Human Degradation and Spirituality for a New Humanity
Foreword
It is with great pleasure that we present to you this liturgical year’s series of Sunday
School, starting with the Advent and Christmas Season.
We are grateful to the pool of writers who have worked doubly hard to come up with the
lessons, knowing of our hope and desire that these materials can be uploaded early
enough so that they can be translated into the three major Philippine languages: Iloco,
the language spoken most widely in the North; Bisaya (Cebuano) which is most widely
spoken in the Visayas and Mindanao, and Tagalog, which is most widely spoken in the
Central and South Luzon areas. Thus, we are also grateful to our Translator Teams who
bring the lessons to the language most understood by the people on the pews. We also
thank Ms. Melinda Grace Aoanan, who shepherded the entire process.
We learn that one of the factors why the early Church was dynamic was that members
devoted themselves to the apostles’ teaching (Acts 2:42). They were grounded on the
Word and established in the faith (Col. 2:7). But we should also know the condition of
our communities, our society and our world upon which the Good News is to be shared.
One theologian (attributed to Karl Barth) puts it this way: have the Bible on one hand
and the newspaper on the other. Or as one former General Secretary (Bishop Mercurio
Serenia) loved to say, “faithful to the text and sensitive to the context.” In this way, our
study of God’s Word becomes relevant in our time.
We commend these Sunday School lessons to you.

In Christ,

Bishop Reuel Norman O. Marigza
General Secretary

Advent and Christmastide Season

UNITED CHURCH OF CHRIST IN THE PHILIPPINES

Introduction
Why do we need to highlight human degradation as a sub-theme for this quadrennium?
Why do we need to study it in Sunday School? How degraded is humanity? Why do
we need a ‘new humanity’? What is wrong with the present humanity? Genesis 1: 27
says: So God created humankind in God’s image, in the image of God they were
created; male and female God created them [NRSV, paraphrased].
We have a new president who is relatively radical. The last SONA might as well have
been the first SONA where people gathered to show support for the presidency instead
of being a protest rally. People say he has accomplished much more in his first one
hundred days than his predecessor has done in all his six-year term.
We are in this crux of our history where many things can happen. The hastening of
change favorable to the majority of the Filipino people can happen. This of course is
not dependent on a president. This can only depend on you and I and the millions of
masses clamoring for change. The one who sits at the helm of government can only be
a secondary force in this fight for change. So let us work for change. Let us teach and
preach and work for the hastening of the Kingdom of God.
What needs changing? Let us take a look around us.
And God created humankind in God’s image….
How are our farmers?
Perhaps we can still remember the massacre of farmers that happened in Kidapawan
on April 1 last year. If they are created in the image of God, is it okay that bullets are
rained on them while protesting because they and their families are hungry? Is it okay
that they go hungry to the point where they need to protest? They who toil long hours
just so we can have food on our table do not have food on theirs. Why are our farmers
going hungry?
Our country’s natural resources can support the whole Philippine population many times
over and through several hundreds of years, and yet we remain to be a third-world
country. We have so many fish in our seas and rivers but the catch of our local fisherfolk
have been dwindling year after year. Why is that? Japanese companies have been
trawling our waters for years now, leaving next to nothing for our fisherfolk with their
simple nets and fishing gear. Our farmers do not have enough land to till because landgrabbing continues. The call of the farmers still is land to the tillers; ninety percent of
them are landless. Farmers and fisherfolk are the top two sectors with the highest
poverty incidence. No matter how hard they work, they remain the poorest in the
country due to landlessness and lack of government support. They are victims of
human rights violations. The socio-economic system prevailing in the countryside
perpetuate this deprived state of the rural sector, keeping the national economy from
reaching its full potential. Is this the image of God? Farmers can only realize full
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agricultural productivity if genuine agrarian reform coupled with national industrialization
will take place.
How about the workers?
Workers still continue to call for a significant wage increase in the form of a 125-peso
across-the-board nationwide hike. They have been clamoring for this for at least a
decade now. They also continue to call for good quality jobs. Seven in every 10 socalled employed are in jobs that are precarious, and low-paying. Is this the image of
God?
How about our IP sisters and brothers?
Lumád and other IP communities strongly resisting encroachment of extractive and
agribusiness companies into their ancestral lands are targeted by military and
paramilitary groups. The military will continue to harass and threaten the IPs. IP
communities protect many ancestral lands, one of the few remaining biodiversity areas
with old growth forest that house rare species of flora and fauna. These areas are the
best spots to extract gold, nickel, and copper. Ninety-seven percent of mineral
production is brought out of the country. Despite the billions amassed from the mining
industry in the Philippines, Lumád and other IP communities are not benefited, even
with basic social services such as education and health. Is this the image of God? The
present set-up of the mining industry only benefits imperialist countries at the expense
of indigenous peoples and the environment. The Lumad stand firm in their position not
to allow mining and logging companies to operate within their ancestral land. Organized
IPs from the Cordilleras to Mindanao demand to nationally industrialize the mining
industry as a step forward in developing other important national industries that truly
serve the Filipino people. They assert their right to their ancestral domain and their right
to self-determination.
Not only indigenous peoples are affected by mining and logging activities. These
irresponsible extractive businesses ravage the environment, affecting all of us. Is this
the image of God?
We see such a grim picture of our present national situation. What are we to do? As a
church, what is our role in all these?
The Challenge
“The Spirit of God is upon me, because he has anointed me to bring
good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the
captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free,
to proclaim the year of the Lord’s favor.”
[Luke 4: 18, 19, NRSV]
The Spirit of God is upon me….
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What does it mean when we have the Spirit of God upon us? What is it in God’s Spirit
that pushes us to do what we need to do? What moves, what drives the Spirit of God is
the Will of God. The Will of God for the people of God is life in all its fullness: freedom,
equitable sharing, dignity, genuine love for one another; the absence of oppression and
exploitation. When we say that the Spirit of God is upon us, it means that our will is
aligned to the will of God. It means that life in all its fullness for everyone and not just
for some is also our aim.
God has anointed me to bring good news to the poor
What is good news to the poor? A life free from the fetters of poverty, hunger,
depravation; land for the tiller, dignity of labor, food; being able to provide for one’s
family—that is good news to the poor. We must educate our constituents,
conscientisize the masses that this situation, their situation, runs counter to the will of
God. They must wake up to the truth that their suffering is due to an unjust system
where only a powerful few benefit from the world’s riches.
God has sent me to proclaim release to the captives
This is truly good news to the political prisoners whose only “misdeed” is that they
choose to serve their fellow human beings who need their help and advocacy the most.
Recovery of sight to the blind
For those who are physically blind, healing is truly good news and a welcome relief. For
those who insist on being blind to the realities of our time, it is our responsibility to help
them open their eyes to the truth of our present situation and mobilize them to
participate in God’s mission.
To let the oppressed go free…
As Christians, as followers of Christ, it is our responsibility to ensure that the Will of God
will prevail over all the earth. But this does not mean that we are the answers to the
problems, that the church has the solution to what ails society. Let us not be messianic,
triumphalist and chauvinist.
…To proclaim the year of the Lord’s favor.
The time of the coming of God’s salvation lies in God’s hands; the answers lie in the
hands of the oppressed masses who suffer the most in the present status quo. Those
who live and suffer and are concretely in the midst of the struggle, in them lie the
answers. In the midst of suffering, God is with them. In the midst of struggle, God is with
them. God is always with them.
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God wants for God’s people that they be the charters and crafters of their own
destiny—the destiny of freedom, of equitable sharing of resources, of each one’s
full participation in the shaping of a just society.
What is Our Role and Our Response?
We must always be critical in discerning the signs of the times. Each one of us must be
an instrument for change. We must be true followers of Christ and emulate his example
of genuine love and compassion for his fellow human beings, denouncing those who
oppress and take advantage of others. And through these Sunday School materials, we
must educate and empower each other for these tasks. Let us not allow this present
dispensation to continue: that there are a few who enjoy the bounty of the land while
countless others are desolate and hungry. Let us not allow the greedy and powerful few
to trample upon our rights and rob us of the riches God has bestowed upon us. Let us
listen to the cries of the suffering and struggling poor. Let us be one with them in their
struggle. Let us be in solidarity with them, journeying with them towards a life that is full
and free.
With this prescriptive Spirituality can we confront and survive these critical times and
journey together towards becoming a New Humanity. For sure that in this great mission
that is itself God’s mission, we journey with God, as God is always with us, Immanuel.

Ms. Melinda Grace B. Aoanan
National Coordinator
Christian Education and Nurture Program
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Calendar of Lessons

For Liturgical Year 2016-2017, the lessons are subdivided into these four scopes
and strands:


Scope 1: Rootedness
Strand 1: Jesus’ Encounters with Human Degradation and its
Transformations
 Advent and Christmastide (27 November 2016 – 1 January 2017)
 Epiphany (8 January – 26 February 2017)



Scope 2: Identity: On Being and Becoming
Strand 2: Jesus’ Choice of the Kind of Messiah
 Lent (5 March – 9 April 2017)
 Eastertide (16 April – 28 May 2017)



Scope 3: Unity and Solidarity
Strand 3: The Church United to Respond to Human Degradation
 Pentecost (4 June – 20 August 2017)



Scope 4: Fruitful Lifeworks
Strand 4: The Church Manifesting the Marks of a Christ-like Life
 Kingdomtide (27 August – 26 November 2017)
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Quadrennial Theme: Spirituality for These Critical Times
Year 3 Theme: Human Degradation and Spirituality for a New Humanity 2016-2017
Scope 1: Rootedness
Strand 1: Jesus’ Encounters with Human Degradation and its Transformations
Included
Sundays for
Advent and
Christmastide
Season
(6 lessons)
(1)
November 27,
2016

Celebration

Lectionary Title

Scriptural
References

General
Concept

There are
cultural
practices and
beliefs that
cause human
suffering and
degradation,
thus, the
church should
make a cultural
breakthrough
in the
transformation
towards a new
humanity.
Like the
enslaved
people in
Egypt, the new
humanity
emerges from
among the
victims who
long for
freedom and
wholeness.
The church
has the duty to
expose and
challenge state
policies that
violate human
rights.
In the midst of
a broken
humanity, God
came in Jesus

First Sunday of
Advent

Liberating
Cultural
Breakthroughs

1 Samuel 25:1334 Matthew
1:18-24

(2)
December 4,
2016

Second Sunday
of Advent/Family
Sunday

Seeds of New
Humanity

Isaiah. 7:14
Luke 1:26-35

(3)
December 11,
2016

Third Sunday of
Advent/Human
Rights Sunday

Challenging
Oppressive State
Powers

1 Kings 12:1-16
Luke 2:1-6

(4)
December 18,
2016

Fourth Sunday
of Advent

Jesus as God’s
Love Incarnate

Isaiah 49:1-3
John 3:11-17
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(5)
December 25,
2016

First Sunday
after Christmas

The Birth of Jesus

Psalm 91:11
Luke 2:7-18
John 1:14

(6)
January 1,
2017

First Sunday
after Christmas

Defending
Children, Symbols
of a New
Beginning

Isaiah 43:18-19
Matthew 2:1-16

Included
Sundays for
Epiphany
Season
(8 lessons)
(7)
January 8,
2017
(8)
January 15,
2017

Lectionary Title

Scriptural
References

Epiphany
Sunday

Channels of God’s
Healing

2 Kings 7:1-16
John 9:1-41

First Sunday
after
Epiphany/Christi
an Unity

The Inclusive
Healing Ministry
of the Church

2 Kings 5:1-19
Mark 1:29-31

(9)
January 22,
2017

Second Sunday
after
Epiphany/Nation
al Bible Sunday

Healing of
Animosities

Isaiah 11:1-9
Galatians 3:28

(10)
January 29,
2017

Third Sunday
after Epiphany

Healing as a
Message of
Salvation

2 Kings 4:8-37
Luke 8:41-56

(11)
February 5,
2017

Fourth Sunday
after Epiphany

Healing of Social
Divides

Ruth 1:1-21
Luke 13:10-17
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Celebration

to mend it and
make it whole.
We joyfully
celebrate the
birth of Jesus
in a world that
longs for
fullness.
Upholding the
rights and
welfare of
children makes
a just and
compassionate
society now
and in the
future.
General
Concept

We are all
healers to one
another.
“The kingdom
of God is
present...wher
e healing is
given to the
sick.” (UCCP
Statement of
Faith)
Respecting
and
appreciating
differences is a
condition for
creative unity
and harmony.
Salvation
comes
whenever
healing
happens.
Social division
is eradicated
when human
fellowship,
care, respect,
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(12)
February 12,
2017

Fifth Sunday
after Epiphany

Healing of Broken
Relationships

Genesis 32:132, 33:1-4
Matthew 5:24

(13)
February 19,
2017

Sixth Sunday
after Epiphany

Healing from
Demon
Possession

1 Samuel 16:1423 Mark 5:1-20

(14)
February 26,
2017

Seventh Sunday
after
Epiphany/Transfi
guration Sunday

Healing towards
Transformation

Exodus 34:29-35
Mark 9:2-8

and dignity are
restored.
Where there
are broken
relationships, it
is the duty of
the church to
bring about
reconciliation
through
forgiveness
and
repentance.
The Spirit of
God drives
away the
demons of
envy, fear, and
greed for the
Spirit to dwell
in.
The
transfiguration
of Jesus is a
preview of his
resurrection
which is our
hope and
destiny.

Scope 2: Identity: On Being and Becoming
Strand 2: Jesus’ Choice of the Kind of Messiah
Included
Sundays for
Lent
(6 lessons)
(15)
March 5, 2017

Celebration

First Sunday in
Lent

Lectionary Title

Choosing our
Destiny

Scriptural
References

General
Concept

Jeremiah 1:4-10
Matthew 16:2123

Jesus chose to
obey God’s will
and it became
his destiny.
When we
make a choice
to follow
Jesus, it
becomes our
destiny.
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(16)
March 12,
2017

Second Sunday
in Lent

Servant Messiah

Isaiah 53:4-6
Mark 10:42-45

(17)
March 19,
2017

Third Sunday in
Lent

Loyalty to God

Ruth 1:16-17
Luke 7:1-10

(18)
March 26,
2017

Fourth Sunday
in Lent

Peace-building

Jeremiah 1:9-10
Matthew 10:34

(19)
April 2, 2017

Fifth Sunday in
Lent

Marks of the True
Messiah

Isaiah 42:1-7
Matthew 11:2-6

(20)
April 9, 2017

Sixth Sunday in
Lent/Palm
Sunday

Jesus
Encountering the
Powers

Zechariah 9:9-10
John 12:12-19
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As a servant
messiah,
Jesus served
the suffering
ones. As a
result, he
suffered with
them. When
we serve the
suffering ones,
we also suffer
with them.
The love for
God is the
basis of our
unwavering
loyalty to God.
Building
peace, as a
messianic
mission,
requires
forcible
removal of
obstacles to
peace—
inequitable
distribution of
resources,
abusive
relationships,
and injustice.
The true
messiah is
known through
his healing,
liberating, and
restoring
deeds.
Jesus enters
Jerusalem to
challenge the
powers-that-be
that cause
human misery.
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Eastertide
(7 lessons)
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Lectionary Title

Scriptural
References

(21)
April 16, 2017

Resurrection
Sunday

Resurrection of
the Righteous

Daniel 12:1-3
John 11:25-27
Romans 6:5

(22)
April 23, 2017

First Sunday
after
Resurrection

Suppressing the
Truth of the
Resurrection

Jeremiah 28:1517 Matthew
28:11-15

(23)
April 30, 2017

Second Sunday
after
Resurrection

Moment of Human
Frailties

2 Samuel 21:10
Mark 16:1-8

(24)
May 7, 2017

Third Sunday
after
Resurrection

Appearance of
Jesus to Mary
Magdalene

2 Kings 7:7-20
Mark 16:9-11

(25)
May 14, 2017

Fourth Sunday
after
Resurrection

Failure to
Recognize the
Appearance of
Jesus

Genesis 18:1-15
Mark 16:12-13

“Human Degradation and Spirituality for a New Humanity”

General
Concept

Those who
remain faithful
to the end will
not perish but
have eternal
life.
The response
of the powersthat-be to the
resurrection
was to cover
up the truth
with a lie and
criminalize
those who
believe.
After Jesus
died, the
disciples
experienced a
lacuna
moment of
mourning,
confusion,
fear,
depression,
and disbelief.
This
experience is
not sin but
needs to be
accepted and
brought to the
Lord.
The testimony
of those who
speak the truth
are often
discredited on
account of
their status in
society.
Due to their
extreme grief,
the disciples
were not able
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(26)
May 21, 2017

Fifth Sunday
after
Resurrection/UC
CP Sunday

Celebrating the
Resurrection

Exodus 16:1-26
Luke 24:36-46

(27)
May 28, 2017

Sixth Sunday
after
Resurrection/
Ascencion
Sunday

Anticipating the
Fullness of God’s
Reign on Earth

Daniel 12:13
Mark 16:15-20

to apprehend
the risen Lord.
But Jesus
overcomes our
failure to
discern and
communes
with us.
Jesus comes
to commune
with us in
ordinary, basic,
and common
activities and
struggles.
Jesus ascends
to heaven to
receive God’s
authority to
realize God’s
reign in its
fullness.

