong sitwasyon at subukan mong makipagkasundo 
pagdating sa schedule ng pagbayad base sa kung anong kaya mong ibayad at 
kung kailan ka makakapagbayad. Maaari ka ring magbayad nang pakonti-konti  
o payagang maantala nang saglit ang iyong pagbayad.
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Oo, mababayaran mo ang iyong mga babayarin. Matatamasa mo ang 
kaligayahan ng pagsubok ng mga bagong bagay, mas marami pang 
magagawa kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan, at pagsubok ng 
bagong pamumuhay sa halip na maipit sa isang bulok na pamumuhay.

Maaari kang:
 › maghanap ng ibang solusyon
 › matuto ng bagong kasanayan
 › makapag-papanatili nang maayos
 › makagamit ng mga bagay na nakuha mo nang libre
 › makabahagi ng “paggastos nang kaunti” na mga tip sa iba

At, syempre, limitahan ang paggastos sa kung anong mababayaran mo  
sa ngayon sa halip na umutang.

Maaaring hindi maging madali ang pagbabawas ng biglaang gastos o 
sa pagkasanay na tugunan ang isang kinakailangan o kagustuhan nang 
agad-agad. Ngunit sulit sa pagsisikap at oras ang isang magandang 
layunin, gaya ng pagbuo ng mas malakas na pinansyal na pundasyon.

Iwasan n’yo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa 
anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Dios, “Hinding-hindi ko kayo 
iiwan o pababayaan man.”
Hebreo 13:5

4 Anihin mo ang mga benepisyo  
ng wastong paggastos

Sa isang punto, maaari kang magkaroon ng pera na gagamitin sa wastong 
paraan na sasalamin ng iyong mga pinahahalagahan. Dahil nakaranas ka 
na ng mga mahihirap na panahon pagdating sa pinansyal, maaaring sa 
una ay mahirap para sa’yo na tumulong sa mas nangangailangan.

Kung ginagamit mo madalas ang pera para sa iyong kasiyahan, maaaring 
mahirap sa’yo na tingnan ang pera bilang isang instrumento upang 
maabot ang mga importanteng layunin.

Kung may dumating na mga alok ng paraan ng biglaang yaman, 
tanggihan ito at manatili sa pagtahak ng isang positibong pinansyal na 
hakbang nang dahan-dahan. At tandaan mong makinabang sa kaalaman 
ng iba at kapalit nama’y, ibahagi mo ang iyong natututunan.

Alamin mo ang kinaibhan ng pangangailangan at ang iyong kagustuhan. At pag-
isipan mo rin ang pera na hindi mo ginagamit sa mga kagustuhan bilang regalo  
sa iyong sarili—na ibili ng mga kailangan mo, ibahagi sa nangangailangan at 
ipunin at ipamuhunan para sa kinabukasan, o bilang suporta sa isang nonprofit  
na organisasyon. Tandaan mo, bahagi ng kinikita mo ay nasa sa’yo para itago.

Maaari kang gumawa ng mga maliliit na hakbang na magdadala sa’yo sa mas 
maayos na kalagayang pinansyal.

2 Pamamahala, pagbabawas, at pagtatanggal ng  
utang ng consumer

Sa pamamahala, pagbabawas, at pagtatanggal ng iyong mga utang (e.g. 
pagbayad ng iyong mga utang sa tamang oras, pagbayad ng utang sa credit card), 
ang iyong pinansyal na mga pagpipilian ay kapansin-pansing lalawak.

Gumagastos ang mga kumpanya ng bilyun-bilyong dolyar upang mahikayat ang 
mga tao na bumili ng mga gamit sa pautang na pamamaraan na hindi nagbibigay 
ng tumatagal na mga benepisyo. Ang mga kumpanyang ito ay nag-aalok ng mga 
kasunduan na eengganyuhin kang magbayad buwan-buwan at sa mataas na 
interes na humihigop o nagtatanggal ng mga pagpipilian mo sa pinansyal.

Sa binigay na halaga ng mga kinakailangang mga kalakal, ang pangangailangan 
na mas lalo pang kumita upang mabayaran ang interes sa utang ng consumer ay 
nakakasira. Maraming mga libro at mga internet site ang nagbibigay-gabay sa 
kung paano bawasan o tanggalin ang iyong utang bilang consumer.

Simulan mo ang mga hakbang na ito sa lalong madaling panahon.

Ang mahihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman,  
at ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang.
Kawikaan 22:7

3 Mas magandang bigyang-pansin ang laki  
ng gastos mo kaysa sa kinikita mo

Kapag kaunti ka gumastos, ibig sabihi’y talagang binibigyan mo ang sarili mo 
ng raise. Maaari kang kumita ng parehong halaga ngunit ngayon ay maaari 
mo nang bayaran ang iyong mga babayarin at tamasahin ang mas balanseng 
pamumuhay. Maraming paraan ng pagtitipid, at marami ang nasa sitwasyon 
mo. Kung pinapahalagahan mo ang pag-iimpok ng pera at ginagawa ito, ikaw 
ay magugulat sa resulta.
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Ang Kwento ni Mariam at Juan
Nagsimula si Mariam at Juan ng pag-aayos ng kanilang bahay na sa 
kalauna’y nawala sa control ang gastos nito. Biglang nabawasan ang 
kanilang kita sa trabaho at ibig sabihin nito’y mas kakaunting pera 
pambayad ng kanilang mga utang. Sabi ni 
Mariam: “Hindi pa talaga namin natatapos 
ang bahay at mahaba pa ang aming tatahakin 
upang mabayaran ang aming mga utang. 
Hindi ko gustong maging nanay na laging 
nagsasabi ng “Hindi” sa mga anak ko, ngunit 
naging maayos naman sila kaysa sa inaakala 
ko. Kinailangan naming humanap ng mga 
kakaibang paraan para sumaya sa oras ng 
pagsasama-sama na hindi kakailanganin ng 
pera. Sinubukan nang matindi ng sitwasyon 
na ito ang pagsasama naming mag-asawa 
at minsa’y mahirap na hindi maging makitid 
ang isip sa kung saan dapat magtipid ngunit mayroon namang hindi 
inaasahang sandali ng kaginhawaan at pagkabukas-palad gaya ng 
isang kaibigan na hihingi ng tulong ng isang kaibigan na mekaniko 
upang ayusin ang sasakyan namin tapos sila na ang magbabayad. Ang 
karanasan na ito ay puno ng pagkabalisa, ngunit pinatibay rin nito ang 
aking pananampalataya at pati na rin ang aming pagsasama bilang 
mag-asawa, kahit na muntik na kaming mamulubi rito.”

