Lesson 11 for September 10, 2022

“Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis” (Hebreo
10:36).
Bakit kailangan natin ng pagtitiyaga? Paano ito
nauugnay sa ating “tunawan”?
Ano ang mga halimbawa ng pagtitiis sa mahirap na
sitwasyon ang makikita sa Biblia? Ano ang matututunan
natin sa kanila? Ano ang matututunan natin sa kanila?

“Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa
ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus,” (Roma 15:5)

Ang pagtitiyaga ay isa sa mga katangian ng Dios. Ang Kanyang
pagtitiyaga ay hindi kawalan ng bahala, kahinaan, o pagaatubili. Matiyaga ang Dios dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin.
Nais Niyang maligtas ang pinakamaraming tao na posible
(2P3:9, 15).
Ibinigay Niya sa atin ang Kanyang Salita
upang tulungan tayo na maging matiyaga
kahit na sa mahihirap na panahon. Itong
pagtitiyaga ay malapit sa pag-asa (Roma
15:4).
Nagiging matiyaga tayo kung lubusan tayong nagtitiwala sa
Dios at inilalagay ang ating buhay sa Kanyang kamay.
Makakaasa tayong gagawin Niya ang pinakamabuti sa para sa
atin sa eksaktong pagkakataon.

“Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang
kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa
ilalim ng kautusan,” (Galacia 4:4)

Nakakatulong itong magtiwala ako
sa Dios
Makasisiguro tayo na gagawin ng
Dios ang pinakamabuti para sa
atin sa perpektong panahon.
Ngunit paano natin malalaman
ang perpektong pagkakataon
para sa Dios?

May sariling timeline ng Dios: 70 taon ng
pagkaalipin, 69 sanlinggo para dumating ang
Mesias, 1,260 na mga taon ng pag-uusig …

May panahon ba ang Dios para ako ay alisin dito
sa tunawan? Sigurado! Gayunpaman, paano
nakakatulong ang paghihintay?

Nakakatulong itong makita ko ng
malinaw ang sarili
Ginagawa ako nito na maging
matiyaga
Nabubuo ang aking
pananampalataya at pagtitiwala
May panahon ang Dios na gumawa
ang lahat na magkakasama

Tinutulungan ako nito na mamuhay
sa pananampalataya

“Huwag itulot ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon.”
(1 Samuel 26:11)

Pinahiran si David bilang hari nang siya ay napakabata pa. Gayunpaman, ang paglalakbay
patungong palasyo ay mahaba at mahirap.
Naging bayani sya
sa pagpatay kay
Goliat

Naging sundalo
sya at naging sikat

Nakaibigan nya si
Jonathan, ang dapat
na kapalit ng hari

Si Saulo na hari sa
kasalukuyan ay
gusto syang patayin

Nakipagpayapaan sya
kay Saulo sa pagliligtas
ng kanyang buhay

Inusig sya muli ni
Saulo

Iniligtas nya muli ang buhay
ni Saulo, ngunit nagtatago

Tinawagan sya upang
tugtugan ang hari
upang mapakalama

Nagpasya si David na huwag pangunahan ang Dios. Nais niya ang
hudyat ng Dios, bagaman kailangan niyang dumaan sa mga mahihirap
na panahon at mailagay sa panganib ang kanyang buhay.

“At nang makita niya ay bumangon siya, at yumaon dahil sa
kaniyang buhay, at naparoon sa Beerseba, na nauukol sa Juda, at
iniwan ang kaniyang lingkod doon,” (1 Hari 19:3)

Kakakita lang ni Elias ang makapangyarihang kamay ng Dios na
gumawa ng apoy at matinding ulan. Gayunpaman, natakot siya
sa banta ni Jezebel.
Tumakbo sya ng higit sa 150 kilometro (93 milya) sa hangganan
ng Juda. At tumago sya sa kweba sa mas malayo. Doon ay narinig
niya ang mapagmahal na tinig na sumasaway sa kanya: “Ano ang
iyong ginagawa dito, Elias?” (1K. 19:9).
Kung naghintay si Elias sa Dios sa halip na tumakbo palayo,
marahil mas malaki ang repormasyong magagawa nya kaysa sa
nagawa nya (PK cp. 13, p. 167).
Hindi lang si Elias ang mainipin. Alalahanin kung paano si Sara o
Moises hindi nakapaghintay, at ano ang resulta (Gn. 16:1-3; Nm.
20:10-12).

“Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang
papangyayarihin.” (Awit 37:5)

Ang Awit 37 ay dakilang liksyon kung paano maghintay
ng matiyaga sa gagawin ng Dios.

Siguro ang pinaka-kakaibang payo ay magpakaligaya ka
sa Dios. Kabilang dito ang pagtitiwala sa Kanya. Walang
makakaalis ng ating kapayapaan dahil nandyan ang
Dios, at Siya’y kumikilos. Nagpupuri tayo dahil walang
makakadaig sa Kanya.

“Hindi ko Mabasa ang layunin ng Dios sa aking mga
pagdurusa, ngunit alam Niya ang pinakamabuti, at itatalaga
ko ang aking kaluluwa, katawan, at espiritu sa Kanya bilang
aking tapat na Manlalalang. ‘Dahil dito'y nagtiis din ako ng
mga bagay na ito: gayon ma'y hindi ako nahihiya; sapagka't
nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, at lubos akong
naniniwalang siya'y makapagiingat ng aking ipinagkatiwala sa
kaniya hanggang sa araw na yaon.’ (2 Timoteo 1:12). Kung
naturuan natin ang atin kaluluwa upang magkaroon ng mas
maraming pananampalataya, pag-ibig, pagtitiyaga, at
pagtitiwala sa Ama natin sa langit, alam kong magkakaroon
tayo ng mas maraming kapayapaan at kaligayahan araw-araw
habang dumadaan tayo sa mga labanan sa buhay na ito.”
E. G. W. (Selected Messages, book 2, cp. 25, p. 242)