Scope 3: Unity and Solidarity
Strand 3: The Church United to Respond to Human Degradation
Included
Sundays for
Pentecost
Season
(12 lessons)

Celebration

Lectionary Title

Scriptural
References

(28)
June 4, 2017

Pentecost
Sunday

The Spirit
Breaking through
Cultural Captivity

Joel 2:28-29
Acts 2:1-12

(29)
June 11, 2017

First Sunday
after
Pentecost/Trinity
Sunday

The Holy Trinity in
the Faith of the
Church

Genesis 1:26-27
Jude vv. 19:21
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General
Concept

The Spirit
enables the
Gospel to be
communicated
in the
languages and
cultures of the
people.
God is a
community of
the Father, the
Son, and the
Holy Spirit.
This is the
source and
basis of the
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(30)
June 18, 2017

Second Sunday
after Pentecost

The Holy Spirit
Sustaining the
Church

Jeremiah 7:1-11
Matthew 23:1328

(31)
June 25, 2017

Third Sunday
after Pentecost

Defending the
Powerless

Psalm 82:3-4;
146:5-9
Proverbs 31:8-9
James 1:27

(32)
July 2, 2017

Fourth Sunday
after Pentecost

Breaking Down
Walls that Divide

Isaiah 56:3-8
Amos 9:7
Luke 14:12-14

(33)
July 9, 2017

Fifth Sunday
after Pentecost

Confronting
Human Greed

Deuteronomy
5:21
Acts 2:44-47;
4:33-35

(34)
July 16, 2017

Sixth Sunday
after Pentecost

Casting Out
Demonic Powers

Psalm 103:2-5
Mark 1:23-27;
7:24-30

(35)
July 23, 2017

Seventh Sunday
after Pentecost

Being Present

Deuteronomy
31:8
Psalm 40:1-3
Revelation 21:34

“Human Degradation and Spirituality for a New Humanity”

church as
community.
The Holy Spirit
bids the church
to unite with
the people to
confront the
oppressive
powers.
The Holy Spirit
sustains the
church in its
ministry of
protecting the
oppressed and
the helpless
and upholding
their rights.
The church, by
nature, is
inclusive. It
embraces
differences
and does not
harbor
animosities.
The church
confronts the
issue of human
greed which is
the root of
many evils and
broken
relationships.
The church’s
ministry of
healing
requires the
driving out of
demonic
powers that
hold people in
their sway.
The church
embraces the
ministry of
presence to
embody God
who is
Immanuel.
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(36)
July 30, 2017

Eighth Sunday
after Pentecost

Nurturing Hope

Job 5:15-16
Psalm 34:17-20
Matthew 11:2830

(37)
August 6, 2017

Ninth Sunday
after Pentecost

Reaching Out to
Victims of Abuse
and Social Evils

Isaiah 25:4
Matthew 18:2135

(38)
August 13,
2017

Tenth Sunday
after Pentecost

Pursuing and
Building Peace

Psalm 34:11-14
1Peter 3:8-12

(39)
August 20,
2017

Eleventh Sunday
after Pentecost

The Church
Awakened to Do
Mission

Isaiah 59:17
Ephesians 6:14
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The church
journeys with
people in the
darkness of
despair,
reviving the
hope and
keeping it
alive.
The church is
a community
that provides
comfort,
assistance,
shelter, and
intervention to
victims in their
needs.
The church
plants peace in
a world rocked
by conflict,
violence, and
wars.
An awakened
church girds
up and equips
itself for
mission.
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Scope 4: Fruitful Lifeworks
Strand 4: The Church Manifesting the Marks of a Christ-like Life
Included
Sundays for
Kingdomtide
Season
(14 lessons)
(40) August
27, 2017

Celebration

Lectionary Title

First Sunday in
Kingdomtide/
Mission Sunday

Leaving
Everything to
Follow Christ

(41)
September 3,
2017

Second Sunday
in Kingdomtide/
CEN Sunday

Mission to the
Periphery

(42)
September 10,
2017

Third Sunday in
Kingdomtide/Chil
dren’ Sunday

Humility-Powered
Mission

(43)
September 17,
2017

Fourth Sunday
in Kingdomtide/
Youth Sunday

Accountability in
the Kingdom

(44)
September 24,
2017

Fifth Sunday in
Kingdomtide/
Fellowship of the
Least Coin
Sunday

The Kingdom as a
Forgiving
Community

(45) October 1,
2017

Sixth Sunday in
Kingdomtide/
Worldwide
Communion
Sunday/CYAP
Sunday
Seventh Sunday
in Kingdomtide/
Peace Sunday

Towards a
Reconciled
Community

(46) October 8,
2017

Living the Faith

Scriptural
References

General
Concept

Isaiah 6:1-8
Luke 5:1-11

Obedience to
Jesus means
letting go of
those cares
that keep us
from following
him.
1 Samuel 18:1-5 Removing our
Philippians 2:5-8 self from the
2 Corinthians 8:9 center of our
life so that we
can put others
in its place.
Proverbs 15:33, Behind
11:2
genuine
Luke 18:9-14
mission is a
humble heart
that seeks the
well-being of
others.
2 Samuel 12:1- Being created
13
in the image of
Luke 15:11-24
God, we are
responsible
and
accountable to
each other.
Genesis 45:1-5
Being forgiving
Acts 7:59-60
is a quality of
those who
belong to the
Kingdom of
God.
Genesis 45:9-15 True
Philemon1:10-20 reconciliation
moves
relationships to
a higher plane.
Esther 4:13-16
James 1:27
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Forgiven and
reconciled, we
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(47) October
15, 2017

Eighth Sunday in
Kingdomtide/
UCM Sunday

Being Accepted in
the Kingdom of
God

(48) October
22, 2017

Ninth Sunday in
Kingdomtide/Soli
darity with
Indigenous
People Sunday
Tenth Sunday in
Kingdomtide/
Reformation
Sunday

Reverence for Life

November 5,
2017
(50)

Eleventh Sunday
in Kingdomtide/
Church Workers
Sunday

Prayerful Life

(51) November
12, 2017

Twelfth Sunday
in Kingdomtide/
Theological
Education
Sunday

Audacious
Compassion

(52) November
19, 2017

Thirteenth
Sunday in
Kingdomtide/
Migrant Workers
Sunday

Learning from the
Faith and Witness
of Migrants

(53) November
26, 2017

Fourteenth
Sunday in
Kingdomtide/
Stewardship
Sunday

Service Motivated
by Love

(49) October
29, 2017
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Discerning God’s
Ways through
Jesus

are freed to do
good.
Hosea 1: 1-3, 3:1 The Christian
John 4:7-15
community is
accepting of
others
unmindful of
any
advantage.
Exodus 2:1-10
Life is
Luke 7:1-10
respected
beyond social
class, ethnicity,
and religion.
Job 42:1-6
To know Jesus
John 14:5-11
is to know
God. The
gospel makes
faith simple to
everyone.
Daniel 6:6-23
Communing
Mark 14:32-38
with God
through
prayers
encompasses
all of life.
1 Kings 17:8-16
Those who
Luke10:25-37
have less in
life or regarded
low are the
most
compassionate
.
Psalm 137:1-6
Being
1 Peter 1:1
steadfast in the
James 1:1-4
faith makes us
complete and
whole.
Judges 5:6-13
Mark 2:1-12

Stewardship is
manifested
through the
collective
response of
the faith
community.
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First Sunday of Advent Title: PAGLINGKAWAS GIKAN SA KULTURANHONG MGA
BABAG
Old Testament: 1 Samuel 25:13-34 (Ang Bag-ong Maayong Balita Bibliya)
13Ug miingon si David sa iyang mga sakop, “Andama ang inyong mga espada.” Busa ang
tagsatagsa kanila nagkuha sa iyang espada ingon man si David. Mga 400 ka tawo ang mikuyog
kang David samtang nagpabilin ang 200 ka tawo aron pagbantay sa ilang kasangkapan.
14Apan usa sa mga batan-on ang mibalita kang Abigail, ang asawa ni Nabal, “Si David nagsugog
mga tawo gikan sa kamingawan aron pagpangomusta sa among agalon apan iya hinuon silang
giinsulto. 15Maayo kaayo kanamo ang mga tawo ug wala kami pasipad-i ug walay nakulang
kanamo samtang didto kami sa kaumahan sa panahon nga amo silang gikauban. 16Gipanalipdan
kami nila sa adlaw ug sa gabii samtang nagbantay kami sa mga karnero. 17Hunahunaa kini pagayo ug himoa ang angay nga buhaton. Makadaot kini sa atong agalon ug sa iyang banay. Daotan
siya kaayo ug dili mamati kang bisan kinsa.”
18Busa midali si Abigail pagkuhag 200 ka buok pan, duha ka sudlanan nga panit nga puno ug
bino ug lima ka karnero nga inihaw ug lima ka bakid nga bugas, 100 ka pungpong nga ubas ug
200 ka torta nga hinimo gikan sa bunga sa igera ug gikarga kini sa mga asno. 19Ug giingnan niya
ang iyang mga batan-ong sulugoon, “Una kamo kanako kay mosunod ako kaninyo.” Apan wala
niya sultihi ang iyang bana mahitungod niini.
20Unya sa paglugsong ni Abigail nga nagsakay sa asno gikan sa bukid gikasugat niya si David
ug ang iyang mga tawo. 21Nakaingon si David sa iyang kaugalingon, “Anugon lang ang akong
pagbantay sa kabtangan ni Nabal didto sa kamingawan nga tungod niini wala siya kawad-i
bisag unsa apan gibaslan niya akog daotan. 22Silotan unta ako sa Dios ug labaw pa niana kon
inigkabuntag may magpabiling lalaki kanila nga buhi!”
23Sa pagkakita ni Abigail kang David, midali siya pagkanaog sa asno ug miluhod siya sa
atubangan ni David. 24Miluhod siya sa tiilan ni David ug miingon, “Ako maoy pakasad-a! Tugoti
ako sa pagpakigsulti kanimo ug pamatia intawon ang isulti niining ubos mong sulugoon. 25Ayaw
lag tagda kining daotang tawo nga si Nabal kay buangbuang kana siya sumala sa iyang ngalan
nga Nabal. Apan wala ako makakita sa mga batan-on nga imong gisugo. 26Busa ipanumpa ko
kanimo sa ngalan sa buhi nga Ginoo nga silotan gayod ang tanang mga kaaway nga buot
mopasipala kanimo ingon man si Nabal. 27Aniay mga gasa nga akong gidala. Ihatag kini sa
imong mga sakop. 28Pasayloa intawon kining imong sulugoon sa bisan unsang sayop nga iyang
nahimo. Ang Ginoo maghimo kanimong hari ug ingon man sa imong mga kaliwat kay nakiggubat
man ikaw alang kaniya ug walay daotan nga modangat kanimo samtang buhi ka pa. 29Kon may
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makigbatok ug maninguha sa pagpatay kanimo, panalipdan ka gayod sa Ginoo nga imong Dios
apan isalikway sa Ginoo sama sa bato nga gilambuyog ang imong kaaway. 30Unya kon matuman
na ang tanang maayo nga gisaad sa Ginoo kanimo ug mahimo ka nang hari sa Israel, 31wala ka
unyay kagul-an o basolan kay wala ka man magpatay sa wala lamay hinungdan aron ikaw
makapanimalos. Unya kon panalanginan ka na sa Ginoo, hinumdomi kining imong ulipon.”
32Unya si David miingon kang Abigail, “Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga nagpadala
kanimo nganhi kanako niining adlawa aron pagpakigkita kanako! 33Dalaygon ang imong gibuhat
ug bulahan ka kay ikaw may nakapugong kanako sa pagpatay ug sa pagpanimalos. 34Kay
ipanumpa ko sa ngalan sa buhing Dios sa Israel nga nagpugong kanako sa pagpasipala kanimo,
nga kon wala ka pa modali sa pag-anhi aron sa pagpakigkita kanako, ugma unta sa buntag hutdon
ko pagpamatay si Nabal ug ang tanan niyang sakop.”
New Testament: Mateo 1:18-24 (Ang Bag-ong Maayong Balita Bibliya)
Ang Pagkatawo ni Jesu-Cristo (Makita usab sa Lukas 2:1-7)
18Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Jesu-Cristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong
panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon nakamatikod si Maria
nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 19Si Jose nga iyang pamanhonon tawo
nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano
siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. 20Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang
usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, “Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa
pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 21Manganak
siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang
kasal-anan.”
22Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, 23“Ang usa
ka putli nga batan-ong babaye magsabak unya manganak ug batang lalaki. Nganlan siyag
Immanuel” (nga sa ato pa, “Ang Dios ania uban kanato”).
24Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria.
Kinatibuk-ang Panghunahuna: Adunay kulturanhong panghunahuna ug mga buhat nga
nakapahimo og kalisud ug nagpakaubos sa tawo, busa, ang
iglesya kinahanglan mohimo og kulturanhong mga lakang
alang sa kausaban padulong sa bag-ong pagkatawo (new
humanity).
Sentro nga Panghunahuna: (Nursery, Kindergarten, Younger Elementary)
Si Jesus buot nga ang mga kabataan moapil sa pagpahunong sa mga dili maayo nga
mga panghunahuna ug binuhatan diha sa panimalay, eskwelahan ug sa iglesya batok
sa isigkatawo.
Pagpasabut sa Teksto - 1 Samuel 25: 13-34
Ang sugilanon diha sa teksto sa 1 Samuel 25: 13-34 naghisgot kabahin sa malampuson nga
pagtabang ni Abigail aron mapugngan ang pagkaylap sa usa ka sitwasyon sa iyang pamilya ug
comunidad nga possible mobunga unta og dakung kasamok. Kon wala pa ang pagtabang ni
Abigail aron mapugngan ang kasamok, mahimo unta nga daghan ang kinabuhi nga mamatay apil
na ang kinabuhi sa iyang bana nga si Nabal. Kini tungod kay si David nasuko pag-ayo kang
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Nabal sa dihang wala hatagi og pagtagad ang iyang hangyo nga hatagan siyag bahin sa iyang
daghang katigayonan. Si Nabal adunay tulo ka libo ka mga karnero ug usa ka libo ka mga kanding
didto sa yuta sa Carmel nga niining panahona iyang gipa-alotan.
Sa wala pa si David mihangyo og tabang kang Nabal, mipaambit siya og boluntaryo nga
pagbantay sa mga ginsakpan ni Nabal apil na ang iyang mga kahayopan didto sa Carmel sa
dihang si David kauban sa iyang mga katawhan nag-tago-tago tungod sa paghulga ni Haring Saul
nga patyon siya. Ang hulga nga patyon si David bunga sa kahadlok ni Hari Saul nga ilogan siya
ni David sa gahum ingon nga hari sa Israel. Si David mihimo og usa ka mapaubsanong hangyo
ngadto kang Nabal sinugo ang iyang mga katawhan tungod sa ilang sitwasyon. Wala silay laing
gisaligan alang sa ilang pagkaon gawas lamang sa kaayo ug kalooy sa mga katawhan nga ilang
maagian diha sa ilang pagtago-tago. Buot lamang ni David nga makapangayo og suporta ug pagamoma gikan kang Nabal nga datu ug adunay kapasidad nga mohatag ngadto kanila bisan sa
gamay nga bahin sa iyang katigayonan.
Tungod sa iyang kasuko sa tubag ni Nabal, diha-diha gimandoan dayon ni David ang iyang mga
katawhan nga gubaton si Nabal ug ang iyang mga ginsakpan. Apan diha si Abigail, ang asawa
ni Nabal, mipugong aron dili mahitabo ang usa ka madugoon nga panagsangka ug aron
mapugngan ang kasuko ni David. Nagpaubos si Abigail sa iyang atubangan, nangayo og pasaylo
tungod sa dili maayo nga tubag sa iyang bana nga si Nabal. Gipakita ni Abigail ug gihatag ang
iyang gidala nga mga pagkaon. Siya maoy nangayo og pasaylo sa nahimo sa iyang bana ug
mihatag sa pagkaon nga ang iyang bana unta ang mohatag.
Kining gihimo ni Abigail, ingon nga usa ka babaye, diin nagpaubos sa iyang kaugalingon,
kinasingkasing nga mihangyo sa ngalan sa iyang bana, maoy usa ka buhat nga dili kasagaran
ginabuhat sa usa ka babaye sumala sa karaang kultura sa mga Israelita. Ang mga kababayenan gidid-an sa pagduol ug sa pagpakigsulti sa usa ka lalaki nga dili iyang bana o dili iyang kaliwat.
Ang gihimo ni Abigail usa ka buhat sa pagbungkag sa naandan nga panghuna-huna ug kultura.
Kon si Abigail wala pa manggilabot, kon siya nagpabilin lamang nga nagpakahilum ug misunod
sa ilang naandan nga kultura taliwala sa makuyaw nga sitwasyon, mahitabo gayud ang usa ka
makalilisang ug madugoon nga hitabo ug daghang kinabuhi ang makalas.
Sa wala paghuna-huna kon unsa man ang ikasulti sa mga tawo sumala sa ilang naandan nga
kultura, kining usa ka babaye mihimo og kinaugalingon nga desisyon, miatubang sa usa ka
langyaw, mipaubos sa kaugalingon uban ang maisugon nga paghangyo kang David ug sa iyang
mga katawhan kinsa namiligro tungod sa dili maayo nga pagtagad sa iyang bana.
Bisan pag iyang gihimo ang mga gidili sa ilang balaod, kining usa ka babaye nahimong
manluluwas sa iyang pamilya ug sa iyang comunidad. Kini nagpakita lamang, nga ang mga tawo
nga giila nga migawas sa ilang kultura o “cultural outsiders” sama sa mga babaye, duna diay
dakung mahimo, dunay tingog nga mapaila aron sa pagtabang ug pagluwas. Kini nga timailhan
magdala kanato sa pagtagad kon giunsa sa usa ka umaabot ug sa usa ka Manluluwas nga
gipaabut niining “advent season” o “panahon sa pagpaabut” nga ang mahimong manluluwastigpalingkawas mao ra usab siya nga sama kanila nga anaa sa kahimtang nga “migawas sa
ilang kultura” o “cultural outsiders.”
Tungod ra usab sa managsama nga tinan-awan sa mga babaye sa Israel ug sa dili usab
masabtan nga kalit nga pagsabak ni Maria (Mateo 1:18-24), si Jose, ingon nga usa ka
makiangayon ug matarung nga tawo naghunahuna sa hilom nga iyang biyaan si Maria. Dili siya
gusto nga maulawan diha sa comunidad ingon nga usa ka tawo nga nakigminyo sa usa ka babaye
nga nagsabak sa dili niya anak. Kini atong masabtan diha sa usa ka katilingban nga ang mga
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lalaki giila nga maoy labaw ug kanunay maoy matuman (patriarchal society), ug ang ilang
desisyon ug dungog mao kanunay ang dunay bili kaysa kaayohan sa usa ka babaye nga mahimo
rang biyaan; mabutang sa peligro; dili tagdon sa comunidad; ug mahimong mo-resulta pa sa
pagpatay kaniya pinaagi sa pagbato. Mahimo man usab nga si Maria magpuyo nalang nga maginusara kon dili man siya mamatay pinaagi sa pagbato kaniya sa mga tawo tungod kay mabdos
siya nga walay bana, kon si Jose mibiya pa kaniya. Apan ang katumanan sa mga paagi ug mga
plano sa Dios dili mapugngan pinaagi lamang sa mga gidili sa kultura sa tawo. Ang Dios mahimo
nga molihok ug mo-pursige sa Iyang mga plano pinaagi sa paggamit og mga tawo nga produkto
ra gihapon sa maong kultura apan andam nga mobarug alang sa pagtuman sa tingog ug kabubuton sa Dios alang sa buhat sa kaluwasan sa Iyang katawhan. Tungod kay si Jose mituman sa
tingog sa Dios pinaagi sa usa ka anghel nga nagsulti kaniya sa usa damgo, si Jose mibaliwala
sa tanan ug mi-desisyon nga iyang sundon ang gimando sa Dios kaniya. Ang mosunod nga
kasaysayan nagpaila na kini kon giunsa pagkatawo sa paglaum ug sa unsa nga paagi natuman
ang plano sa Dios bisan taliwala sa kulturanhong mga babag nga gibaliwala ug gisupak ni Jose.
Kining desisyon ni Jose nagpakita usab sa kalingkawasan ni Maria gikan sa usa ka kahimtang ug
sitwasyon nga nakagapus kaniya.
Sa atong kahimtang ingon nga mga Pilipino, kinahanglan natong ilhon ang kamatuoran nga dili
tanang kaminyoon nga gikan sa samang kahimtang sa nahitabo ni Maria nga moresulta sa
kalingkawasan ilabina sa daghang mga babaye nga namabdos nga walay giila nga bana.
Daghang kaminyoon nga sama niini moresulta pa sa mas daku nga pagpakaubos ug pagpangbiktima sa mga babaye. Tinuod kini ilabina kon ang kaminyoon nahitabo tungod sa pagpugos sa
mga ginikanan aron lamang sa pagluwas gikan sa kaulawan sa ginikanan ug sa tibuok pamilya
sa babaye, ug kon sila nga mag-minyo wala pay igong kapasidad, hugot nga pagbati sa gugma
ug pag-onungay alang sa usag-usa. Sa ingon niini nga kahimtang, ang iglesya angay nga
magtuon ug mainampingon nga mosusi sa sitwasyon ug lalom nga mosabut sa mga luwas nga
mga pamaagi nga angayan buhaton. Kinahanglan usab nga masiguro ang kaayohan sa usa ka
babaye aron mahatagan siya sa suporta nga iyang gikinahanglan alang sa usa ka
malingkawasnon ug ginamhan nga kasinatian.
Tabang-Giya alang sa Mga Magtutudlo o mga Tigpasayon
Ang kultura sama sa ikaduhang matang (second culture) ang dunay dakung gahum nga moila sa
tawhanong kinaiya. Sama sa giingon ni Propeta Isaias (6:5), wala siyay mahimo gawas sa
pagsulti diha sa sala tungod kay natawo siya diha sa katawhan kansang mga “pulong daotan.”
Apan ang kultura “secondary behavior”, dili siya dala sa pagkatawo (inborn) nga sama sa
tawhanong kinaiyahan (human instinct), busa mahimo ra gayud nga kini
mapatigbabawan/madaug/mabatukan. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo, ang Dios miingon
nga kini maayo, dili siya makasasala sa dihang Iya silang gibuhat. Apan sa dihang ang sala
nakatuhop sa tawhanong kultura, ang mga tawo daw mitoo na nga ang sala kabahin sa
tawhanong kinaiya, busa nigawas ang panultihon nga nag-ingon, “tungod kay ako tawo lamang.”
Sama pananglit nga dunay kulturanhong pagtuo nga ang mga babaye dili kaayo daku og
ikatabang ilabina sa paghimo og mga desisyon diha sa panimalay, sa mga buhatan og ingon man
diha sa iglesya. Gani gipakatinuod pa kini pinaagi sa dili mao nga paggamit sa mga teksto sa
Bibliya kabahin sa mga kababayen-an. Dili lamang kini nahitabo sa mga babaye kondili bisan sa
kulturanhong pagpihig sa mga tawo nga mipaila nga sila LGBT (Lesbians, Gay, Bisexual and
Transgender) ug sayop nga giila nga ang kultura kabahin sa tawhanong kinaiyahan nga gibuhat
sa Dios. Busa, ang kultura tigdala gayud sa katilingbanon ug hiniusang sayop nga mga
panghuna-huna diin ang matag-usa nahimong kabahin niini.
Duna usay kultura nga nag-ila nga matarung ang paggamit sa gahum, kahibalo, ug pag-angkon
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og daghang mga kabtangan aron ang ubang tawo dili makasinati og desenting kinabuhi, ug sila
ginasaway tungod sa ilang lisud nga kahimtang. Ang gobyerno sa Pilipinas nagpadayag diha sa
iyang talaan nga adunay 26 milliones nga mga kabus ug 12 milliones niini hilabihan ka kabus nga
dili gani halos makakaon maka-tulo sa usa ka adlaw. Ang kultura sa kalisud diha sa mga kabus
nakahimo kanila nga modawat nalang sa ilang kahimtang ug nagpugong pa gayud kanila nga
mohimo og mga lakang aron mausab ang ilang sitwasyon. Si Pablo sa iyang sulat ngadto sa
mga taga-Galacia (5:1), nag-awhag sa mga magtutuo nga dili na magpaulipon pag-usab (sa
kultura) kondili gamiton ang kagawasan diha sa malipayon ug matarung nga pagpuyo ug paginalagaray. Kini nagpasabut lamang sa pagbungkag sa sayop nga panghuna-huna nga ang
kakabus nahimo na gayud nga kabahin sa kinabuhi sa tawo. Kon kini anaa sa atong panghunahuna ug pagbati, nagkahulogan kini og paglaum alang sa adlaw-adlaw nga kabag-ohan sa
panglangtaw hangtud nga ang bag-ong kinabuhi mao nay mopuli sa dili mao ug naandan nga
sayop nga panghuna-huna.
I.
MGA KATUYOAN:
II.
Sa pagkahuman sa pagtuon, ang mga kabataan…
1. Makasulti sa ilang pagdawat sa ilang daku nga mahimo nga hunongon ang pagpihig sa
ilang isigkatawo;
2. Makabuhat og pipila ka mga butang nga ilang mahimo aron sa paghunong sa pagpihig
sa uban.
3. Makapadayag sa ilang pagpasalamat nga nahimo silang kabahin sa pagpahunong sa
pagpihig sa uban.
II. PANGHUNAHUNA: N/K/YE: Si Jesus buot nga ang mga kabataan moapil sa pagpahunong
sa mga dili maayo nga mga panghunahuna ug binuhatan diha
sa panimalay, eskwelahan ug sa iglesya batok sa isigkatawo.
Mga Galamiton: Bibliya, picture sa usa ka Hebreohanon (Hebrew) nga panimalay nga
adunay mga hayop ug mga ulipon; ginunting nga mga pictures sa sinako
nga mga trigo/humay; mga utanon; mga prutas; karne; isda; pan; pasas;
o mahimo usab nga kon walay pictures, mag-andam og tinuod nga bugas,
karne, mga utanon, prutas, pan ug pasas;
III.