Mga note

“... mayroon 
namang hindi 
inaasahang 
sandali ng 
kaginhawaan 
at pagkabukas-
palad ...”

Pagmuni-muni
Bakit importante sa iyong sitwasyon ang pagsubaybay ng detalye ng iyong pera?

Sa paanong paraan ka pangmatagalang makikinabang sa pagpapatuloy sa maingat 
na pagsubaybay ng iyong kita at gastos?

Anong mga pagsubok ang kinakaharap mo habang iyong muling isinasaayos ang 
iyong pera upang matugunan ang iyong bagong prayoridad sa paggastos? Paano 
ka nito naaapektuhan at bakit?

Anong mga sintomas ng stress ang nararanasan mo kapag hindi mo nababayaran 
ang lahat ng iyong babayarin, o kapag hindi ka na makagastos gaya ng dati?

Hanggang saan tatagal ang iyong pagsusumikap na kayanin ang pinansyal na 
pasanin nang mag-isa? Gaano ito ka-epektibo?

Payag ka bang humingi ng tulong sa Dios para sa karunungan upang makagawa ng 
matatalinong desisyon, kasama na ang gabay niya na matulungan kang makahanap  
ng mga taong makakahikayat sa’yo at makapagbibigay ng payo sa iyong paggastos?

Saan ka makakahanap ng mga ideya sa pagtitipid sa iyong tinitirhan?

Mga Hakbang sa Pagkilos
Simulan mo ngayon ang pagbuo ng plano ng paggastos.

Sundin ang limang hakbang sa pahina 32 at 33 upang masuri ang iyong mga resource.

Ngayon ay ikumpara mo ang hakbang 1 at 2 (magagamit na pondo) sa hakbang 4 at 5 
(importanteng pagkakagastusan).

Depende sa kung gaano kalaking pera ang pumapasok sa iba’t ibang panahon,  
anong mga aksyon ang kaya mong gawin upang mabayaran ang mga gastusin, at mas 
mabuting mahawakan ang pera kapag pumasok na, at makatipid, kung saan at kung 
posible ba?

May mga desisyon ka bang kailangang gawin, gaya ng pagbenta ng iyong bahay  
o paglipat sa mas maliit na tahanan, upang makaalis ka sa iyong agarang pinansyal  
na krisis?



4
Pag-asa, 
Pagkakuntento, 
at si Jesus



42 43

Pag-asa at pangungulila

Kapag ang pag-asa at pangungulila ay nakabase sa hindi matatag na 
pundasyong espiritwal, anong nangyayari kapag winawasak ang mundo 
ng isang pandemic? Kapag winawasak ang mga komunidad ng mga 
mapanirang baha, sunog, lindol, o gyera? O kapag napagdesisyunan ng 
mga opisyal ng gobyerno na palayasin ang isang partikular na grupo ng 
mga tao palabas ng bansa? O pinupwersa ng mga grupo ng terorista ang 
mga tao na iwan ang lahat ng mayroon sila at mamatay? O ang pagbaba 
ng halaga ng pera ng isang bansa?

Ano ba ang nagdudulot ng malalim na pagkakuntento? Ipinapakita ng 
kamakailang krisis na ang paghabol sa pagkakuntento sa pamamagitan 
ng sariling pagsisikap ay humahantong sa pagkabigo, lungkot, pagsisisi, 
at ang nakakabagabag na pagkaunawa na ano man ang mayroon tayo at 
kung sino tayo ay hindi sapat. Inilarawan ng isang sinaunang manunulat 
ang pakiramdam na ito:

May isang taong nag-iisa sa buhay.
Wala siyang anak at wala ring kapatid.
Pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho  
at hindi nakokontento sa kanyang kayamanan.  
Sinabi niya sa kanyang sarili, 
“Hindi na ako nakakapagsaya dahil sa sobrang pagtatrabaho. 
Pero wala naman akong mapag-iiwanan ng aking mga pinaghirapan.” 
Wala itong kabuluhan! 
At napakalungkot ng ganitong klase ng buhay.
Mangangaral 4:8

Kanino o saan tayo aasa:
Kapag kakaunti o wala talagang mga sagot?

Kapag matindi ang ating emosyon?

Kapag inaasam natin ang katotohanan na ating mapanghahawakan at 
nagbibigay ng matinding emosyonal na tugon sa atin?

Kapag sa mga sandaling tahimik, desperado nating iniiyakan na magkaroon 
ng tumatagal na pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, at ligaya na hindi natin 
mabubuo o makukuha mula sa iba?

Kapag ang ating pagnanais ng kalaliman ay nagdudulot sa atin na mapansin 
ang ating pangungulila: sa aspekto ng emosyon, espiritwal, at relasyon?

Kung may magtanong sa’yo, “Sa nangyayari sa buhay mo 
ngayon, ang baso mo ba ay kalahating puno o kalahating ubos 
na?” Ano ang ibubunyag ng sagot mo?

Mahirap ang buhay. Bumabagsak ang stock market. Sinisira ng dagsa-dagsang 
ulan ang pananim ng magsasaka. Pinapatay ng isang pandemic ang mga medical 
personnel at pati na rin ang mga pasyente. Nasisira ang mga na-donate na balon, 
kaya kinailangan ng mga taga-nayon na kumuha ng tubig sa mabahong lawa.

Kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok, minsan ay nakakabuo tayo sa isipan 
natin ng mga konseptong “Pagkatapos nito”. “Pagkatapos nito [magkaroon ulit ako 
ng pera; makahanap ng trabaho; matapos itong krisis], ako ay [magiging masaya; 
mas lalong ngingiti; titigil sa pag-inom; mas magiging positibo].”

Isa itong paraan ng pagpili na hindi akuin ang responsibilidad, na parang hindi 
natin kayang ayusin ang ating sitwasyon. 

Ang bawat isa sa atin ay pwedeng piliin na  
mag-focus sa mga positibo o negatibo.