MGA KASINATIAN/PAMAAGI SA PAGTUON:
A. Pangabling Pagsimba
1. Pag-abi-abi: Abi-abihon ang mga kabataan uban sa madanihong pahiyom.
2. Awiton ang Awit sa Pag-abi-abi: “Good Morning to You”
(Children Praise God: Song Book for Children, compiled by Esther Ferido Camino, p.
68)
Good morning to you, boys and girls, boys and girls, boys and girls
Good morning to you, boys and girls, how are you? We are fine.
3.
Pangabling Pag-ampo: (sabatan sa tanan)
Mahal nga Jesus, salamat sa matahum nga buntag. Salamat sa mga kabataan nga
nia karon dinhi sa pag-apil sa Sunday Church School. Salamat sa among mga
amigo ug amiga nga nia usab dinhi kauban namo. Salamat usab sa among klase
karon.
Ubani kami, mahal nga Jesus. Amen.
4. Tun-an ang Awit: “For Stories Fine and True” (Children Praise God, p. 45)
We thank you, oh our dear God, for stories fine and true
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Of people in the Bible who knew and loved you too
They learned to serve you bravely, to help against pain and wrong
They wondered at your goodness, they praised in joyous song!
Salamat O aming Dios, sa kwentong totoo
Mga tao sa Bibliya, nagmamahal sa iyo
Naglingkod ng matapang na laban sa mali
Hanga sa ‘yong kabutihan, Ikaw, pinapurihan!
Finger play/song (mahimo nga basahon uban sa finger play kon dili mahibaloan ang tuno niini

nga awit)