Gayunpaman, minsan ay kakaunti lamang ang positibo. Ngunit ang isang taong 
positibo, na bumubuo ng mga bagong plano at nagtatakda ng mga bagong 
layunin, kahit na nasa mapangit na kalagayan, ay makakaranas ng mas mabuting 
emosyonal na kalusugan at resulta ‘di katulad ng taong naniniwala sa kakaunti 
lamang o sa walang positibo ang pwedeng magawa.

Ang mga taong nakapila sa ayuda ng gobyerno ay maaaring maging 
mapagpasalamat sa tulong sa panahon ng pangangailangan sa halip na tingnan 
ang kanilang sitwasyon bilang tanda ng kanilang personal na pagkabigo sa 
pinansyal at sa pagbagsak ng lahat ng magagandang mga bagay.

Sa kabila ng ating matinding pagsisikap, ang bawat isa sa atin ay pwedeng 
matigilan. Mapagod. Mapanghinaan ng loob. Mabugbog ng araw-araw na mga 
balita ng mga taong namamatay. Sa loob loob natin, maraming mga tanong 
ang nabubuo. Nagtataka tayo kung ito na nga lang ba ang mayroon sa buhay. 
Napapaisip tayo sa ating layunin at kahalagahan, at patungkol sa Dios.

Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko?
Salmo 13:2
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At si Jesus mismo ay nagbabala:

Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, “Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng 
kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng 
kanyang pag-aari.”
Lucas 12:15

Minsan, hinahangad natin ang isang bagay o tao na 
katiwa-tiwala. Isang tao na hindi tayo binibigo.

Isang tao na palalayain tayo sa mga kadena ng sakit, pagka-adik, 
pagkawala, at takot. Isang tao na magbibigay sa atin ng kapatawaran sa 
mga maling gawa at bigyan tayo ng panibagong espiritwal na simula. Si 
Habakuk, isang propeta ng sinaunang Israel na namuhay sa mahirap na 
panahon, ay nakamit itong nakakagulat na konklusyon:

Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas,
o ang kahoy ng olibo,
at kahit walang anihin sa mga bukirin,
at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan,
magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Dios ang nagliligtas sa akin.
Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan.
Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa,
upang makaakyat ako sa matataas na lugar.
Habakuk 3:17–19

Siya ba ay nagkamali? Ignorante? Nagsusumikap na kahit papaano’y 
makayanan ang sitwasyon at ginagamit ang Dios bilang saklay upang 
maitayo ang sarili? O nakita niya ang katapusan ng kanyang sarili at  
ang pangangailangan ng mas marami?

Inilalarawan ng ibang mga tao ang kasiyahan bilang pakiramdam natin 
at lumalabas kapag maayos ang kalagayan, at ligaya bilang nag-uugat 
sa totoo, at mas malalim na espiritwal na mga katotohanan na may 
kaugnayan sa buhay na nagpapatunay na ito’y totoo kahit gaano  
kapangit o kaganda ang sitwasyon.

Tunay na kagalakan

Ang tunay na kagalakan ay patungkol sa kung sino ka, kung paano  
mo pinipiling maranasan ang mundong ginagalawan mo, at kung  
saan nanggagaling ang iyong kagalakan: Ang Dios na Manlilikha  
na nagmamahal sa’yo at may layunin sa buhay mo.

Malinaw na ang manunulat ay mayaman, ngunit inilarawan niya ang kanyang 
emosyon noong napagtanto niya na ang kahulugan at layunin ay hindi maaaring 
itayo sa pundasyon ng lugod, pera, at estado.

Nakukuha ko ang lahat ng magustuhan ko.
Ginawa ko ang lahat ng inakala kong makapagpapaligaya sa akin.
Nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko.
Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko.
Pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko,
naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo.

Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito 
sa mundo? Lahat ng pinagsumikapan niya sa buong buhay niya’y 
makapagpapasama lang ng kanyang kalooban. Kaya kahit sa gabi ay hindi 
siya makatulog. Wala rin itong kabuluhan!
Mangangaral 2:10–11, 22–23

Totoong pagkakuntento

Sa isang banda, ang paghahanap ng pagkakuntento ay gaya ng pagpupuno ng 
malaking hukay sa lupa gamit ang maliit na timba ng tubig na iniigib mo sa ilog 
na isang milya ang layo. Kung mapuno ang hukay, na marahil ay hindi mapupuno, 
ang presyo na binayad mo sa oras at pagod ay napakataas kumpara sa halaga ng 
iyong natanggap. At sa magdamag ay mauubusan din naman ng laman. Bilang 
paghahambing, heto ang nadiskubre ni Pablo, isang tagasunod ni Jesus:

Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat 
natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong 
akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, 
kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o 
salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan 
sa pamamagitan ng tulong ni Cristo na nagpapatatag sa akin.
Filipos 4:11–13

Kung sabagay, daig pa ng taong namumuhay nang banal at kontento na 
sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong 
ito, at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya kung mayroon na 
tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga 
taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng 
mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila 
sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng 
lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak 
sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming 
paghihinagpis sa buhay nila.
1 Timoteo 6:6–10
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Dahil mabuti ang Panginoon;
ang pag-ibig niya’y walang hanggan,
at ang kanyang katapatan ay magpakailanman!
Salmo 100:1, 3, 5

Namangha si David na ang Dios ay may pakialam sa bawat tao.

Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha,
at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa 
kanilang kinalalagyan,
ako’y nagtatanong,
ano ba ang tao upang inyong alalahanin?
Sino nga ba siya upang inyong kalingain?
Salmo 8:3–4

“Hindi kapani-
paniwala 
na ang 
panalangin ko 
ng paghingi 
ng tulong 
ay nasagot 
kaagad. ”

Kwento ni Lily
Si Lily ay isang dalaga na sa loob ng dalawang linggo ay humantong 
sa isang pinansyal na krisis. Nagresulta sa hindi inaasahang 
babayarin na tax ang isang pagkakamali ng kanyang kumpanya; 
ilang araw ang nakalipas, nasiraan siya ng kotse at kinailangan ng 
matinding pag-ayos, pagkatapos ay libu-libo ang kanyang naging 
utang nang nagkaroon siya ng emergency dental treatment. 
“Nakakapanlumo. Naalala kong nakaupo ako sa kama at dumadaing 
sa Dios na hindi ako makahinga sa lahat ng babayarin na kailangan 

kong bayaran. Sinusuportahan ko ang 
mga magulang ko kaya ‘di ako maka-
utang sa kanila. Pumasok ako sa trabaho 
noong umagang iyon at pinatawag 
ako ng manager ko sa opisina niya 
para sabihing nangangailangan sila ng 
tulong sa isang espesyal na proyekto. 
Kakailanganin ko noon na magtrabaho 
nang Sabado at Linggo at gagabihin 
pa, pero mababayaran naman ako ng 
overtime at may bonus pa. Hindi kapani-
paniwala na ang panalangin ko ng 
paghingi ng tulong ay nasagot kaagad. 
Kinailangan kong tawagan ang aking 
dentista, mekaniko, at ang tax office 

at makipag-areglo na ilang buwan pa bago ako makakapagbayad 
sa kanila ngunit malaki ang aking pagpapasalamat na ang Dios ay 
nagbukas ng pinto at binigyan ako ng abilidad na makapagbayad 
ng utang.”

Pag-isipan mo itong mukhang paradox  na pananaw sa kagalakan at pagdurusa na 
sinulat para sa mga naunang tagasunod ni Jesus na humarap sa matinding pag-uusig, 
na ang iba’y pinalapa sa mga hayop sa mga Roman stadium o binabad sa alkitran 
upang silaban:

Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. 
3Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong 
pananampalataya. 4Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging 
ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay n’yo. 5Kung mayroon 
mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Dios at ibibigay 
ito sa kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat. 6Ngunit dapat 
magtiwala ang humihingi at huwag magduda, dahil ang taong nagdududa ay 
katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin.
Santiago 1:2–6

Sa pagdaan ng mga siglo, maraming natutunan ang mga tagasunod ni Jesus 
patungkol sa paghihirap at sakit, tunay na pag-asa at kagalakan. Kahit ngayon, 
sa iilang mga bansa, sila ay inuusig at pinapatay. Kinukulong. Kinukunan ng mga 
materyal na pag-aari. Nakakatanggap ng pang-aabala at pangungutya, at minsan  
ay kamatayan. Ngunit sinulat ni Pablo:

Nawa ang Dios na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng 
buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa kanya.
Roma 15:13

Pananampalataya kay Jesus

Saan ang ganitong kagalakan—na nilalabanan ang ating normal at natural na 
tugon sa masasakit na sitwasyon—nanggagaling? Ayon sa Biblia, ang kagalakan ay 
nanggagaling sa personal na relasyon kay Jesus at pagtanggap ng saganang buhay  
na kanyang inaalok.

Hindi ito patungkol sa ano mang ginagawa natin upang mapanatiling maayos ang 
ating sarili. Ito ay patungkol sa pagkilala kung sino ang Dios at pagdulog sa Dios na 
siya’y pumasok at magbago ng ating mga buhay—mula sa loob palabas. 

Naintindihan ng salmistang si David na ang lahat ay nakaangkla sa karakter ng Dios. 
Pinapakita ng mga salitang ito ang kanyang kagalakan:

Kayong mga tao sa buong mundo,
sumigaw kayo nang may kagalakan sa Panginoon!

Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Dios!
Siya ang lumikha sa atin at tayo’y sa kanya. Tayo’y kanyang mga mamamayan na 
parang mga tupa na kanyang inaalagaan sa kanyang pastulan.
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Mga note

Mga Hakbang sa Pagkilos
Sa gitna ng mga pagsubok, maglaan ka ng oras upang isulat ang iyong 
karanasan at mga iniisip sa iyong journal.

Maging tapat ka sa iyong mga nasirang pag-asa, pagnanais na magkaroon  
ng importansya, kapatawaran, at ano mang pumasok sa iyong isip.

Anong mga pag-iisip ang nakahikayat o nakapagpahina ng loob mo? Bakit?

Anong mga nagiging epekto sa’yo ng mga source sa labas (TV, internet,  
mga taong nakapaligid sa’yo)?

Gumawa ka ng simpleng chart na nakalista ang mga tao, lugar, at bagay 
na nakaimpluwensya ng iyong pananaw sa pera. Heto ang mga paksang 
makatutulong sa’yo sa iyong pagsisiyasat:

 › ano ang tagumpay
 › ano ang kailangan ko vs. gusto ko
 › pagkabukas-palad at pagkaipon ng mga pag-aari
 › pera at halaga ng sarili
 › pagkaalam kung ano ang importante sa pamamagitan ng pinansyal na 

pagkalugi
 › stress at pagkakuntento

Kapag napag-iisipan mo ang mga nabasa mo rito sa booklet, anong ninanais 
mong sabihin sa Dios ngayon?

Patuloy na binibigay ng Dios ang kinakailangan ng mga nagdurusang tao: kanyang 
sarili—ang kanyang hindi nagbabagong karakter ng pag-ibig, kapatawaran, hustisya, 
at pagkahabag.

Sinasabi sa atin ng Biblia na ang kailangan lamang 
natin ay pananampalataya upang matanggap 

ang tunay na antas ng pagkakuntento.

Hindi natin kailangan ang magandang titulo, maraming pera, estado, control sa 
pinansyal na kalagayan at tao.

Sa katunayan, isang paradox ang paghahanap ng totoong pagkakuntento. Ang 
paradox ay iyong kailangan nating tumalikod sa control at aminin na hindi natin 
kayang mahanap ang ating tunay na ninanais sa pamamagitan ng ating sariling 
pagsisikap upang matanggap ang tanging ang Dios lamang ang makapagbibigay.

Ang kaloob na totoo at nagbibigay-kasiyahan na pagkakuntento, na mas malawak 
pa sa naiisip natin, ay nanggagaling lamang sa Dios, ang personal na Manlilikha, 
na minamahal tayo nang walang kondisyon at magbibigay ng ninanais ng ating 
mga puso.

Pagmuni-muni
Anong mga bagong saloobin ang bumabagabag sa’yo simula nang nawalan ka ng kita?