Open, close them, open close them give a little clap
open close them, open close them, lay them on your lap
Creep them, creep them, creep them creep them, high up to your chin,
Open wide your little mouth but do not let them in.
B. Pagpangandam
Hisgutan ang mga panghuna-huna sa paagi nga sayon sabton sa mga gagmay’ng
kabataan. Kon dunay mahitabo sa atong balay, sa eskwelahan, or sa iglesya nga
makapaguol kanato apan ang kadaghanan moingon nga dawaton nalang, kini nagpaila
sa usa ka kulturanhong pagpihig. Sama pananglit, kon dunay moingon nga ang mga
bata kinahanglan nga maghilom lang kon anaa sila taliwala sa mga hamtong… kini dili
makalipay sa mga bata ug kini nagpakita sa usa ka buhat sa pagpihig. Sa atong estorya
karon, atong madungog ang mga hitabo nga adunay pagpihig diha sa Bibliya sa panahon
nga nasulat kini.
C. Yugto sa Pagkat-on
1.
Itudlo ang awit: “It is Now Our Story Time” (tune: Mary Had a Little Lamb)
It is now our story time, story time, story time. It is now our story time, story, story
time.
2. Pangutana alang sa Pagpalihok sa Hunahuna: Giunsa sa usa ka babaye diha sa
estorya pagluwas sa iyang pamilya ug sa iyang katawhan?
3.
Ipaambit ang estorya. Gamiton ang inandam nga mga galamiton (materials).
Ang Istorya ni Abigail
Pasiuna:
Sa panahon ni David, ang mga babaye (girls) dili mahimo sa pagpakigsulti ngadto sa
mga lalaki (boys). Ang mga babaye dili pwede makigsulti sa mga lalaki nga wala sila
makaila. Kon ang babaye makigsulti sa usa ka lalaki, sawayon siya ug kasab-an sa
mga hamtong (iyang ginikanan o sa iyang mga parente nga hamtong). Dinhi usab sa
Pilipinas kaniadto, ang mga kabataan dili tugotan nga mosulti kon dunay mga bisita ug
gidid-an sila nga motubag sa ilang mga ginikanan bisan sa pagsulti sa ilang gibati.
Karon, akong isulti kaninyo ang estorya kabahin ni Abigail nga misulti sa mga lalaki
bisan kon kini wala gitugot sa ilang panahon. Misulti siya sa mga lalaki, mihimo og mga
desisyon, ug tungod niini iyang giluwas ang iyang pamilya.
Ang Istorya:
Si Abigail usa ka babaye ug usa ka asawa. Ang iyang bana mao si Nabal. Si Nabal
usa ka datu apan dili siya manghatag. Dalu siya. Duna siya’y daghan kaayo nga mga
karnero ug mga kanding nga iyang gipabantayan sa iyang mga tawo. Sila si David
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uban sa iyang mga kauban nga mga lalaki, miapil sa pagbantay sa mga karnero ug
kanding ni Nabal aron dili kawaton sa mga kawatan ug dili kan-on sa mga dagku nga
mga mananap.
Si David nangayo og pagkaon ni Nabal aron dili sila gutomon. Apan si Nabal miingon
nga dili siya mohatag og pagkaon kang David ug sa iyang mga kauban. Busa nasuko
si David ug giingnan niya ang iyang mga kauban, “Dali kamo og andama ang inyong
mga espada. Atong sulongon si Nabal.”
Nahibaw-an ni Abigail nga si Nabal wala mohatag og pagkaon ngadto kang David sa
dihang nangayo siya. Busa miingon si Abigail, “Magdala kita og pagkaon ngadto kang
David.”
Ug miadto si Abigail sa kampo ni David ug miingon, “Pasayloa si Nabal ug dawata
kining pagkaon nga among gidala.” Ug si David miingon kang Abigail, “Daghang
salamat. Pauli uban ang kalinaw.” Ang pamilya ni Abigail naluwas gikan sa gubat nga
buot unta buhaton ni David tungod sa iyang kasuko nga wala siya hatagi og pagkaon
ni Nabal.
D. Pagpalalum sa Pagsabut / Pagpakig-ambitay
1. Unsa man kabahin ang maong istorya? (Ang istorya mahitungod kang Abigail.)
2. Kinsa pa ang mga tawo nga naa sa istorya? (Nabal, David u gang iyang mga tawo)
3. Unsay gihimo ni David para kang Nabal? (Si David ug ang iyang mga tawo
nagbantay sa mga karnero ug mga kanding ni Nabal)
4. Ngano man nga nasuko si David kang Nabal? (Kay si Nabal wala manghatag sa
iyang pagkaon ngadto kang David ug sa iyang mga kaubanan).
5. Unsay gibuhat ni Abigagil aron dili na masuko si David kang Nabal? (Si Abigail
nangayo og pasaylo para kang Nabal ug nihatag siya og pagkaon kang David ug
sa iyang mga kaubanan.)
6. Tungod kay si Abigail nangayo man og pasaylo ug mihatag og pagkaon, unsa may
nahitabo sa iyang pamilya? (Ang pamilya ni Abigail naluwas.)
7. Kinsa man sa imong hunahuna ang naa sa pamilya ni Abigail? (Palihog patubaga
ang mga bata aron ilang mahatag ang ilang hunahuna.)
8. Unsa may naandang buhat o kulturanhong pagpihig nga gisupak ni Abigail?
E. Pagkaplag sa Biblikanhong Kamatuoran
Ipasabut sa mga kabataan nga sa panahon sa pagkasulat sa Bibliya, ang mga babaye
gidid-an sa pagpakigsulti sa lalaki nga dili niya bana o dili niya paryente. Ang mga
babaye dili usab maka-pakigsulti kang bisan kinsa sa ngalan sa iyang bana o ni bisan
kinsa nga lalaki. Kon si Abigail misunod pa sa mao nga kultura o naandan nga buhat,
mamatay unta ang iyang tibuok pamilya. Si Abigail misupak sa maong panghuna-huna
ug naandang buluhaton. Tungod niana, naluwas niya ang iyang pamilya.
Pangutana: Unsa man nga mga buhat sa pagpihig ang inyong nasinati? Ilista sa
papel ang inyong mga nahibaw-an o inyong nasinati sa inyong balay ug iglesya
nga inyong nasinati.
Pananglitan:
a) Ang usa ka bata maghilom lang ug dili pwede mo-estorya kon dunay mga bisita.
b) Ang usa ka bata dili pwede motubag sa nanay ug tatay o papa ug mama ilabina kon
siya dunay nahimo nga dili maayo. Dili siya pwede mo-explain sa iyang pagbati.
F. Pagkinabuhi sa Biblikanhong Kamatuoran
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Ipasabut ngadto sa kabataan nga sa atong panahon karon, daghan usab mga
kulturanhong pagpihig o pagdili nga nasinati sa mga kabataan. Mahimong magsulti og
pipila ka mga pananglitan nga ila nang nasulti sa pagsugod sa leksyon. Mahimo nga ang
mga bata magpaambit pinaagi sa dula o drama. Kining mosunod nga mga kahimtang
ang mahimo nila gamiton:
1. Naghilak si Nina ug ang iyang inahan buot nga mopahunong kaniya sa paghilak
tungod kay dunay mga bisita. Ang iyang inahan nasuko pag-ayo. Si Lita, ang iyang
magulang nga igsuon nga nag-edad og 7 years old, misulti sa iyang inahan, “Nay,
mihilak siya kay nahadlok siya sa mga bisita. Nakita man gud nako ang mga bisita
nga mitan-aw kang Nina nga suko usab og nawong.”
2. Si Nonoy misulay sa pagpahinay sa kasuko sa iyang mama ug papa nga nagkasumpaki ug nagsultihanay sa kusog nga tingog. “Palihog ayaw mo pag-away. Ang
inyong kusog nga tingog makapa-hadlok namo kaninyo.”
Ipasabut sa mga bata nga ang ilang gihimo sa pag-dula o drama sa mga kahimtang
nagsulti kanila nga mahimo silang makatabang sa pagpahunong sa naandang
panghuna-huna nga ang mga bata dili pwede mosulti ngadto sa mga hamtong o mga
tawo nga mas taas nila og edad.
Pangutana alang sa mga kabataan: Inyo bang dawaton ang inyong papel nga
motabang kamo sa pag-undang sa mga naandang panghuna-huna nga dili maayo
alang sa uban? O kulturanhong pagpihig?
G. Pagsimba sa Pagtapus
1. Ipa-memorize ang Memory Verse… “Pauli sa inyo nga malinawon ug matuman
ang imong gipangayo.” (I Samuel 25: 35b)
2. Awit uban sa Paghalad: Giving, giving, gladly giving day by day, giving, giving,
gladly day by day!
3. Awit sa Pagtapus:
MAKE ME A SERVANT
Make me a servant humble and meek; Lord, let me lift up those who are weak
And may the pray’r of my heart always be.
Make me a servant, make me a servant, make me a servant today.
3. Pag-ampo sa Pagtapus: (pasundon ang mga bata)
Salamat kaayo mahal nga Jesus sa imong paghimo kanamo nga katabang sa
paghunong sa naandang paghuna-huna nga dili maayo alang sa uban. Tabangi
kami nga mahimong matarung. Salamat usab sa Sunday Church School. SAlamat
usab sa Imong paghigugma kanamo. Amen.
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+=============================================================+
DECEMBER 4, 2016
Second Sunday in Advent: MGA LISO SA BAG-ONG PAGKATAWO
Old Testament: Isaias 7:14 (Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)
14Busa ang Ginoo gayod maoy mohatag kaninyog timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong
dalaga nga manamkon ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Immanuel.
New Testament: Lukas 1:26-35 (Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)
Gipahibalo ang Pagkatawo ni Jesus
26Sa unom na ka bulan ang gisabak ni Elisabet, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel
ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. 27May mensahe siya alang sa usa
ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslonon siya ngadto sa usa ka lalaki nga
ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. 28Miadto ang anghel kaniya ug miingon, “Paglipay!
Ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo!” 29Nalibog pag-ayo si Maria sa
pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kon unsay kahulogan sa iyang mga
pulong. 30Miingon ang anghel kaniya, “Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios!
31Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. 32Mahimo
siyang inila ug tawgon siya nga Anak sa Dios nga Labing Halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo
kaniyang hari, sama sa iyang kagikan nga si David. 33Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni
Jacob hangtod sa kahangtoran ug dili gayod matapos ang iyang gingharian!”
34Si Maria miingon sa anghel, “Unsaon man pagkahimo niini nga wala man koy bana?”
35Ang anghel mitubag, “Mokunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios
diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga Anak sa Dios.
General Concept: Like the enslaved people in Egypt, the new humanity emerges from
among the victims who long for freedom and wholeness. (Dec 1:
HIV/AIDS Day)
Sentro nga Panghunahuna: (Nursery, Kindergarten, Younger Elementary
Ang kabataan gi-aghat nga gawasnong mosimba sa Dios.
Exegesis of the Biblical References
Pagsabot Sa Teksto
Ang teksto sa Isaias 7:14 nagpadayag sa hilabihang kalisod sa kinabuhi diha sa gingharian sa
Juda. Ang Jerusalem nailalom ug gilikusan sa pag-abin sa duha ka gingharian ang Israel o ang
Amihang Gingharian ug gingharian sa Syria o Aram.Ilang agnihon ang Juda nga makig-abin
kanila aron dunay igong kusog sa pag-asdang sa pakig-away sa usa ka makusganong nasud nga
niadtong panahona mao ang Assyria. Si propeta Isaias nitambag kang Haring Ahaz sa Juda nga
dili mahadlok sa paghiusa o pag-abin ug dili moapil sa ilang paghiusa, apan magpbilin nga
kalmado ug magpakahilum. Matud pa ni Isaias kining duha ka nasud gusting moataki kanila
pareho sa naghinayhinay pagkasunog o pagka-ugdaw’ng sugnod nga mo-ot-ot sa ilang mga
kaugalingon (7:4-8). Bisan pa niana si Ahaz, dayag nga wala maminaw sa tambag sa propeta.
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Tungod niini nga kapakyasan nga ang hari wala ma-apektuhan ug wala matandog sa iyang gisulti,
ang propeta nilitok ug mayo kayo pagpahayag sa 7:14: “Busa ang Ginoo gayod maoy mohatag
kaninyog timaan ug kini mao ang usa kabatan-ong dalaga nga manamkon ug manganak ug usa
ka batang lalaki ug nganlan siyag Immanuel”. Ang ngalan sa bata nagkahulugan, “Uban kanato
ang Dios” o “ang Dios uban kanato”. Ang propeta dinhi gusto nga ang hari makaamgo sa usa
lamang ka kamatuoran nga mao ang ilang Dios Yahweh: nga kini nga Dios kanunay nakig-uban
sa iyang mga katawhan, ilabina sa panahon sa kalisdanan, ug siguro gayud nga ang babayeng
mabdos manganak, ang Dios padayon nga makig-uban kanila. Sa panahon nga hilabihan ang
kalisdanan nga politikanhon, ekonomikanhon, ug bisan sa kaugalingon, ang kasaysayan sa Israel
kanunay nga markado sa mapadayunong pagpataliwala sa Dios. Ang kalisdanan sa panahon ni
Ahaz apil usab niini. Kini nga Dios sa Israel pirmi ug kanunay gayud nga nakig-uban sa katawhan
sa Dios isip ilang, Tigpalingkawas, Manunubos, Tigpalahutay, tinubdan sa gahum ug kusog. Bisan
pa niini ang kalisdanan sa panahon ni Ahaz nahimong ingon sa espesyal ug pinalahi. Karon, ang
Dios nakig-kauban sa Iyang katawhan. Ang Dios Immanuel nagpadayag pinaagi sa pag-abot sa
bata. Ang timailhan sa paglaum alang sa pagtubos sa Israel sa panahon sa hilabihan nga
kalisdanan sa politikanhong- militarisasyon moabot pinaagi sa pagkatawo sa usa ka bata. Ang
kasegurohan nga ang Dios nagpabilin sa Iyang katawhan ug dili gayud mobiya kanila mao ang
pagkatawo sa bata nga maoy nagdala sa labing lig-on nga hulagway sa mensahe sa
pagpalingkawas sa katawhan sa Dios sa tanang pwersa sa pagpakaubos sa karon ug bisan sa
umalabot. Mao kini nga ang Kristohanong tighubad nakasabot niini nga teksto ug ilang nadugtong
kini nga panagna nga gisulti ngadto sa hari sa Juda aron mahimong mensahe sa paglaum nga
mipunting sa pag-abot sa Mesiyas alang sa pag-bag-o ug pag-usab sa katawhan ug sa kalibutan
sa hulagway sa usa ka bata nga natawo sa pasungan, dili kini naandan nga puy-anan, ug pinaagi
sa usa ka inahan nga pobreng mag-uuma nga miatubang sa gilantaw’ng katilingbanong
kakabus.Paglaum alang sa bag-ong pagkatawo mahimugso bisan niadtong nagtugyan ug
nagbuhat ngadto sa mga loog sa katilingban diha sa gamhanan sa kalibutan.
Ang teksto sa Lucas 1:26-35 nakigsulti ang anghel Gabriel pagpahibalo ngadto kang Maria usa
ka mahinungdanong pribilihiyo nga gidapigansa Dios nga mahimong inahan sa Mesiyas nga
moanhi aron mugnaon ang paghari sa Dios uban ang gahum sa gugma ug dili sa gahum pinaagi
sa kusog. Ang mesiyas gi-hulagway usa nga maoy moangkon sa kamakusganon ni David, nga
nimugna sa paghari sa tibuok Israel nga wala na unyay utlanan. Si Maria hilabihang katingala sa
pagkadungog sa dili katuohan nga tahas nga gisalig kaniya sa Dios, nasayud sya sa iyang barog
diha sa iyang katilingbanang Nazaret, kung diin sya gisaaran na nga maminyo kang Jose. Apan
ang pagpahibalo sa anghel nagtimaan nga sa umalabot siya magsabak ug magmabdos ug
batang lalaki bisan siya usa ka dalagang ulay. Mao kini nga iyang gipadayag ang lawom nyang
pagkakurat sa dihang siya mi-singgit “Unsaon mani, nga wala man akoy bana?”
Usab, ang pagpahibalo sa anghel nagpalig-on lamang sa kamatuoran nga ang plano sa Dios
alang sa pagluwas sa Iyang katawhan labaw pa ug wala nagpa-uyon sa katilingban bisan sa
pisikal ug kaliwatan nga pagkab-ot. Ang Dios mogamit ug katawhan aron mahimong instrumento
nga maoy modala sa Iyang plano ug wala magsalig sa gipangandoy sa katilingban. Kini nga nga
pagpadayag nahimong makahuluganon tungod ang Dios nigamit sa usa ka buotan, ulay, pobreng
mag-uuma nga mahimong inahan sa pinadalang anak sa Dios nga nahimong Mesiyas. Ang
balaanong plano sa Dios wala niabot o nahitabo ngadto sa mga inilang katawhan sa katilingban,
mga halangdon nga mga ngalan ug katungdanan, nagpakamatarong nga katawhan. Ang Dios
mipili sa mga pinakagamay, dili inila, kadtong mga mayukmuk, mga biktima sa pagpangulipon ug
madaug-daugon nga sistema, nga nahimong instrumento nga mo-epekto sa tiunay’ng lihok alang
sa pag-bag-o ug pagtubos sa katawhan. Gikan sa ilang kaisog ug sa ilang mga tingog, sama sa
tingog ni Maria, atong madunggan ug matino ang matuod nga pagtumaw sa bag-ong katawhan
ug bag-ong kalibutan nga nalukop sa pagkatawo sa usa ka bata nga natawo sa pasungan sa usa
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ka ulay’ng inahan nga nangandoy ug nag-ampo usab alang sa paghiusa niya ug sa iyang
katawhan, mitugyan usab siya sa iyang kaugalingon ug iyang kaugmaon sa kamot sa iyang Ginoo
ug Dios. “Sige magpagamit ako!” (v.38).
Giya Sa Pagtuon Alang Sa Magtutudlo
Sa diha nga ang katawhan sa Israel nahalingkawas gikan sa ilang pagkulipon gikan sa
mga Ehiptohanon, didto ilang nasinati ang kabag-ohan sa ilang kinabuhi. Malipayon silang
nagsimba sa Dios nga ilang nailhan nga mas gamhanan sa sa mg adios-dios sa nasod diin sila
naulipon. Sila hinuon nahimong kahayag a mga ubang nasod nga nagalirong kanila, ingon sila
nga mga bag-ong binuhat nga gihimo sa Dios. Adunay panaghiusa ug pagsandurutay,
madagayaon silang tanan bisan gani sa ilang mga relayon sa usag-usa. Matag banay adunay
bahin sa yuta nga ilang napanunod, nakabaton silag susamang pagtagad, walay aghari kanila
kon dili ang Dios lamang. Ang Dios mao ang Ilang sukaranan sa ilang mga pagkinabuhi ingon
nga bag-ong nasod.
Kini mao ang pagtoo sa mga katawhan diin ang Dios ang naghari, tungod ky dili gayod
itugot sa Dios nga ang Iyang mga katawhan, maulipon sa daotan ug sa mga makasasala, Bisan
sa ilng mg pagpakigbisog sa kinabuhi dili gayod mahitabo nga sila talikdan sa Dios bagkus.
Mahimo silang magmalamposon pinaagi sa kusug sa Dios nga ilang gisaligan, Ang Dios pinaagi
sa iyang gamhanang kamot itugot gayod niya nga adunay mahibilin sa iyang piniling mga
katawhan nga maoy magdala ug magapadayon sa iyang mga plano alang sa kaliboan. Ug bisan
pa sa mga nahibilin nga mga pinili sa Dios apan sa gihapon sila napakyas sa pagsunod sa plano
sa Dios alang kanila.
Ang iglesia sa karon nga panahon maoy gipili sa Dios nga maoy magapadayon sa tahas nga
unta maoy kaakohan sa Israel, ang iglesia mao ang magpakita sa kinaiya sa bag-o ug
malingkawason nga kinabuhi diha sa Dios aron ang plano sa Dios sa maong katawhan
magapadayon. Kini nga maong iglesia mao ang magpadayag sa kamatooran diha kang Kristo –
kini ang walay katapusan nga lihok sa Dios alang sa tanang mga katawhan alang sa bag-ong
katilingban.
I. MGA KATUYOAN:
Sa pagkahuman sa leksyon, ang mga kabataan makahimo sa:
1. Pagsulti nga ang mga kabataan gi-aghat sa gawasnong pagsimba Dios.
2. Maka-lista og mga pamaagi sa gawasnong pagsimba sa Dios.
3. Makapakita sa pagpasalamat sa gawasnong kahigayonan nga makasimba sa Dios.
II. PANGHUNAHUNA: Ang kabataan gi-aghat nga gawasnong mosimba sa Dios.
Galamiton:

Bibliya, kon English (preferably NRSV)

III. MGA KASINATIAN/PAMAAGI SA PAGTUON:
A. Pangabling Pagsimba
1. Pag-abi-abi: Abi-abihon ang mga kabataan uban sa madanihong pahiyom.
Lantawa ang usag-usa kanila uban sa pag-awit uban kanila,
“Good Morning to You” (Children Praise God, 68)
Good morning to you, boys and girls, boys and girls, boys and girls!
Good morning to you, boys and girls! How are you?
I’m fine, thank you!
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“I’m Here Because You’re Here”
I’m here because you’re here because I’m here because you’re here
I’m here because you’re here because I’m here because God’s here
2.