Ano ang naging pundasyon ng buhay mo hanggang sa ngayon?
 › katalinuhan mo
 › mga plano at stratehiya mo
 › karunungan ng mga financial adviser
 › laki ng pera mo sa bangko
 › ang takbo ng career mo
 › ang pinansyal na tagumpay ng mga anak mo
 › ang abilidad mong masolusyonan ang problema
 › ang paniniwala mo sa pag-unlad ng iyong bansa
 › seguridad sa mga batas ng iyong bansa
 › ang tulong ng iyong komunidad
 › ang pag-asa na hindi ka kailanman makagagawa ng seryosong pinansyal na 

pagkakamali

Anong naiisip mo habang binabasa mo ang mga salita ni Habakuk, at ang Dios ay nag-aalok 
ng panibagong pamamaraan ng pamumuhay at ika’y kanyang bibigyan ng kakayanan na 
magtagumpay nang masaya sa mahihirap na sitwasyon?

Anong maaaring humadlang sa’yo sa ganap na pagharap sa mga katotohanan sa Biblia?



5
Tanggapin mo 
ang Hamon
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Binubuo ng ilang mga tao ang kanilang buhay sa mga bagay, na parang 
ang taong mamamatay na may pinakamaraming pag-aari ang mananalo. 
Ang iba nama’y sarili lang ang iniintindi na namumuhay lamang sila 
upang tuparin ang kanilang mga sariling ninanais at pangangailangan.

Ang iba nama’y pinipili pa rin at kumukuha ng mga kaunting tradisyon 
sa iba’t ibang mga relihiyon, na parang ang espiritwalidad ay parang 
palengke na pwede kang tumingin-tingin ng paninda para sa 
nararamdaman mo ngayon.

Ang magkakapareho rito sa mga pag-
uugaling ito ay iyong pagkamakasarili ng 

tao; ang ilusyon na mabubuhay tayo nang 
wala ang Dios na lumikha sa atin.

Sa kaibhan, alam ng Dios na siya lamang ang makakapagpuno ng 
pananabik ng puso ng tao. Hinahayag ng isang talinghaga mula sa  
Biblia ang tugon ng Dios sa mga tumalikod sa kanya.

Tinatanggap ni Jesus ang lahat

Tinitipon noon ni Jesus ang mga taong pinabayaan ng lipunan.  
Kapag tinatanong si Jesus patungkol dito, pinapakita ng tugon ni 
Jesus na tinatanggap ng Dios ang lahat ng taong lumalapit sa kanya sa 
pananampalataya—ano man ang kanilang nakaraan, estado sa lipunan, 
mga nagawang pagkakamali, o mga krimen.

Ikinuwento ni Lucas ang talinghaga ng isang taong may dalawang 
anak na lalaki. Ang mas bata ay nagdemanda ng kalahati ng kanyang 
mana. Pagkatapos ay kinuha niya ang pera, lumayas, at nagwaldas 
sa ligaw na pamumuhay. Dahil sa napwersa siyang maghanap ng 
mababang uri ng trabaho na magbantay ng mga baboy at kumain 
ng kinakain ng mga ito, nagkaroon siya ng panahon na pag-isipan 
ang kanyang mga ginawa:

“Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, 
‘Sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na 
pagkain at sobra pa, pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. 
Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, “Ama, 
nagkasala po ako sa Dios at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na 
tawaging anak ninyo. Gawin n’yo na lang akong isa sa mga utusan 
ninyo.” ’ Kaya bumalik siya sa kanyang ama.

Ang buhay ay walang katiyakan. Hindi natin mahuhulaan o mako-
control ang mangyayari bukas, mas lalo na sa susunod na taon.  
Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala na tayong pag-asa.

Walang garantiya na magkakaroon tayo ng madali at masayang buhay na 
ligtas sa stress at pinansyal na pagkalugi. Na wala sino man ang mawawalan ng 
trabaho sa isang araw lamang, na laging mayroong mabibilhan ng mga bilihin sa 
rasonableng presyo o ang gobyerno ay kailanman hindi magsasara ng mga kainan 
at maglalagay ng mga harang sa daan para ma-control ang mga hindi inaasahang 
pandemic.

Matapat na sinabi ni Jesus:

“Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil 
nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo.”
Juan 16:33

Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng pagbuo ng ating buhay sa tamang 
pundasyon:

“Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay 
katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa 
pundasyong bato. Nang umulan nang malakas at bumaha, at humampas 
ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa 
matibay na pundasyon.Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita 
pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng 
kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan nang malakas at bumaha, 
at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang 
nawasak.”
Mateo 7:24–27

Hinahayag ng kasaysayan ng mundo ang hindi mabilang na mga henerasyon 
na sinubukang magtayo ng espiritwal na pundasyon. Nakita ng mga bumisita 
sa Ehipto ang mga sinaunang mga inukit sa bato na pinapakita ang iba’t ibang 
mga dios-diosan. Naitala ng Biblia ang mga paghihirap ng maraming tao sa 
pagdesisyon kung anong dios ang sasambahin.

Ngayon, kahit iyong mga nagsasabi na sila’y walang relihiyon ay inaayos pa rin 
ang kanilang buhay at gumagawa ng mga moral na desisyon base sa kanilang 
pananaw sa mundo at sa naiisip nilang paraan ng pamumuhay na dapat sundin 
ng mga tao.
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Pagbuo ng buhay mo sa matibay na pundasyon

Nauuwi ang pag-asa at pananabik sa pagkabigo kapag ang mga ito’y 
itinayo sa pabago-bagong pundasyon. Gaya ng malaking bato na maayos 
na nakakabit sa gitna ng kanyon na may baha, inaalukan ka ng Dios ng 
matibay na pundasyon sa gitna ng bagyong tubig ng buhay.

Ang Dios lamang ang bato na masasandalan 
sa tagumpay at kabiguan.

Nakikita ka niya. Alam niya ang lahat ng iyong mga plano, pangarap 
at sakit—at sasagutin ka niya kapag sinikap mo siyang hanapin. 
Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na ang buhay mo kasama ang 
Dios ay magiging perpektong matiwasay at kamangha-mangha na. 
Alam ng mga manunulat ng Biblia at mga naunang tagasunod ni 
Jesus ang mga pagsubok, paghihirap, at sakit ng buhay.

Sila ay inusig at pinatay. Sila ay kinulong at nawalan ng mga pag-aari  
sa mundo. Nakita nilang mamatay ang kanilang mga anak. Sila ay 
kinaladkad palabas ng mga bahay nila ng mga masasamang pinuno.

Ngunit, sa paniniwala nila na hindi lamang alam ng Dios ang kanilang 
mga krisis, ang mga taong ito ay kinilala rin ang pagbibigay ng Dios ng 
matibay na pundasyon sa kanila ano man ang ibato ng buhay sa kanila.

Sa pinalakas na pananampalataya nila sa karakter ng Dios, tumawag sila 
sa kanya. Minsan sa malakas na boses. Minsan habang umiiyak. Inasahan 
nila siyang kumilos sa kanilang mga sitwasyon—kahit na hindi nila 
naiintindihan kung ano ito. Pagmuni-munihin ito:

Tulungan n’yo akong huwag lumubog sa putikan.
Iligtas n’yo ako sa aking mga kaaway na parang inililigtas n’yo 
ako mula sa malalim na tubig.
Huwag n’yong hayaang tabunan ako ng mga alon at mamatay.
Sagutin n’yo ako, Panginoon,
dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal sa akin.
Kahabagan n’yo ako at bigyang pansin. Huwag kayong 
tumalikod sa akin na inyong lingkod.
Sagutin n’yo agad ako dahil nasa kagipitan ako.
Salmo 69:14–17

Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya, 
kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan.
Sinabi ng anak sa kanyang ama, ‘Ama, nagkasala po ako sa Dios at 
sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo.’ Pero 
tinawag ng ama ang mga utusan niya, ‘Madali! Dalhin n’yo rito ang 
pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang 
daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha 
kayo ng batang baka na pinataba natin, at katayin ninyo. Magdiwang 
tayo dahil ang anak ko na akala ko’y patay na ay bumalik na buhay. 
Nawala siya, pero muling nakita.’ Kaya nagsimula silang magdiwang.
Lucas 15:17-24

Gaya ng amang ito, may pananabik at pagmamahal na hinihintay ng Dios ang 
bawat taong lalapit sa kanya—sa unang pagkakataon man o pagkatapos ng isang 
mahabang pagkawala.

Tinatanggap ng Dios ang sino man na:
 › sinubukang lumayo sa Dios sa ilang taon
 › naghahanap o nagtataka kung binabantayan nga ba talaga ng Dios ang 

kanilang mga buhay
 › masyado nang pagod para makipagkumpetensya para sa isang trabaho laban  

sa iba pa na nawalan din ng trabaho
 › lumalapit sa kanya pagkatapos mawala ang lahat sa pagbagsak ng stock market
 › sa unang pagkakataon ay hindi makapagbayad ng renta o makabili ng pagkain

Lahat tayo ay may pagkakataon na isipin ang Dios at ang ating mga espiritwal 
na pundasyon, lalo na kapag tayo ay nagdurusa sa mga sitwasyon na hindi 
natin ma-control. At, ano man ang iyong naiisip patungkol sa Dios ay mayroong 
malaking epekto sa’yo at sa mga taong nakapaligid sa’yo. Ipinahayag ni David 
ang kanyang espiritwal na pangangailangan at pagpapasalamat sa kung paano 
pumagitna ang Dios sa buhay niya:

Kayo ang aking maging batong kanlungan na lagi kong malalapitan. 
Ipag-utos n’yo na iligtas ako, dahil kayo ang aking matibay na batong 
pananggalang.

Para akong nasa malalim at lubhang maputik na balon,  
ako ay kanyang iniahon at itinatayo sa malaking bato,  
upang hindi mapahamak.
Salmo 71:3; 40:2
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Ang Kwento ni Ben at Sofia
Si Ben at si Sofia ay mag-asawa na may tatlong anak na mga teenager. 
Nawalan ng trabaho si Ben at dahil ang kumpanya rin ang nagbigay 
ng tinitirhan nila, wala silang nagawa kundi mawalan ng tahanan. 
Kinailangan nilang lumipat sa bahay ng mga magulang ni Sofia at 
magsanay muli bilang isang guro. Sabi ni Ben: “Dahil dito’y nakwestyon 
namin ang aming mga buhay. Hindi madali ang makisama sa isang 

maliit na lugar kasama ang maraming tao, 
at nagtipid at nag-ipon kami nang ilang 
buwan, subalit sa aming pagtatrabaho 
ni Sofia, nakabili kami ng lumang bahay 
na inaayos namin ngayon. Napakahirap 
at nakakapagpakumbaba ang lumipat sa 
bahay ng mga magulang ni Sofia, ngunit 
sulit ang paghihirap na pinagdaanan 
namin. Alam kong nahirapan ang mga 
bata sa kahigpitan namin sa budget, 
sa maliit na bahay at sa pagsasama sa 
iisang kwarto ngunit importante rin na 
matutunan nilang minsan ay kailangan 

nilang gumawa ng mahirap na desisyon upang magpatuloy. At ang 
pananampalataya namin sa Dios ang nakatulong sa amin.”

“Minsan ay 
kailangan 
nilang 
gumawa ng 
mahirap na 
desisyon upang 
magpatuloy. ”

Mga note

Sa kabutihang-palad, nagsasabi pa rin ang Dios ng katotohanan at kumikilos 
ngayon, sa pamamagitan ng mga walang hanggang katotohanan at sa binagong 
buhay ng mga tagasunod ni Jesus. Pinapangako niya na hindi lamang niya 
pinakikinggan ang ating mga sigaw ng tulong, sumasagot din siya!

Ang ganitong klase ng buhay na itinayo sa matibay 
na espiritwal na pundasyon ay nangangailangan 

ng simpleng hakbang ng pananampalataya. Ito ay 
nanggagaling sa pagpili na sundin si Jesus.

Pagmuni-muni
Anong pilosopiya o pananaw sa mundo ang pinagbabasehan mo ng iyong buhay 
hanggang ngayon?

Nabigyan ka ba ng pamamaraan mo ng pag-iisip sa mundo ng mga sagot, kahulugan,  
at layunin na hinahanap mo?

Nanatili bang matatag ang iyong espiritwal na pundasyon ngayong krisis, o 
pakiramdam mo ba’y nayayanig ito?

Anong sinasabi sa’yo patungkol sa karakter ng Dios mula sa talinghaga ni Jesus 
patungkol sa isang lalaki at sa kanyang dalawang anak?