Pangabli nga Pag-ampo: (sabatan sa tanan)
Mahal nga Dios, salamat niini nga buntag. Salamat sa Imong pagdala kanamo
dinhi aron moapil sa Sunday Church School. Salamat kaayo kang Jesus. Amen.
3. Ipasabut ngadto sa mga kabataan nga karon mao ang Dominggo alang sa
Pamilya. Ipasabut nga dunay nagkalain-laing porma sa pamilya. Kasagaran sa
pamilya adunay inahan, amahan, igsuon nga babaye, igsuon nga lalaki, lolo ug
lola, mga katabang, uyoan, ayaan, ig-agaw, ug bisan pa mga kahayopan nga naa
sa panimalay. Ipangutana sa mga kabataan kon unsa ang naa sa ilang pamilya.
Pangutana: Kinsa man ang mga tawo nga naa sa sulod sa inyong pamilya?
4. Finger play/songs
This is the father, this is the mother, this is the brother tall.
This is the sister, this is the baby, O how I love them all. “
This is the church and this is the steeple, I open the door and where are the
people?
This is the church and this is the steeple, I open the door and here are the
people.
I was glad when they said unto me “Let us go into the house of the Lord” (2x)
B. Pagpangandam
Isulti ngadto sa mga bata: Sa miaging Dominggo naghisgot kita kabahin ni Abigail nga
nagluwas sa iyang pamilya. Karon, ang atong hisgutan mao ang kabahin ni Jesus nga
nagluwas sa mga katawhan gikan sa kalisud ug sala. Ato usab nga hisgutan ang iyang
inahan nga si Maria. Apil usab sa atong paghisgot ang anghel nga mibisita ug misulti ni
Maria nga siya manganak og usa ka bata nga hatagan sa ngalan nga Jesus. Si Jesus
mianhi aron sa paghigugma, pagtabang, pagluwas ug pagpalingkawas sa iyang
katawhan.
C. Yugto sa Pagkat-on
1. Awiton pag-usab ang natun-an nga awit sa miaging Dominggo,
“For Stories Fine and True” (Children Praise God, 45)
2. Itudlo ang awit, “The Story of Jesus” (Children Praise God, 14)
Jesus was born to Mary and Joseph
In a manger in Bethlehem one cold and starry night.
And in the air the angels sing, “A Savior is born tonight!
Alleluia! Alleluia, a Savior is born tonight!”
3. Ipaaambit ang Istorya.
Si Jesus
Sa dugay ug milabay nga mga katuigan, ang Dios misulti kang Propeta Isaias nga
matawo ang usa ka manluluwas. Pagatawgon siya nga Immanuel. Alang kanato
siya si Jesus.
Aduna usab usa ka batan-on nga dalaga nga gihinganlan Maria. Ang usa ka anghel
miadto kaniya ug miingon, “Paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo
pag-ayo. Ayaw kahadlok, Maria, kay nalipay kanimo ang Dios. Ikaw magsabak ug
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manganak ug usa ka bata nga lalaki ug nganlan mo siya’g Jesus. Iyang hatagan og
kaluwasan ang mga tawo. Iyang higugmaon ang mga tawo ilabina ang mga bata.
Iyang ayohon ang mga masakiton ug ang mga buta. Mahimo siyang inila. Ang bata
nga matawo tawgon nga Anak sa Dios.”
Si Maria miingon, “Sulogoon ako sa Dios. Akong buhaton kon unsay gusto ug isugo
Niya. Akong panggaon ug atimanon si Jesus.
Mitubo si Jesus. Iyang gitudloan ang mga tawo. Iyang gihigugma ang katawhan
ilabina ang mga kabataan ug ang dunay mga sakit. Nagdala siya og kalipay.
Nagdala siya og kalinaw. Nagdala siya ug kaluwasan. Naghatag siya og kagawasan
sa mga tawo nga mo-simba sa Dios.
D. Pagpalalum sa Pagsabut / Pagpakig-ambitay
1.
Isulti kini nga mga pangutana:
o Kinsa man ang Manluluwas nga matawo? (Siya si Jesus.)
o Unsay gisulti sa anghel ngadto kang Maria nga buhaton ni Jesus? (Iyang
hatagan og kagawasan ang mga katawhan. Iyang higugmaon ang mga tawo
ilabina ang mga bata. Iyang ayohon ang mga masakiton ug mga buta.
o Unsay gihimo ni Jesus sa dihang nidaku na siya? (Iyang gitudloan ang mga
tawo. Iyang gihigugma ang mga tawo ilabina ang mga bata ug mga masakiton.
Nagdala siyag kalipay. Nagdala siyag kalinaw. Nagdala siya og kagawasan.
o Unsa nga klase nga kagawasan ang gihatag ni Jesus? (Naghatag siyag
kagawasan sa pagsimba sa Dios.)
2. Sultihi ang mga bata nga…
a. Si Jesus nahigugma sa mga bata.
b. Ang mga bata gidapit sa pagduol ilabina diha sa simbahan.
c. Buot ni Jesus nga ang mga bata gawasnon nga mosimba sa Dios.
d. Si Jesus buot nga ang mga bata mahimong malipayon ug mapasalamaton.
E. Pagkaplag sa Biblikanhong Kamatuoran
Ipasabut sa mga kabataan nga sa panahon sa katawhan sa Bibliya, ang mga bata wala
kaayo gihatagan og pagtagad. Apan sa dihang miabut si Jesus, Siya naghatag og daku
nga pagtagad kanila. Ang mga disipulo usahay mopugong sa mga bata nga moduol
kang Jesus. Apan si Jesus miingon, “Paaria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugngi.”
(Mark 10:14) Busa, ang mga ginikanan, malipayon ug gawasnon na usab nga modala
sa ilang mga anak aron moduol kang Jesus. Tungod niana, ang mga bata nakabaton og
kagawasan nga mosunod ni Jesus.
F. Pagkinabuhi sa Biblikanhong Kamatuoran
Pakigsultihi ang mga bata sa mga maayong kinaiya: nga sila dali mosalig, dali
makasabut, dali modawat, malipayon, ug dali mopasaylo. Ingna sila nga sila ang
gikinahanglan ni Jesus diha sa Iyang Gingharian. Apan sa atong panahon karon, usahay
ang mga bata wala kaayo nahatagan og daku nga pagtagad diha sa comunidad ug bisan
diha sa simbahan. Daghan ang mga bata nga pobre, niwang ug kulang sa pagkaon, ug
naglisud nga maka-eskwela. Sa iglesya usab, usahay dili sila i-uban sa pagsimba sa
mga hamtong. Apan adunay daghang mga pamaagi nga mahimong gawasnon ang mga
bata nga mosimba sa Dios, sama sa:
1.
Pag-ampo kauban sa pamilya diha balay
2.
Moadto sa simbahan aron sa pagsimba sa Dios kauban sa tibuok pamilya
4.
Mosimba kauban sa ilang kaubanan nga mga bata
5.
Moambit sa Communion (kini ginahimo sa UCCP nga kasimbahanan human sila
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mapasabut sa kahulogan niini nga mao ang paghinumdom ni Jesus sa iyang
kamatayon ug buhat sa pag-alagad)
Sa pagbuhat og maayo sa tanang panahon.

G. Pagsimba sa Pagtapus
1. Pag-memorize sa Memory verse:
“Ikaw magsabak ug manganak og us aka batang lalaki ug nganlan mo siyag
Jesus.” (Lukas 1: 31)
2. Paghalad
3. Awit sa Pagtapus: “Jesus Loved Each Little Child” (Children Praise God, 32)
Jesus loved each little child, on all children Jesus smiled,
Others told them, ‘Go away!’ Jesus beckoned, ‘Come and stay.’
Gentle Jesus, good and kind, praised the humble child-like mind;
All who in his love believe, His dear blessing may receive.
4. Pag-ampo sa Pagtapus: Mahal nga Dios, salamat sa Imong gugma.
Nagpasalamat kami nga makasimba kami Kanimo. Tabangi kami sa pagbuhat og
maayo ug paghigugma sa uban. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
+===================================================+
DECEMBER 11, 2016
Third Sunday of Advent/Human Rights Sunday: “Batukan ang Madaug-Daugong Gahum”
Old Testament: 1 Mga Hari 12:1-16 (Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)
“Ang Pag-alsa sa Banay sa Amihanan”

(Makita usab sa 2 Cron. 10:1-19)
1Si Rehoboam miadto sa Siquem diin ang tibuok katawhan sa amihanang Israel miadto aron
paghimo kaniyang hari. 2Sa pagkabalita niini ni Jeroboam nga anak ni Nebat nga didto pa sa
Ehipto niadtong panahona kay mikagiw man siya aron paglikay kang Hari Solomon, mipauli siya
sa Israel. 3Unya gipatawag nila siya, ug si Jeroboam ug ang tibuok katawhan sa amihanang Israel
miadto kang Rehoboam ug miingon, 4“Gilisudlisod kami sa imong amahan ug gihatagag bug-at
kaayo nga buluhaton. Busa pagaan-gaani ang malisod nga trabaho nga gipahamtang kanamo sa
imong amahan ug mag-alagad kami kanimo.” 5Si Rehoboam miingon kanila, “Pamauli una kamo
ug tapos sa tulo ka adlaw, balik kamo nganhi kanako.” Busa nanglakaw ang katawhan. 6Unya si
Hari Rehoboam nakigkita sa mga tigulang nga nag-alagad ingon nga magtatambag sa iyang
amahan nga si Solomon. Si Rehoboam miingon kanila, “Unsa may inyong ikatambag kanako
bahin sa akong itubag sa katawhan?” 7Ug miingon sila kaniya, “Kon ayohon mo sila pag-alagad
ug ihatag ang ilang gipangayo, mag-alagad sila kanimo hangtod sa hangtod.” 8Apan wala niya
tumana ang tambag sa mga tigulang. Nagpakitambag hinuon siya sa mga batan-on nga iyang
katalirongan. 9Miingon siya kanila, “Unsa may inyong ikatambag kanako bahin sa akong itubag
niining katawhan nga naghangyo kanako nga pagaan-gaanan ang buluhaton nga gipahamtang
kanila sa akong amahan?” 10Ug ang mga batan-on mitambag kaniya. “Ingna sila, ‘Ang
kumingking ko mas baga pa kay sa hawak sa akong amahan. 11Kon kaniadto gipapas-an kamo
sa akong amahan ug usa ka bug-at nga palas-anon, karon dugangan ko pa kini. Kaniadto
gikastigo kamo sa akong amahan ug latigo apan karon puspos nga may tunok na ang akong
gamiton!’” 12Busa sa ikatulo ka adlaw si Jeroboam ug ang tanang katawhan miadto kang
Rehoboam sumala sa giingon kanila sa hari. 13Ug ang hari masuk-anong mitubag sa katawhan
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ug gisalikway niya ang tambag sa mga tigulang. 14Gisultihan niya sila sumala sa tambag sa mga
batan-on nga nag-ingon, “Gipapas-an kamog bug-at sa akong amahan apan dugangan ko pa
kini. Gikastigo kamo sa akong amahan ug latigo apan karon puspos nga may tunok na ang akong
gamiton.” 15Busa ang hari wala mamati sa mga tawo kay kining tanan pagbuot man sa Ginoo
aron matuman ang iyang pulong nga gisulti pinaagi kang Ahias nga taga-Silo ngadto kang
Jeroboam ang anak ni Nebat. 16Ug sa pagkakita sa tibuok Israel nga wala mamati kanila ang
hari, ang katawhan mitubag sa hari, “Unsay labot namo kang David? Wala kami mapanunod
gikan sa anak ni Jesse. Katawhan sa Israel mamauli kita sa atong pinuy-anan! Pasagdan ta si
Rehoboam!” Busa ang mga Israelita mirebelde.
New Testament: Lukas 2:1-6 (Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)
“Ang Pagkatawo ni Jesus”
(Makita usab sa Mat. 1:18-25)
1Niadtong panahona mipakanaog ug sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa
tibuok gingharian sa Roma magpalista. 2Si Cirenio maoy gobernador sa Siria sa panahong
gihimo kining unang pagpanglista. 3Busa ang tanan miadto sa ilang tagsatagsa ka lungsod aron
sa pagpalista. 4Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa
Betlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni
David. 5Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasaw-onon nga si Maria nga
nagsabak niadtong higayona. 6Ug samtang didto sila sa Betlehem, miabot ang panahon nga
manganak na siya.

Kinatibuk-ang Konsepto: Ang Kaakohan sa Iglesya, magpadayag ug Nagahagit sa
Nasudnong Balaod nga nagayatak sa tawhanong katungod.
Sentro nga Panghunahuna: (Nursery, Kindergarten, Younger Elementary)
Children are instructed to respect other children.

Kahubitan sa Teksto: Sumala sa 1 Hari 12:1-16
(Exegesis translated by Rev. A. Kadile, Rev. H. Villarin & Rev. R. Nuena)

Ang teksto sa daang tugon diha sa unang Mga Hari nagsaysay kun giunsa
pagkabahin Israel sa us aka gamhanang nasud diha sa usa ka malupigon nga mga
balaod sa mga nagapangulo, us aka paghulagway diin anaa ang pag imposar sa taas
nga buwis. Kini nga balaod nagsuod sa panahon ni Haring David apan misamot kini
sa panahon sa paghari sa iyang anak nga si Haring Solomon. Siya mao ang
nagpahamtang sa balaod sa bug-at nga buluhaton sa Iyang Katawhan. Nagmugna
siya ug dose ka Distrito nga naga bahin sa karaang duluna. Iyang gimandoan ang
mga kalalakin-an sa iyang gingharian/nasod nga motrabaho aron pagtukod sa
nagkadaiyang proyekto sa walay suhol/sweldo, ubos sa iyang Paghari niadtong
panahona. Ilalum sa iyang pagpangulo ang templo sa Jerusalem natukod nga maoy
damgo sa iyang Amahan nga si Haring David. Mao kini nga proyektong nagsumikad
sa arkitiktura sa us aka Phoenician ug kakahoyan nga gpamutol gikan sa Sedar sa
kabukiran sa Lebanon. Ang gipamutol nga nga kahoy guyoron gikan sa kabukiran ug
dad-on ngadto sa kabaybayonan sa mediterano ug ipalutaw sa kadagatan ug dad-on
ngadto sa silangan hangtud sa pantalan sa Joppa. Gikan didto hakuton ang mga
kahoy sa kabukiran ug dad-on ngadto sa siyudad sa Jerusalem ug ang gilay-on maoy
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naghatag ug kalisdanan ug walay kaseguruhan sa ilang mga kinabuhi ilabina sa mga
tighakot sa mga materyales ug diha mismo sa pagtukod sa maong templo. (5:13-14)
Kapin ug kulang pito ka tuig ayha natapos ang pagtukod sa maong temple. (6:38)
Apan si Haring Solomon ubay ubay pa ang mga proyekto nga iyang nahunahuna-an.
Ug gipadayon niya ang pagtukod sa Iyang Palasyo nga diin natapos kini sulod sa
trese ka tuig (7:1). Nga diin sa susamang pamaagi ang paghakot sa maong mga
materyales. Aduna pay ubang mga proyekto nga gidumalahan ni Haring Solomon
aron sa pagpalig-on sa Iyang mga kasundaluhan. Sa tanan niani gigamit gihapon niya
ang bug-at nga pamuo sa mga kalalakin-an. Ug sa susamang higayon ang galastuhon
sa pagtukod maong mga proyekto nagapahimo kang Haring Solomon dinha sa
pagpahamtang sa taas nga pagsukot sa buhis sa katawhan pinaagi sa pagbutang ug
mga produktong agrikulturanhon (4:22).
Mao kini ang kabug-aton nga gimulo sa katawhan ilabi na kadtong gikan sa
Amihang teritoryo nga nahalayo na ang kahimtang sa sidlakan rehiyon sa Juda. Mao
nga naga hangyo sila sa bag-ong hari nga sa Rehoboam anak ni Haring Solomon.
Ang Katawhan naglaom sa mas makatawhanon nga pagtagad sa anak sa usa ka
malupigon nga Amahan. Sa laing bahin Si Haring Rehoboam naminaw sa mga
pahimnangno sa iyang mga kaubang batan-ong mga opisyales sa korte ug wala tagaI ug bili ang mga katigulangan diha sa palasyo ug mga kauban sa iyang amahan. Siya
nagpahibalo nga “Gikastigo kamo sa akong amahan ug latigo apan karon puspos nga
may tunok na akong gamiton (12:14). Nagpa-ila kini sa subsub nga pagpanlupig ug
pagpahimulos ug hilabihan nga pagpahamtang sa taas nga buhis. Ug bug-at nga
pamuo nga gipahamtang sa iyang amahan. Nagyugot ang katawhan pagkahibalo
niini, sahangtud karon gilayon mideklara ug pagbulag ug pagsupak sa gingharian ni
David ug namugna ang gungharina uban ni Jeroboam isip ilang unang Hari ( 12:1620) ang dinagko nga pakigbatok ug bisan sa mga pagsupak ug mga pagbahinbahin
sa nasud nga maoy hinungdan sa usa ka dili maki-angayon ug madaug-daugon nga
mga balaod sa mga nagapangulo. Usa kini ka realidad hangtud niining atong
kapanahonan. Mao kini ang tahas sa Iglesya dinha sa pagpadayag ug pagbatok isip
kabahin sa iyang tawag ug pagpangalagad.
Ang Kahubitan sa Teksto: Sumala sa (Lukas 2:1-6)
(Ang sugilanon sa pagkatawo sa bata nga Hesus ginahandom ug
ginapamalandongan diha sa usa ka romantic ug ideyalistang panghunahuna. Atong
hinumduman nga ang maong sugilanon nahitabo sa katilingban nga naghulagway sa
pag-abuso sa gahom ug dili makatarunganong kalagdaan sa nagharing hut-ong sama sa
Kolonyal nga Romanhong pangagamhanan. Gipamatud-an sa maong sugilanon nga ang
kahimtang sa pagkatawo ni Hesus usa ka sitwasyon nga ang mga sakop sa
Kagamhanang Roma sama sa mga pesanteng Hudiyo nagpuyo nga puno sa kasakit ug
mga pag-antos. Ang mga ginikanan ni Hesus nahisakop sila niini nga kahimtanga. Usa
sila sa mga napugos sa pagtuman sa dili makatarungangan ug mabangis nga mga
pamalaod nga nagmando sa tanang katawhan mopauli aron sa pagparehistro didto sa
ilang yutang natawhan. Wala kini pagpinig pati ang kababayen-an bisan pag umanakay
na. Gikinahanglan silang mobiyahe ngadto sa dapit diin sila magparehistro ingon nga
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mga sakop sa usa ka gingharian. Usa kini sa mga lig-on nga pamaagi alang sa pagPaghupot sa Kagamhanang Roma sa populasyon sa ingon nga basihan sa ilang paghanay sa duha ka timailhan nga dunay kalabutan kagamhanan sa Roma: ang pag-imposar
sa mas sistematikong pamaagi sa pagbayad og buhis ug ang pinugos nga pagkuha og
bag-ong sundalo alang sa imperial army. Magpili lang ang kagamhanan kon mandoan ba
nila ang Hudiyo nga magbayad og buhis or ilang ipatawag aron nga mohatag og
serbisyong kasundalohan sa mga panahon nga gikinahanglan kaayo ang daghang
sundalo sama sa panahon sa gubat ug pag-lusob.)
(Sa ingon, ang pagkatawo ni Hesus miabot taliwala sa sitwasyon nga ang mga
Hudiyo nagtu-aw ug nangandoy sa kaluwasan gikan sa desperado ug pagka-ulipon nga
sitwasyon ilalom sa pagdominar Kagamhanang Roma. Dugay silang naglaom ug
naghulat sa pag-abot sa manluluwas nga mobarog alang sa pagpahayag ug pagsupak
sa dili makatarunganon ug dili makatawhanong pagtratar nga dugay na nilang gi-antos
ilalom sa kolonyal nga gahom. Sa pag-abot ni Hesus, mitumaw pag-usab diha sa
kasingkasing sa mga Hudiyo ang paglaom. Ang hulagway nga ang bata naa sa pasungan
dili angayan natong handurawon ingon nga mao lamang ang hulagway sa pasko. Ang
Pagpaabot ug ang Pasko naghisgot sa labing mahinungdanong kausaban sa mapait nga
kasaysayan sa katawhang Hudiyo. Nagpadayag kini sa kamatuoran nga ang Dios wala
ug dili gayud mopasagad sa iyang katawhan. Ang Dios molihok bisan pa sa wala damha
nga pamaagi gamit ang wala damha nga galamiton aron mapatuman ang plano sa
kaluwasan ug kalingkawasan sa mga katawhan sa Dios. Bisan pa taliwala sa grabe ug
dugay na nga makasaysayanong krisis ug politikanhong pagpanlupig. Ang pag-abuso sa
gahom sa mga pangulo, dili makatarunganon nga pamalaod ug malupigong buhat, ang
wala paghatag og bili bisan gamay nga dignidad ug bisan pa sa batakang katungod sa
ilang ginsakpan, pagadad-on ngadto sa kahayag ingon nga pinaka konteksto sa
kaluwasan nga gipadayag sa Dios. Ang Dios minglihok diha sa pagkatawo ni Hesus sa
dili malinawon ug madaiton nga katilingban. Ang Dios naglihok diha sa grabeng krisis ug
makalilisang nga kahimtang sa katilingban, ekonomikanhon o politikanahon. Kini mao
ang rason kon ngano mianhi si Hesus ug kon ngano nga ang Iglesya padayon nga
magbuhat sa buluhaton ug ministeryo sa iyang Ginoong Kristo Hesus.)
Giya alang sa magtutudlo ug uban pang mga gakamitan
Sumala sa giingon sa kanhing Senador Jose W. Diokno, ang tawhanong
katungod mao ang makapahimo sa tawo nga usa ka nilalang. Gibuhat sa imahen sa Dios
ang matag nilalang, madaut ang imahen kun ikawang kanila ang ilang katungod ug
dignidad. Ang mga nalupigan nga katawhan walay pagtagad sa mga katungod sa mga
huyang ug inosente tungod kay wala nila ilha nga ang tawong gibuhat sa imahen sa Dios.
And mga magtutuon bisan unsa nga tinuohan o denominasyon nahi-apil sa maong
kamatuoran kabahin sa katawhan basi sa ilang pagtoo. Alang sa mga kristohanon,
gibalewala ang pagtoo kun pakyas sila sa pagdepensa sa tawhanong katungod. Alang
niadtong nakayatak sa katungod sa katawhan naga agulo nga komyunidad sa pagtoo
nga nanginahanglan sa paghinulsol ug pakighusay sa mga nabiktima aron mahibalik sa
kristohanong komyunidad. Mao kini ang malingkawasnong lihok alang sa mga nagayatak
sa tawhanong katungod. Ginadawat na sa tibuok kalibutan ang international law nga ang
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mga ahente lamang sa estado maoy makalapas sa tawhanong katungod. Kinahanglan
maklaro ang pagyatak sa tawhanong gikan sa sagad nga krimen nga nahimo sa
isigkatawo. Tungod kay ang ordinaryong tagilungsod walay kagahum batok sa estado
nga maoy naay katungod sa paggamit sa armadong pagpasipala. Ang panagsabot sa
internasyonal nga pamalaod nga ang kabahin sa mga pamalaod sa tawhanong katungod
nagpasabot dinha sa proteksyon sa tagilungsod gikan sa dili makatarunganon nga
paggamit sa estado sa pagpanlupig ug pagdaugdaug.
Ang mga kristohanon nagatuo sa Diosnong otoridad nga maoy mas labaw sa
mga namunoan. Basi niini nga hugot nga pagtoo ang Iglesya ang iyang kaakohan dinha
sapag-awhag sa estado sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios. Ang tumong mao man ang
pagprotektar sa mga walay kagahum ug mga inosente dinha sa dugang nga matinuohon
nga instrument sa pagpatuman sa hustisya sa Dios o maka-sinati sa silot gikan sa Dios
ug mahitumpawak sa kadautan.
I. MGA KATUYOAN:
Sa pagkahuman sa pagtuon, ang mga kabataan makahimo sa:
1. Maka-istorya pag-usab sa sugilanon kabahin ni Jose ug ni Maria sa ilang pag-adto sa
Bethlehem.
2. Ipaila sa mga bata nga wala ilha si Maria ug si Jose pinaagi sa mga kalisdanan nga
ilang naagian.
3. Mopadayon sa pag-respeto o pag-ila sa uban bisan kon sila wala nagpakita og respeto
kanato.
4. Ipakita ang mga buhat sa pagka-maayo ngadto sa uban sama sa gihimo ni Jesus.
II. PANGHUNA-HUNA: Ang mga bata gipahimangnoan nga mo-respeto sa uban.
Mga Galamiton: Bibliya, papel, Crayola
III.