May mga tanong ka ba sa mga sinabi ni Jesus sa Biblia patungkol sa kanyang sarili?

Mga Hakbang sa Pagkilos
Basahin mo ang Magandang Balita ayon kay Juan (ang ikaapat na aklat sa Bagong 
Tipan) upang mas matutunan mo pa ang buhay ni Jesus at ng kanyang ministeryo— 
at mga detalye ng inaalok niyang espiritwal na pundasyon.

Tandaan mo ang mga bagay na sinabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili sa 
Magandang Balita ayon kay Juan.

Isulat mo ang mga panahon na kinailangan mong madaliin ang paghahangad ng iyong 
sariling espiritwalidad at kung anong natutunan mo mula sa prosesong iyon.
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Iniimbitahan ng Dios ang bawat isa na tanggapin ang 
isang buhay na kasama siya at ang iba. Isang buhay na 
nagsusumikap dahil sumasabay ito sa paraan ng kanyang 
paglikha sa mundo. Ang buhay na ito ay nanggagaling 
sa simpleng nakakapagpabago ng buhay na hakbang sa 
pananampalataya.

Ito ay nanggagaling sa pagsunod kay Jesus at sa daang kanyang 
inaalok na tahakin natin kasama siya. Dahil ang pagmamahal ng Dios 
ay para sa lahat, sinugo ng Dios ang kanyang Anak, si Jesus, upang 
ipakita sa atin ang buhay na inilaan niya na para sa atin.

Lumaki si Jesus na nararanasan ang buhay gaya natin, ngunit hindi 
siya nagkasala. Maraming espiritwal na mga digmaan ang kanyang 
nilabanan. Sa kanyang tatlumpung taon sa mundo, ipinakita niya ang 
buhay na nais ng Dios para sa atin.

Naharap sa kakila-kilabot ngunit puno ng pagmamahal na sakripisyo 
na desisyon para sa atin, si Jesus ay namatay sa isang krus upang 
harapin ang pinakaproblema ng tao—mga pagkakamali (kasalanan) 
at kamatayan. Ang kanyang kamatayan—isang makasaysayang 
pangyayari na may espiritwal na epektong nakakapagpabago 
ng mundo—ay isang sakripisyo para sa atin! Pag-ibig ang 
pinakamensahe at buhay ni Jesus.

Ngunit hindi lang namatay at nanatiling nakalibing si Jesus. Nabuhay 
siyang muli at nagpakita sa maraming mga tao bago bumalik sa 
langit. Noong binuhay ng Dios si Jesus mag-uli, pinatibay niya ang 
kanyang plano na patuloy na ayusin muli ang mundo at ang buong 
sangkatauhan mula sa estado nito ng pagkakamali patungo sa 
kapayapaan at pagkabuo.

Iyon ang kanyang kaloob na saganang buhay.

Konklusyon

Iyong Pinili
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Sa bawat isa, sinasabi ng Dios, “Kasama mo ako, kaya maging mapayapa 
ka. Magtiwala ka sa’kin. Ihahayag ko ang sarili ko sa’yo, at hindi ka na 
maiiwang mag-isa. Gagabayan kita sa mga bagong daan at gagabayan  
ka sa panibagong pag-unawa ng masaganang buhay na hinahandog  
ko sa’yo.”

Sa biyaya—hindi karapat-dapat na pabor—ang lahat ay maaaring 
makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Ang biyaya ay isang 
kaloob, hindi isang bagay na kinikita natin sa pamamagitan ng ating mga 
gawa.

Dahil sa biyaya ng Dios, naligtas kayo nang sumampalataya 
kayo kay Cristo. Kaloob ito ng Dios, at hindi galing sa inyo. 
9Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa, para walang 
maipagmalaki ang sinuman.
Efeso 2:8–9

Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, ginawa niyang libre ang  
Banal na Espiritu ng Dios sa lahat ng pinipiling sundin siya.

Binibigyan tayo ng Banal na Espiritu ng ginhawa sa panahon ng mga  
krisis at ginagabayan tayo sa paglalakbay natin sa buhay.

Ano man ang ibato ng buhay sa’yo at sa mga taong mahal mo,  
ang Dios ay laging nasa sa’yo.  Si Pablo, isang tagasunod ni Jesus,  
ay nagsulat nitong mensaheng nakakapagpabago ng mundo:

Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo, kahit 
dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, 
gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan.

Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating 
pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo na nagmamahal sa atin. 
Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa 
pag-ibig ng Dios na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus 
na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o 
anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon 
o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o 
mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay 
hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios.
Roma 8:35, 37–39

Masaganang buhay kay Jesus

Nasa pag-alam at pagsunod ng daan kasama ang Dios na ating makikilala kung 
sino talaga tayo at kung paano, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan,  
tayo ay magkakaroon ng saganang buhay na naaayon sa Dios.

Inaalukan tayo ng Dios ng buhay na pag-asa, at bibigyan niya tayo ng panibagong 
passion, misyon, at kabuluhan.

Purihin natin ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Dahil sa 
dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng 
muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo.
1 Pedro 1:3

Ang pag-asang ito ay nakatayo sa matindi at 
mapagsakripisyong pagmamahal ng Dios para sa’yo.

Si Nicodemus na isang pinuno ng mga Judio, ay nagtanong kay Jesus kung paano 
ang isang tao ay “ipanganganak muli” ”—upang muling likhain bilang parte ng 
bagong likha ng Dios. Sumagot si Jesus na ito ay nangyayari sa pamamagitan 
ng Espiritu ng Dios na kumikilos sa isang tao”—babae man o lalaki, matanda o 
bata”—na piniling maniwala sa kanya. Ipinahayag ng manunulat na si Juan:

Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Dios sa mga tao sa sanlibutan: Ibinigay niya 
ang kanyang Bugtong na Anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa 
kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 
Sapagkat hindi sinugo ng Dios ang kanyang Anak dito sa mundo upang hatulan 
ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya 
ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay 
hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Dios.
Juan 3:16–18

Mayroon tayong pagkakataon na ipamuhay itong bagong buhay na ihinayag 
ni Jesus sa bagong espiritwal na pundasyon ng pag-ibig, hustisya, pagkahabag, 
kalakasan, at pag-asa sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa kanya.