MGA KASINATIAN/PAMAAGI SA PAGTUON:
A. Pangabling Pagsimba
1. Pag-abi-abi: Samtang ang mga bata mopahiluna sa ilang lingkoranan, awiton
kini,
“In Sunday School Together” (Children Praise God, 171):
Here we are in Sunday School, I’m here, you’re here
Here we are in Sunday School, you and I.
Here they are in Sunday School, ______, ______ (name 2 children)
Here they are in Sunday School, you are here.
(Balikon pag-awit hangtud nga ang tanang ngalan sa bata maapil sa pagkanta. Paapilon ang mga bata sa pagkanta.) Ang katapusan sa awit mao kini:
Here we are in Sunday School, I’m here, you’re here
Here we are in Sunday School, all are here!
2. Pangabli nga Pag-ampo: (ipa-sabat ang mga bata)
Maayong buntag Kanimo O Jesus. Nagadayeg kami Kanimo. Amo Ikaw nga
gihigugma. Salamat sa Imong paghigugma kanamo. Salamat nga Imo kami nga
giubanan karon. Amen.
3. Pangabli nga Awit: “Jesus Loved Each Little Child” (Children Praise God, 32)
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B. Pagpangandam
1. Panahon sa Pagdumdum sa Miaging Dominggo. Pangutana:
o Kinsa man ang tawo nga gihisgutan sa miaging Domingo? (Si Jesus)
o Unsay Iyang gibuhat ngadto sa mga bata? (Iyang gitudloan ang mga tawo.
Iyang gihigugma ang mga tawo ilabina ang mga bata ug mga masakiton.
Nagdala siyag kalipay. Nagdala siyag kalinaw. Nagdala siya og kagawasan.)
2. Itudlo kini nga awit:
“Advent Prayer” (Children Praise God, 7)
Come, O come our Messiah, we are waiting for your coming.
Come, O come our Savior, make us ready to follow you.
C. Yugto sa Pagkat-on
1. Finger play/song (mahimo nga ilisan kini og laing kanta nga nahibaw-an na)
Open, close them, open close them give a little clap
open close them, open close them, lay them on your lap
Creep them, creep them, creep them creep them, high up to your chin,
Open wide your little mouth but do not let them in.
2. Pangutana alang sa mga kabataan: Kahibalo ba mo kun kinsa ang mama ug
papa/nanay ug tatay ni Jesus?
3. Ipakig-ambit ang istorya.
Si Maria ug si Jose
Si Maria ug si Jose mao ang mga ginikanan ni Jesus. Nagpuyo sila sa Nazareth,
apan muadto sila sa Bethlehem. Layo kaayo ang Nazareth sa Bethlehem. Moabut
kini og 200 ka kilometro, apan kinahanglan sila muadto sa Bethlehem aron malista
sila ingon nga apil sila sa ihap sa mga tawo nga nagpuyo didto. Ang pagpalista
gisugo ni Emperador Augusto. Gusto sa Emperador nga maihap ug malista ang
tanang mga tawo nga nagpuyo didto aron mobayad sila og buhis. Ang uban nga
mga tawo buot sa Emperador nga mahimong mga sundalo bisan pag dili sila
ganahan mag-sundalo. Ang uban nga mga tawo gusto sa Emperador nga
mahimong mga suloguon. Gamhanan kaayo ang Emperador apan isog siya kaayo
ug walay pagbati sa mga pobre nga mga tawo. Dili niya tabangan ang mga tawo
nga dunay gikinahanglan. Ang mga tawo iyang giingnan nga mosunod gyud niya ug
dili pwede nga magsupak-supak.
Ang byahe ni Maria ug ni Jose padulong sa Bethlehem lisud kaayo. Ang ilang kauban
mao ang gamay nga asno (ang asno murag nati nga kabayo). Maglakaw sila og
daghang mga adlaw kay wala paman sakyanan kaniadto sama sa jeep o bus.
Mabdos si Maria ug usahay mosakay siya sa asno ug usahay molakaw usab siya.
Ang bata nga naa sa iyang tiyan hapit na mogawas, apan dili pa pwede nga
mopahulay sila tungod kay layo pa ang Bethlehem. Gikan sa daghang mga adlaw
sa ilang paglakaw, niabut ra gyud sila sa Bethlehem. Didto natawo na si Jesus.
D. Pagpalalum sa Pagsabut / Pagpakig-ambitay
1. Ipangutana kini:
o Kinsa man si Maria ug si Jose? Asa man sila nagpuyo?
o Asa man sila padulong? Duol lang ba ang Nazareth ug Bethlehem?
o Kinsa man ang Emperador? Unsay iyang gusto nga ipabuhat sa mga tawo?
o Isulti kon unsa nga klase ang pagkatawo ni Emperador Augusto.
o Ang Emperador nag-respeto ba sa mga tawo? Iya ba nga gi-respetuhan si
Maria ug si Jose?
o Unsaon kaha sa Emperador sa pagpakita nga nag-respeto siya ni Maria ug ni
Jose?
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Ang mga bata maka-himo kaha sa pag-respeto sa uban nga bata? Sa unsa
nga paagi?
2. Sultihi ang kabataan nga….
o Importante kaayo ang pag-respeto sa uban nga mga bata
o Ang mga bata kinahanglan nga mo-respeto sa mga hamtong
o Si Jesus ganahan gyud nga kita mo-respeto sa usag-usa
o

E. Pagkaplag sa Biblikanhong Kamatuoran
Ang Dios kauban nato sa tanang panahon. Usahay, dunay mga tawo nga wala mopakita
og respeto sama sa nahitabo ni Maria ug ni Jose. Kon kini mahitabo usab kanato,
mosulti kita sa atong gibati aron mahatagan og pagtagad ang atong panginahanglan.
Dili kita kinahanglan mahadlok, mohilom nalang ug maguol tungod giubanan man kita
kanunay sa Ginoo. Padayon usab nga mahimong importante nga kita adunay pagrespeto sa uban.
F. Pagkinabuhi sa Biblikanhong Kamatuoran
1. Hatagan ang bata og duha kabuok papel. Sa usa ka papel, ipa-drawing
ang “SMILEY FACE” (malipayong nawong). Sa laing usa ka papel, ipadrawing ang “FROWNING FACE” (magul-anon nga nawong).
Pabutangan og color sumala sa ilang gusto.
2. Ipataas!!! Ang mga bata mopataas sa ilang drawing kon unsa ang haum nga
nawong alang sa mga gisulti sa ubos: Kon dunay respeto (smiley); kon
walay respeto (frowning)…
o Mosulti og “Good morning!” o “maayong buntag!”
o Manghilabot sa gamit sa uban nga walay pananghid.
o Mosulti: “Pwede ko motabang og dala sa imong mga gamit?”
o Singgitan ang kaubang bata! Singgitan ang mama ug papa!
o Pagtindog-tindog sa atubangan panahon nga nag-istorya si Teacher.
o Mosapaw sa linya kay gusto nga mag-una sa uban
o Ituklod ang ubang bata.
Kini nga mga sitwasyon pwede dugangan. Mahimo usab nga ipa-drama kini nga
mga sitwasyon sa mga bata.
3. Hatagan og Daku nga Pagtagad: Ang mga bata kinahanglan nga mo-respeto sa
usag-usa sa tanang panahon.
G. Pagsimba sa Pagtapus
1. Pagpa-memorize: “…MIABUT ANG PANAHON NGA MANGANAK NA SIYA” (Luke
2:6b)

2. Ihatag ang halad samtang awiton,
“‘Give’ Said the Little Stream” (Children Praise God, 90)
“Give,” said the little stream, “give, oh, give, give, oh, give,”
“Give,” said the little stream, as it hurried down the hill;
“I’m small, I know, but wherever I go, the fields grow greener still.”
Singing, singing all the way, “Give away, oh, give away.”
Singing, singing all the day, “Give, oh, give away.”
3. Awit sa Pagtapus: “Advent Prayer” (Children Praise God, 7)
4. Pag-ampo sa Pagtapus: (dunganan sa tanan)
Mahal nga Dios, salamat nga Imo kami nga giubanan. Malooy Ka kanamo, giyahe
ug tabangi kami sa pagdawat ug pag-respeto sa uban nga mga bata. Tabangi kami
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nga modawat ug mo-respeto sa uban ilabina sa mga hamtong. Sa ngalan ni Jesus.
Amen.
+====================================================+
DECEMBER 18, 2016
Fourth Sunday of Advent: “SI JESUS MAO ANG GUGMA SA DIOS NGA

NAGPAKATAWO”
Old Testament: Isaiah 49:1-3 (Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)

Ang Israel Kahayag sa Kanasoran
1Pamati kanako, O kapuloan, ug patalinghog kamong mga katawhan nga atua sa layo. Gitawag
ako sa Ginoo didto pa sa tagoangkan sa akong inahan; gikan sa tiyan sa akong inahan gipili na
ako niya. 2Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada; gipanalipdan ako niya
diha sa landong sa iyang kamot; gihimo ako niya nga sama sa usa ka talinis nga udyong, nga
mahimong gamiton bisan unsang higayona diha sa iyang sudlanag pana. 3Ug giingnan ako niya,
“Israel, sulugoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo.”
New Testament: Juan 3:11-17
11Sultihan ko ikaw: gisulti namo ang among nahibaloan ug nagmatuod kami sa among nakita
apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. 12Kon dili ka motuo sa akong gisulti
kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibotana, unsaon mo man pagtuo kon sultihan ko
ikaw mahitungod sa mga butang sa langit? 13Ug wala pay nakasaka sa langit gawas sa Anak sa
Tawo nga nanaog gikan sa langit.” 14Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin
nga bronsi nga gibutang ug tukon, ang Anak sa Tawo kinahanglan nga iisa usab 15aron ang
tanan nga motuo kaniya makabaton ug kinabuhing walay kataposan. 16Kay gihigugma pag-ayo
sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga
motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. 17Kay wala ipadala
sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibotan aron pagsilot kondili aron pagluwas niini.
General Concept: In the midst of a broken humanity, God came in Jesus to mend it and
make it whole.
Sentro nga Panghunahuna:
SI JESUS MIANHI ARON ANG KALIBUTAN MAKABATON OG KINABUHING
MADAGAYAON

EXEGESIS OF THE BIBLICAL REFERENCES- Pagpadayag sa hunahuna
(translated by Rev. M. Rosing & Bro. R. Bagaboyboy)

Ang teksto sa Isaias 49- nagapadayag mahitungod sa pagkabihag sa mga
Israelita ngadto sa Babilonia. Niagi sila sa usa ka mapait nga kahimtang nga
nakagamot na diha sa pag-angkon nga hinatag kini nga sa yuta sa Ginoo. Napugos
sila sa pagpuyo sa langyaw nga dapit sa mga kamot sa mga magbibihag ug ilang
gipahaom ang ilang kinabuhi ngadto sa kinabuhing langyaw kauban sa mga katawhan
nga nagsimba sa nagkalain-laing dios. Nagpuyo kauban sa mas malamboon nga kultura
sila giisip nga ubos nga bulok sa katawhan ug hinikawan sa tawhanong katungod.
Nahimong galamiton sa pagpanamastamas ug pagdaugdaug sa ilang magbibihag. Ang
kamatuoran nga binihag sa laing nasod ug ang templo sa Ginoo nga gigun-ob, ang mga
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balay gilumpag ug gisunog, mga babaye gipanamastamasan ug kadaghanan sa mga
lalaki gipamatay. Kini nagbilin kanila sa tumang katay-og. (Lam. 1-5) wala nila damha kini
nga mga panghitabo kay nagtuo sila nga tungod kay pinili ug gimahal nga katawhan sila
sa Dios nga kanunay nanglimbasog sa pagpalingkawas ug pagpanalipod kanila gikan sa
ilang mga kaaway. Walay katalagman nga makapukan kanila ingon nga nasod. Ilang
gisalikway ang mga panagna sa mga propeta sama ni Propeta Jeremias nga nagtawag
alang sa tiunay nga kabag-ohan ug paghinulsol sa mga anaa sa gahom, aron sila mobalik
na ngadto sa mga lakang nga makiangayon ug matarong ug ipatunhay ang kaayohan sa
mga kabos ug dinaog-daog sa nasod. (Jer.22:13-16; Psalm 72). Kini nga hulagway sa
mga panghitabo wala damhang katalagman alang kanila. Nagtapos sa pamunoan sa mga
hari ug sa ilang gihunahuna nga yugto sa kagawasan sa mga katawhan. Sila napukan
pag-ayo ingon nga katawhan, nahimutang sa gutlo sa walay paglaom.
Karon, napugos sila pag-atubang sa usa ka madulom nga ugma. Daw wala nay
kataposan ang ilang pagkabinihag. Nabutang sila sa kahimtang sa kangitngit ug kalibog.
Ang propeta nakakita sa lain nga pamaagi taliwala niini nga kamatuoran. Nakita niya ang
mas bililhon nga kaugmaon alang sa katawhan gawas sa ilang kinabuhi ingon nga mga
binihag. Ang propeta nakahinuklog nga ang Israel adunay mahinungdanong tawag gikan
sa Dios sukad pa sa wala pa mahimugso ingon nga nasod. Ang Ginoo nagtawag sa
katawhan nga mahimong sulogoon aron Siya mahimaya.
Ang pagkapropeta- “nabi” -ingon nga tigpamaba sa Ginoo, ang Iyang pinadala ngadto sa
mga nasod, nagpadayag dili sa hulagway sa usa ka gamhanang hari ni sa halandong
mga katungdanan, ni sa pagbaton ug harianong pagkatawo. Ang presensya sa pinadala
sa Ginoo kinsa maoy mohulagway sa makiangayon ug makataronganong kabubut-on sa
Ginoo alang sa iyang kabuhatan karon matuman na pinaagi sa pagkatawo sa usa ka
ulipon. Kini ipasunod alang sa lakang sa Ginoo nga ipadayon ang pagpadayag sa
hulagway nga Dios diha sa kasaysayan sa pakigdugtong sa tawo diha sa Ginoo. Gikan
sa kangitngit ug pagkapukan sa katawhan adunay motumaw nga kinatibuk-ang bag-ong
binuhat sa Ginoo diha sa hulagway sa usa ka ulipon nga moanhi aron pag-ayo sa mga
nasubo nga katawhan pinaagi sa mga pamaagi nga wala gihandom gayod.
Ang pagpakigsulti ni Jesus kang Nicodemus (John 3:11-17), usa ka Pariseo nga taas ug
kinaadman, nagahulagway sa kaugalingong pagbati sa Magsusulat sa Evangelio kauban
panagbingkil sa punoang Judeo adtong panahona pipila ka katuigan nga milabay,
pagkahuman sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Gipasabot ni Jesus ngadto kang
Nicodemus ang kamatuoran sa pagkatawo ni Jesus iingon nga anak sa tawo. Usa ka
butang kini diin lisod sabton sa us aka ponuan sa Judeo nga sama kang Nicodemus.
Kini nga pagtulon-an nga ang anak sa tawo nga gipadala sa Ginoo akahimo sa
pagbayaw sa langit, gihimaya nga nakadawat sa tibook gisulti ingon nga matinudanong alagad tungod sa iyang pagtuo ug kaisog. Ag pagpakatawo ni Jesus sama
gayod sa tawo –nagapasinati sa tanan nga mga contradictions: tanang kasakit ingon
usab sa kalipay ug katagbawa sa kinabuhi ingon nga sulondong anak ug alagad sa
Dios. Gipasabot ni Jesus nga kini natuman aron mapadayon ang iyang gugma. Nagtuo
siya nga ang iyang presensya mao gayod ang tiunay nga pagpaila sa iyang gugma alang
sa kalibotan, ang kalibotan nga nalubong sa kangitngit ug pagkapukan. Kini nga gugma
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sa Dios nahimong unod. Ang gugma gipadayag diha sa pagkatawo nga nag-antos nga
ulipon nga gilansang sa krus, nga nahimong tinubdan sa paglaom ug kahayag alang sa
nawad-ag paglaom ug niadtong nagpuyo sa kangitngit. Si Jesus mao ang gugma sa
Ginoo, nga nagpuyo nailhan ang iyang kaugalingon sa nagkaguliyang nga kalibotan. Sa
laing bahin ang gugma sa Dios diha ni Jesus andam nga motugyan sa iyang kinabuhi
alang sa iyang hinigugma. Apan kini nga kamatooran sa iyang pagkabanhaw mao usab
ang padayong pasalig ngadto sa mga matinud-anon nga kini nga panghitabo kanunay
nagbarog alang sa gugma sa Dios. Andam sa pagdasig sa mga gihigugma alang sa
bag-ong kinabuhi ug bag-ong ugma.Mao kini ang klase sa Ginoo ga kanunay natong
toohan, alagaron ug saksihan uban ang pagsalig ug paglaom alang sa bag-ong
kinabuhi ug bag-ong kaugmaon.
Kaubang Giya alang sa mga Magtutudlo ug Tinun-an:
Si Jesus nga Nazaretnon, gipakita sa Dios ang iyang pag-anhi sa kalibotan, aron sa
pagpasig-uli sa nagubang kinaiyahan.Mao kini ang hulagway sa halalom nga gugma
sa Ginoo alang sa kabuhatan kini nga susamang panlantaw, diin ang biktima -diha
sa iyang pagsunod sa mga sakripisyo sa paghalad sa judeo-nag-antos alang sa
paglukat sa mga makasasala. Si Jesus mao ang bktima niini nga sakripisyo. Ang Ginoo
naghimo pag-usab sa tawo diha sa bug-os (original) nga paagi: Jesus ingon nga tawo
mao ang una ug sinugdan sa bag-og binuhat. Gidapit ni Jesus ang matag-usa sa
pagsunod sa iyang mga lakang ingon nga bag-ong tawo. Pinaagi sa iyang wali ug
pagpanudlo, gihatagan ni Jesus ang kalibotan ug bag-ong panlantaw sa us aka bag-ong
katilingban diha sa bag-ong katilingban gilangkoban sa mga katawhan nga giayo sa mga
balatian, gipalingkawas gikan sa higot sa gahom sa demonyo, manggihatagon sa
nanginahanglan, maayo ngadto sa mga mahuyang, maabi-abihon sa mga langyaw,
nagadawt sa mga sinalikway, mapinasayloon ngadto sa mga makasasala. Mao kini ang
nawong sa bag-ong kalibotan.
Ang kabulahanan sa wali ni Jesus didto sa bungtod (Mateo 5) nagpalalom sa kinabuhi ug
pagsabot sa mga lumulopyo mahitungod sa gingharian sa Dios: kabos sa mga butang
espiritohanon; ang mga nagbuhat alang sa kalinaw; kadtong nag-antos sa katalagman,
ang mga mapaubsanon, ang mga putli ug kasingkasing, kadtong gigutom ug giuhaw
alang sa hustisya ; ang mga maluluy-on , ang maputli sa kasingkasing; ang mga
nagbuhat alang sa kalinaw. Kini nga panlantaw sa bag-ong katilingban sa tawo
nagpasundayag sa kalibotan nga giayo tungod sa iyang pagkapukan. Gitukod ni Jesus
ang simbahan. (Ikaw si Pedro ug pinaagi niing nga bato akong tukoron kini nga
simbahan). Si Jesus mao ang presensya sa Dios sa kalibotan, ang simbahan gitawag
ug giumol sa presensya ni Jesus. Diha ug pinaagi sa simbahan, ang espirito ni Kristo
nagapadayon sa pag-ayo sa nagusbat nga kabuhatan hangtod nga ang kabubut-on
sa Dios moabot ug adunay pagpasig-uli.
I. MGA KATUYOAN:
Sa pagkahuman sa pagtuon, ang mga kabataan makahimo sa:
1. Pagsulti nga ang Dios naghatag kang Jesus kanato tungod kay nahigugma Siya kanato.
2. Makasulti nga si Jesus mianhi sa kalibutan aron kita makaangkon og kinabuhi nga
malipayon.
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3. Makapasalamat sa gugma sa Dios.
II. PANGHUNA-HUNA: Si Jesus mianhi sa kalibutan aron ang kalibutan makaangkon og
kinabuhi nga madagayaon.
Mga Galamiton:
 Bibliya, lain-laing pictures nga nagpakita og managkalahi nga sitwasyon:
landscape nga nagpakita sa kahoy nga dunay bunga,
bukid nga wala nay kahoy ug
mga tanom, ug kahumayan nga ready na anihon.
mga tanom nga nadaut sa bagyo.
Si Jesus nag-ayo sa masakiton
Tawo nga nagmasakiton
Pagpakaon sa lima ka libo uban sa usa ka bata nga
Mga tawo nga gigutom ug naguol
lalaki nga naghatag sa iyang pagkaon
Mga bata nga malipayong nagdula
Mga bata nga nag-away
Mama o si bisan kinsa nga nag-atiman og usa ka bata Bata nga nag-inusara ug naghilak
Si Jesus nagpahunong sa balud sa dagat
Bagyo o picture sa usa ka
panahon nga nag-ulan ug kusog
ang hangin, lunop
 Ipahimutang ang mga pictures nga pares-pares diha sa wall (bongbong) sa dapitklasehanan alang sa usa ka buhatonon nga “Picture Walk”, papel ug Crayola.
III.

MGA KASINATIAN/PAMAAGI SA PAGTUON:
A. Pangabling Pagsimba
1. Pag-abi-abi: Samtang ang mga bata mopahiluna sa ilang lingkoranan, awiton kini,
“In Sunday School Together” (Children Praise God, 171):
Here we are in Sunday School, I’m here, you’re here
Here we are in Sunday School, you and I.
Here they are in Sunday School, ______, ______ (name 2 children)
Here they are in Sunday School, you are here.
(Balikon pag-awit hangtud nga ang tanang ngalan sa bata maapil sa pag-kanta.
Paapilon ang mga bata sa pagkanta.) Ang katapusan sa awit mao kini:
Here we are in Sunday School, I’m here, you’re here
Here we are in Sunday School, all are here!
2. Pangabling Pag-ampo: (sabatan sa tanan)
Mahal nga Dios, salamat sa Imong pagtawag kanamo aron kami motubag karon ug
mosimba Kanimo. Salamat kaayo sa among mga amigo ug amiga ug sa among
Teacher. Tabangi karon sa among pagtuon nga makasabut unta kami ug
makapakig-ambit ngadto sa uban. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
3. Pangabli nga Pag-awit:
“Jesus Loved Each Little Child” (Children Praise God, 32)
Itudlo ang awit: “Love Makes Us Friendly” (Children Praise God, 167)

Love makes us friendly, love makes us share, Love makes us thankful for God’s loving care.
Love makes us wish for good things for you, Love makes us work till our wishes
come true.
“MOSHI MOSHI, OLA OLA, HELLO HELLO, KUMUSTA KA”
Moshi moshi, Ola ola, hello hello, kumusta ka? (2x)
Moshi, Ola, Hello, Kumusta ka?
Moshi moshi, Ola ola, hello hello, kumusta ka?
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Pagpangandam
1. Magpahigayon og “Picture Walk” (diin ang mga bata maglinya, molakaw, molabay ug
motan-aw sa mga pictures nga nahan-ay diha sa sulod-klasehanan). Sultihi ang mga
bata nga mopundo ug maglinya sila sa tungod sa picture nga ganahan nila aron
mailhan sa magtutudlo kon asa nga picture giganahan ang mga bata. Pagkahuman
niini, ipabalik sa lingkoranan ang mga bata.
2. Ipangutana:
a. Nganong giganahan man ka niadto nga picture? (Itudlo ang mga pictures nga
giganahan sa mga bata ug patubagon ang mga bata nga milinya niini sa
panahon sa “picture walk.”
b. Unsay picture nga wala nimo giganahan? (Itudlo ang mga pictures nga wala nila
giganahan ug patubagon ang mga bata)
Pahimangno ngadto sa Magtugudlo/Facilitator: Kasagaran sa mga bata
mopili sa picture nga positive (maayo). Apan kon dunay mopili sa mga pictures
nga negative (dili maayo) palihog hatagi og pagtagad ang ilang pagbati ug
paningkamoti ang pagpasabut kanila kabahin sa mao nga mga pictures.
3. Isulti: Maoy gusto sa Dios nga kita malipay sa kalibutan nga Iyang gibuhat. Kini nga
kalibutan mao ang dapit nga Iyang gihatag nato aron atong puy-an nga anaa ang
kalinaw, kalipay ug kahamugaway. Kon ang kalibutan nga gibuhat sa Dios madaut,
ang Dios dili malipay. Kamo, kon maguba ang kalibutan nga gibuhat sa Dios, maguol
ba usab kamo?
Gusto sa Dios nga ang tawo himsog
Ang Dios maguol kon dunay
(dili masakiton).
magkasakit.
Gusto sa Dios makakaon ang tanan.
Ang Dios maguol kon dunay mga tawo
nga gigutom.
Ang Dios gusto nga aduna kitay pagMaguol ang Dios kon dunay magrespeto sa uban.
away.
Maoy gusto sa Dios nga
maghigugmaay kita sa usag-usa.

Ang Dios maguol kon dunay nagmagul-anon.