Tinatanggap ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa kanya sa pananampalataya—
ano man ang kanilang nakaraan, relihiyon, estado sa komunidad, lahi, o mga 
pagkakamaling nagawa nila. Tinatanggap niya ang mga tao na sinubukang  
ilayo siya o sinusubukang malaman kung ang Dios ba ay talagang nabubuhay  
o kaya’y nakaranas ng matinding pagdurusa sa kawalan ng hustisya at kalupitan 
na nagpatigas ng kanilang mga puso.
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Mahal ko ang Panginoon,
dahil dinidinig niya ang paghingi ko ng tulong sa kanya.
Dahil pinakikinggan niya ako,
patuloy akong tatawag sa kanya habang ako’y nabubuhay.
Natakot ako dahil nararamdaman kong malapit na akong mamatay.
Ang kamatayan ay parang tali na pumupulupot sa akin.
Nag-aalala ako at naguguluhan,
kaya tumawag ako sa Panginoon,
“Panginoon, iligtas n’yo po ako.”
Ang Panginoon nating Dios ay mabuti, matuwid at mahabagin.
Iniingatan ng Panginoon ang mga walang sapat na kaalaman.
Nang wala na akong magawa, ako’y kanyang iniligtas.
Magpapakatatag ako,
dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin.
Salmo 116:1–7

Balang araw, ang buong mundo ay mapapalaya 
sa pagkaalipin nito sa pagkakamali at sakit.

Lumilikha ang Dios ng bago at walang katapusang mundo para sa lahat 
na nagtiwala kay Jesus at inimbitahan siya sa kanilang mga buhay bilang 
kanilang Panginoon at Tagapagligtas.

Ang pangako ng Dios ay nakamamangha: ang kasalukuyang panahon ng 
kasamaan ay matatapos. Mawawalan na ng sakit at pagdurusa, at darating 
ang bago at walang hanggang panahon. Sinasabi sa aklat ng Pahayag:

Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono,  
“Ngayon, ang tahanan ng Dios ay nasa piling na ng mga tao! 
Mananahan na siyang kasama nila. Sila’y magiging mga 
mamamayan niya. At siya’y makakapiling na nila [at magiging 
Dios nila.] Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. 
Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Sapagkat 
lumipas na ang dating kalagayan.”
Pahayag 21:3–4

Ang tunay na landas sa kalayaan

Ang daan ng Dios patungo sa totoong kalayaan at pagpapala ay malinaw na 
ipinakita sa Biblia. Si Santiago, isang binigyang-inspirasyon na manunulat ng 
Biblia, ay hinikayat ang mga mambabasa na basahin ang Biblia at gawin ang 
sinasabi nito.

Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Dios kundi sundin 
n’yo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya n’yo lang ang sarili ninyo.
Santiago 1:22

Anong papel ng Biblia sa lahat ng ito para sa’yo? Ang katotohanan ng Dios ay 
makikita mong buhay habang ito’y binabasa mo at lumalago sa iyong relasyon 
sa kanya at sa kanyang mga tagasunod. Nais ng Dios na maipakita ng kanyang 
mga tao kung ano ang hitsura ng bagong komunidad na nakabase sa tapat na 
pagmamahal.

Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Dios, at higit na matalas kaysa 
sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang 
kaluluwa’t espiritu, at hanggang sa kasu-kasuan at kaloob-looban ng buto. 
Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao.
Hebreo 4:12

Pagmuni-munihin mo itong nakamamanghang rason bakit nais ng Dios na 
siyasatin mo ang Biblia at tingnan mabuti si Jesus:

Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod 
niya ang hindi naisulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito’y isinulat 
upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Cristo, ang Anak ng Dios. 
At kung sasampalataya kayo sa kanya, magkakaroon kayo ng buhay na 
walang hanggan.
Juan 20:30–31

Buhay? Anong klaseng buhay? Sumagot si Jesus:

Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. 
Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap.
Juan 10:10

Kapag mapagdesisyunan mong sundin si Jesus sa kanyang landas, hindi 
mawawala ang iyong mga pagsubok, at ang iyong pagkalugi sa pinansyal ay hindi 
kaagad mababawi. Ngunit si Jesus ay lagi mong makakasama. Tutulungan ka ng 
Banal na Espiritu ng Dios sa iyong kahinaan at kikilos sa’yo at sa pamamagitan ng 
iyong mga kalakasan.



64

Nasa sa’yo ang pagpili!

Ano man ang sitwasyong iyong hinaharap, makasisiguro ka sa tatlong 
bagay:

Nilikha ka ng Dios.

Mahal ka ng Dios.

Nais ng Dios na punuin ang iyong isip at puso ng 
biyaya na siya lamang ang makapagbibigay. 

Kapag hindi mo pa nagagawa ito, hinihikayat ka ng Dios na imbitahan si 
Jesus sa iyong puso, aminin at ihayag sa kanya ang iyong pagkakamali, 
at tanggapin ang kapatawaran at bagong buhay sa pamamagitan ng 
napagtagumpayan ni Jesus sa krus.

Isa itong nakamamanghang katotohanan, 
at ang paniniwala rito ay nangangailangan 

ng hakbang ng pananampalataya.

Ngayon din, dito, ang pinakaimportanteng tanong na maitatanong sa’yo: 
Susundin mo ba si Jesus?

Upang mas lalo ka pang matuto, maghanap ka ng tagasunod ni Jesus—marahil 
isang pastor—sa iyong komunidad.
Maghanap ka ng mga taong makatutulong sa’yo na maintindihan pa lalo ang 
iyong importanteng desisyon na sundin si Jesus.
Kung ikaw ay mananampalataya na, muli kang magpasya na sundin si Jesus at 
lubos na makiisa ka sa iyong iglesya.

Bago man at sariwa ang iyong pananampalataya o matagal na at nasubok 
na—sa iglesya mo mahahanap ang isang mapag-arugang komunidad 
na maaaring sumabay sa iyong lakbayin at bigyan ka ng emosyonal at 
espiritwal na suporta na kailangan mo upang muling mabuo ang iyong 
buhay.

Kasama ang Dios at ang komunidad ng mga mananampalataya na 
sumusuporta sa’yo, hindi ka lamang makakahanap ng pinansyal na 
seguridad, muli mo ring mabubuo ang iyong buhay base sa isang  
bagay na mas mahalaga pa: seguridad sa walang hanggan!
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