C. Yugto sa Pagkat-on
1. Awiton uban sa Action: “Thank You, God For The Beautiful World”
Thank you, God, for the beautiful world, for the sun and the blue, blue skies
For the birds and the fishes, for the flowers and the trees
And the cute little butterflies.
2. Hamubo nga Pagbalik-Tuon: Nakahinumdom ba kamo sa atong istorya sa miaging
Dominggo kabahin ni Jose ug ni Maria? Ang Emperador wala magpakita og respeto
ngadto sa mga tawo. Ug ang mga tawo naguol ug nasuko niini. Apan ang Dios
nahigugma kanato. Aron Iyang gipakita ang Iyang gugma, Iyang gihatag ang Iyang
Anak nga si Jesus.
3.
Ipakig-ambit ang Istorya:
ANG GASA SA DIOS
Niadtong dugay nang katuigan, sa panahon sa Bibliya, nakita sa Dios nga ang mga
tawo naguol ug nasuko tungod kay ang Emperador walay pagbati ug pagtagad sa
mga tawo. Ang mga tawo iyang gipatrabaho nga walay pahulay. Wala niya sila
higugmaa. Ang mga tawo adunay kasuko ug kahadlok sa Emperador. Apan ang
mga tawo nag-ampo: “O Dios tabangi kami. Luwasa kami. Gikinahanglan namo
ang Imong tabang. Ang Emperador walay pagbati ug paghigugma kanamo. Kami
nahadlok kaniya ug wala kamiy kalinaw.”
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Ang Dios mitubag, “Nadungog nako ang inyong pag-ampo ug ako kamong
gihigugma. Akong ipadala si Jesus. Siya maoy akong gasa alang kaninyo.
Higugmaon niya ang tanang mga tawo. Kon motuo kamo kanako, mosunod kamo
ni Jesus. Inyong higugmaon ang usag-usa. Inyong respetuhan ang usag-usa.
Inyong higugmaon ang tibuok kabuhatan. Inyong ampingan ang usag-usa.
Ampingan ang mga tanom, mga kahoy, mga hayop, mga langgam, ug ang tibuok
kalibutan mahimong maanindot pag-usab. Ang kalibutan mahimong dapit nga
maayo puy-an. Wala nay kabalaka ug kahadlok ang tanan. Ang tanan makaangkon
og kalipay. Tungod kay ang Dios nahigugma kanato, ang usa ka bata natawo didto
sa Bethlehem. Ang iyang ngalan mao si Jesus. Ang iyang ngalan nagkahulogan
nga ang DIOS NAGLUWAS.
D. Pagpalalum sa Pagsabut / Pagpakig-ambitay
1.
Ipangutana kini:
o Gusto ba sa Dios nga mahadlok kita sa mga tawo nga dunay gahum o dunay
taas nga position sa katilingban? (Dili)
o Unsay gihimo sa Dios aron maluwas kita gikan sa mga tawo nga dunay gahum
ug aron Iyang mapakita ang iyang gugma kanato? (Iyang gihatag si Jesus nga
maoy atong Manluluwas)
o Kay kita gihigugma man, makahibalo ba usab kita nga mahigugma ug
mopaambit sa uban? (Oo)
o Kon nahigugma kita, unsay atong buhaton aron mapakita ang gugma?
(Higugmaon ug amomahon ang kaugalingon ug ang ubang tawo)
o Kon nahigugma kita, ato bang giamoma ang kabuhatan sa Dios?
o Makatabang ba kita sa paghimo sa usa ka dapit nga maayo ug malipayon nga
puy-an? (Oo)
2.
Ipahibalo sa klase nga…
o Ang Dios nahigugma kanato ug Iyang gihatag/gipadala si Jesus.
o Si Jesus mianhi kauban nato ug gitabangan kita unsaon paghimo sa kalibutan
nga maayo ug malipayon puy-an.
o Atong ipakita ang atong paghigugma sa Dios ug ni Jesus pinaagi sa
paghigugma sa tibuok kabuhatan.
E. Pagkaplag sa Biblikanhong Kamatuoran
Sa panahon sa kagu-ol, kasuko ug kahadlok, ang Dios nagtabang kanato. Ang Dios
nahigugma kanato mao nga Iyang gihatag/gipadala si Jesus sa dugay nang panahon.
Karon dili na nato makita si Jesus, apan nasayod kita nga ang Dios padayon sa Iyang
paghigugma kanato tungod kay daghan usab ang nahigugma kanato: ang atong mga
ginikanan, ang atong mga lolo ug lola, ang atong mga igsuon, ang atong mga higala, ug
ang atong mga magtutudlo. Atong ipakig-ambit o ipakita ang atong paghigugma sa Dios
pinaagi sa paghigugma niadtong mga tawo nga nahigugma nato bisan pa gani niadtong
wala mahigugma kanato.
F. Pagkinabuhi sa Biblikanhong Kamatuoran
1. Ipangutana sa mga bata unsay rason ngano man nga ang Dios nagpadala kang
Jesus? (Ang mga bata makasulti nga “gipadala sa Dios si Jesus tungod kay iya
kitang gihigugma.”)
2. Awhagon ang mga bata nga mag-drawing. Ipa-drawing nila kon unsaon nila
pagpakita ang ilang paghigugma ngadto sa uban. (aron mas sayon sa mga bata,
mahimo nga ang magtutudlo maghatag og mga sitwasyon nga mahimo nila i-
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drawing…sama sa: pag-atiman sa pets sa panimalay, pag-bubo og tubig sa tanom,
paghatag og tubig sa mama o papa, pagpanilhig o pagtabang sa nagkalain-laing
buluhaton sa panimalay).
3. Mopakig-ambit ang mga bata sa ilang drawing panahon sa pagtapos sa pagsimba.
Ang mga Younger Elementary mahimong magpaambit pinaagi sa drama sa mga
pamaagi sa pag-atiman o pag-amoma sa uban ug sa kabuhatan.
G. Pagsimba sa Pagtapus
1. Sag-ulohon: “Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini
gihatag niya ang iyang bugtong anak, si Jesus.” (John 3:16, paraphrased)
2. Paghalad: hangyoon ang mga bata nga ihalad nila ang ilang mga gi-drawing uban
ang pagsulti kabahin sa ilang mga kaugalingon.
Maghatag sa halad uban ang pag-awit, “I’m Giving” (Children Praise God, 112)
I’m giving, I’m giving because I love Jesus
I’m giving, I’m giving because I love Him.
3. Awit sa Pagtapus: “Advent Prayer” (Children Praise God, 7)
“Jesus Loves Me This I Know”
Jesus loves me this I know, For the Bible tells me so…
Little ones to Him belong, we are weak but He is strong. Tralala…. oh! (4x)
The Bible tells me so.
4. Pag-ampo sa Pagtapus: (ipasunod sa mga bata)
Mahal nga Jesus, salamat sa Imong pagpakigkauban kanamo karon. Panalangin
gayud ikaw alang kanamong tanan. Salamat kaayo. Tabangi kami sa paghigugma,
sa pagpakighigala ug sa pagpakig-ambit sa among gasa ngadto sa uban. Gimahal
ka namo, Jesus. Amen.
+======================================================+
DECEMBER 25, 2016
Christmas Day: ANG PAGKATAWO NI JESUS
Old Testament: Psalm 91:11 (Ang Bag-ong Maayong Balita Bibliya)
11 Pabantayan ka sa Dios sa Iyang mga anghel aron pagpanalipud kanimo bisag asa ka
paingon.
New Testament: Luke 2:7-18 (Ang Bag-ong Maayong Balita Bibliya)
7Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna
sa us aka pasungan kay wala naman luna sa balay nga abotanan. 8 Niadtong dapita, may mga
mabalantay sa mga karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa mga hayop didto
sa kaumahan. 9Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya
kanila busa nalisang kaayo sila. 10 Apan miingon ang anghel kanila, “Ayaw kamo kahadlok! Ania
ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. 11 kay
karong gabhiona natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. 12
Mao kini ang inyong ilhanan: makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug
naghigda sa pasungan.” 13 Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakung panon
sa mga anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios: 14 “Dalaygon ang Dios sa
kahitas-an, ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an!” 15 Sa namalik na ang
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mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa mga karnero nag-ingnanay, “Mangadto
kita sa Bethlehem ug tan-awon nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo.” 16 Busa
midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan.
17 Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel
mahitungod kaniya. 18 Ug ang tanang nakadungog niini, nahibulong sa gibalita kanila sa mga
magbalantay sa karnero.
Juan 1:14
14 Ug ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran.
Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa
Amahan.
General Concept: We joyfully celebrate the birth of Jesus in a world that longs for
fullness.
I. MGA KATUYOAN: (Nursery, Kindergarten, Younger Elementary)
Ang Dios nagpadala og kalipay sa kalibutan sa dihang natawo si Jesus.

Kinatibuk-ang Konsepto:
Magmaya kita sa pagsaulog sa pagkatawo ni Jesus niini nga kalibotan nga nangandoy
alang sa kabuhong
Mahinungdanong Konsepto:
Kabatan-onan: Jesus ang unod nahimong bug-os nga pagpadayag sa kahimayaan
ingon nga anak nga nagagikan sa Dios
Ang Kahubitan sa teksto gikan sa daang tugon Salmo 91
(Exegesis translated by Rev. A. Kadile, Rev. H. Villarin, Rev. R. Nuena)

Ang teksto sa Salmo 91 usa ka awit nga nagapadayag sa pinaka taas nga
pagsalig sa Dios, ang tinubdan sa tunhay nga kaseguruhan sa pagpanalipud bisan pa
man si kalisdanan ug kakuyaw nga mahinabo sa kinabuhi. Ginapunting kini diha sa
manimbahay nga gasulod sa dapit nga balaan sa Jerusalem. Diha nga dapit ang
manimbahay makasinati sa presensya sa Dios nga nagalahutay ug lig-on nga
dalangpanan diin siya makakita og dangpanan gikan sa kakuyawnug kadaut nga
makapahulga sa iyang pagkamao. Ang dapit nga balaan sa Dios nahimong pinaka
luwas ug anaay kalinaw nga puluy-anan kinabuhi alang sa mga nagsalig sa Dios.
Alang niadtong nagtubo ug namatuto ilalum sa balaang dapit sa Dios, kadtong
kanunay nagapuyo sa kalipay sulod sa balay alampo-anan naga-tambong sa
komyunidad sa mga magtutuo ug pag-alagad sa Dios, mao kadtong adunay
nagadaligdig nga pagbati sa kalinaw ug seguridad sa ilang kinabuhi bisan paman
taliwala sa kalisdanan nga ilang giatubang. Ang ilang pagharong sa kakuyaw diha
kagabhion bisan sa mabangis nga mga hinigiban, sama sa mga pana nga
gapanglupad sa adlaw ug uban pang mga bahad sa ilang pagkamao ug sa ilang
pagkamatinud- anon sa pagtuman sa kabubut-an ug kamanduan sa Dios dili malisang
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o musurender o mokompromiso sa ilang pagtoo ug pagkamaunongon sa Dios nga
maoy ilang gituohan isip Ginoo. Isip sila kabahin sa kinabuhi ug ministeryo sa Iglesya
nga maoy nakapasahe sanilang pagkinabuhi. Ang ilang kina-iya nga ilang gipadayag
adlaw-adlaw nagapaila sa ilang relasyon nga gitipigan ug sa magtutuo ug sa mga
mithi kahangawa ug mga adbokasiya nga ilang gipakigbisogan.
Ang Kahubitan sa teksto gikan sa bag-ong tugon Juan 1:14
Ang teksto sa Juan 1:14 gapadayag sa hamubo apan malangkubon nga
kamatuoran kabahin sa pag-abot ni Jesus sa panahon sa pasko. Si Jesus maoy
pulong sa Dios nga nahimong “unod” ug nagpuyo uban kanato. Mao kining anghel
gihimo sa kasinatian ni Juan ug ubang mga disipulo sa ilang paghimamat ni Jesus ug
iyang ministeryo. Ang “unod” nga maoy kahimoan sa Dios maoy nagahulagway sa
kahimayaan sa anak nga naga sumikad sa Amahan. Ginapasikad kini sa realidad ug
s aka misteryoso sa pagkahimong tawhanong lawas. Mikuha sa iyang tugub nga
panghimatuod ang Dios gikan sa ordinaryong nilalang ug nahimong matuod ug yano
nga tawo nga nagpuyo uban sa kaubang katawhan. Sa ensakto ug partikular nga
panahon ug luna sa kasaysayan. Ang Dios misalmot sa kongkretong lihok sa yanong
mga tawo isip kauban, anaay pamilya, paglipay uban sa mga higala, paglipay uban
sa katawhan ug bisan sa pagtino pag-ayo sa mga butang nga anaang kasaysayan ug
sa mga butang nga anaay kinahanglang kausaban sa katilingban ug sa kalse sa
katawhan ug sila nahibalo sa ialng panginahanglan nga prayoridad sa atensiyon sa
Dios. Mao kini ang katawhan nga nangamuyo alang sa pag-alima, alang sa pagpasiguli ug sa hingpit nga kaluwasan. Si Jesus nagapadayag sa kahingpitan sa kina-iya sa
Dios isip mahigumaon ug moatiman sa katawhan ilabina sa mga (linupigan) dinaugdaug. Mao kini ang pinakasahi nga tulogkaron ug sukwahe nga pagpadayag sa mga
nakahukom sa pagsunod kang Jesus isip Dios ug anaay tinong paghawid sa
kamatuoran nga anaa kaniya, niini nga ordinaryong tawo, nga nag-antus ug namatay
isip I, nagapahibalo ug us aka nosenting biktima tungod sa mga bakak nga akusasyon
batok kaniya nagapdayagsa kalalom ug ang kahulugan sa kahimayaan ug ang
pagsabot isip Anak sa mahigugmaon nga Dios. Mao tingale ang rason ngano ang
ebanghelyo sumala ni San Lukas diha sugilanon sa pagkahimugso ni Jesus,
nagapahibalo sa usa ka mahinungdanong impormasyon kabahin niini nga nahinabo
nga mga nahaunang katawhan diin ang maayong balita sa pagkatawo sa anak sa
Dios gipadayag uban sa mga magbalantay sa karnero. Sila ang mga katawhan nga
nagapamatuod nga maoy nahiapil sa ubos nga hut-ong sa katilingban sa hudiyo,
kadtong giisip nga mga walay kabangkaagan, wala makaeskwela ug kadtong mga
maayo lamang nga suholan alang sa pagbantay ug mga karnero. Bisan pa niadtong
walay kapasidad nga mahaw-as gikan sa pagkakabos ug sa pagkadautan sa ilang
kahimtang ug walay kagahum sa pagsudya o bisan sa pagusab sa ilang kapadulngan.
Apan ang mga magbalantay maoy nagpadayag sa kahingpitan sa kahimayaan sa
Dios. Ilang ipa ambit ang maayong balita kabahin sa anak sa Dios ang maayong balita
nga maoy ilang paglaom nga ilang kinabuhi ug kapalaran nga karon anaay
pagkabalhin sa pagkatinuod nga sila mismo igo-igong nagamhan sa pagdla ug pakigambit sa maayong balita sa paglaom ngadto sa uban. Sa susama kanila sa tinuoray
ang pagdangat ni Jesus angayan gayud saulogon dinha sa iyang kahingpitan.
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Ang Giya alang magtutudlo ug mga kagamitan
Sa hinabagang katawhan sukad pa sa sinugdanan mas naa ang kabalaka kaysa
kalipay sa kalibutan. Anaay daghang dagway sa kabalaka bisan sa panahilak sa mga
nag-antus nga katawhan midangat sa langit. Mao nga taliwala sa masub-anon nga
kalibutan ang Dios nagapadala sa kalibutan og buhong nga kalipay-Jesus. Kabahin
kini sa tino nga paghulagway sa Iglesya kang Jesus sa iyang mapaubsanon nga
kapanganakan isip us aka masadya nga panghitabo.” Joy to the world the Lord has
Come”.
Apan lagmit ang matang sa kalipay diin ang kasamtangang kalibutan nga ang
pagbati kabahin sa pasko dili managsama sa matanag sa kalipay nga gibate sa mga
magbalantay ug ang mga langitnong mensahero alang sa mga tinamay nga mga
magbalantay, ang pagmantala kabahin sa pagkatawo sa usa ka manluluwas
nagpaabot nga sa us aka pagtubag sa ilang pangandoy alang sa kasulbaran sa ilang
kawalad-on, pagpangabudllay ug pagpasipala, sa gatusan nga katuigan, ang
katawhan sa Israel nangandoy og kapahulayan sa walay puas nga pakiggubat nga
gidala sa nasud sa pagdominar sa imperialista. Ang uban nagalaom og us aka
manluluwas gikan sa langit nga munaog aron pagtukod sa gingharian sa Dios nga
anaa ang hustisya, kalinaw ug kadagaya. Alang niadtong nakakita sa walay
kahumanang pag-antus, ang balita kabahin sa paghidangat sa us aka manluluwas
usa gayud ka maayong balita, alang sa kasamtangang esensya ug mensahe sa pasko
mahimong mahanaw sa pangidlap sa usa ka kalibotanon ug pamatigayon nga
kalibotan. Ang us aka mapaubsanon nga hitabo sa pagkatawo ni Jesus sa pasungan
midangat nga sukwahi alang sa katawhan nga nakabesta sa maanindot nga kasuotan
mahinundanon alang sa mga magtutuo ang pagtan-aw sa tinuod nga kalipay nga
nagbalita sa pagkatawo sa usa ka manluluwas; ang kalipay sa kaluwasan, pagpahiuli
ug kalingkawasan, apan labaw pa niana alang niadtong nakasinati sa kinabuhi nga
gipihig maoy nangandoy sa kalingkawasan sama sa gibati sa mga magbalantay
I. MGA KATUYOAN:
Sa pagkahuman sa pagtuon, ang mga kabataan makahimo sa:
1. Paghulagway sa kalipay nga gibati sa mga magbalantay sa mga karnero sa dihang si
Jesus natawo.
2. Makasulti sa rason ngano nga daghang mga tawo nibati og kalipay sa pagkatawo ni
Jesus.
3. Makahimo og hamubo nga pagsulti kon unsa ka-importante ang pagkatawo ni Jesus
diha sa istorya sa Pasko.
4. Makapasalamat sa Dios sa kalipay nga gidala sa pagkatawo ni Jesus.
II. PANGHUNA-HUNA:

N/K/YE: Ang Dios nagdala og kalipay sa kalibutan sa dihang
natawo si Jesus.

Mga Galamiton: Bibliya, picture sa pasungan (manger scene) nga naa si Jesus, Jose,
Maria ug ang mga magbalantay sa mga karnero, mga anghel (ipahiluna ang
mga pictures sa panahon sa pag-istorya), mga awit sa Pasko nga ipatugtog,
galamiton sa paghimo og cards (cartolina, mga daan nga karton, gunting,
crayola)
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MGA KASINATIAN/PAMAAGI SA PAGTUON:
A. Pangabling Pagsimba
1. Pag-abi-abi. Samtang ang mga bata mopahiluna sa ilang mga lingkoranan,
ipatugtog ang awit, “Joy to the World”. Kon ang mga bata nakalingkud na,
awiton sa tanan,
“In Sunday School Together” (Children Praise God, 171):
Here we are in Sunday School, I’m here, you’re here

Here we are in Sunday School, you and I.
Here they are in Sunday School, ______, ______ (name 2 children)
Here they are in Sunday School, you are here.
(Balikon pag-awit hangtud nga ang tanang ngalan sa bata maapil sa pag-kanta.
Paapilon ang mga bata sa pagkanta.) Ang katapusan sa awit mao kini:
Here we are in Sunday School, I’m here, you’re here
Here we are in Sunday School, all are here!
2. Ipangutana: Unsa nga adlaw karon? Unsay atong gi-celebrate? (Christmas
Day) Kang kinsa nga birthday ang atong gi-celebrate karon? (Kang Jesus)
3. Pangabli nga Pag-ampo: (sabatan sa tanan)
Happy birthday, among mahal nga Jesus. Malipayon kaayo kami niining nindot
nga adlaw tungod kay imo man karon nga birthday. Salamat sa Imong gugma.
Amo Ikaw nga gihigugma, mahal nga Jesus. Amen.
4. Pangabli nga mga Awit:
N/K:
“Happy Birthday, Jesus!” (Children Praise God, 15)
Happy birthday, Jesus dear! How I wish that you are here.
I shall try to be a good child to give your birthday joy.
“Jesus was Born on Christmas Day” (Children Praise God, 8)
Jesus was born on Christmas day, happy, happy birthday
Bells ring out sweetly as they say, happy, happy birthday.
YE:

B.

“Many, Many Years Ago” (Children Praise God,15)
Many, many years ago, Jesus came, Jesus came,
Just because He loves us so, Jesus came to earth.
Many, many years ago, angels sang, angels sang
To the shepherds down below, sang their song of joy
“Christmas is Jesus’ Birthday”
Christmas is Jesus’ birthday, Christmas is Jesus’ birthday
That’s why we’re happy and that’s why we’re gay
For Christmas is Jesus birthday

Pagpangandam
1. Paghinumdom sa Miaging Leksyon: Ipangutana:
o Unsay atong istorya sa miaging Domingo? (Gasa sa Dios)
o Kinsa man ang gipadala nga gasa sa Dios kanato? (Si Jesus)
o Unsay kahulogan sa ngalan nga “Jesus”? (Dios nagluwas)
2. Ipasulti: Karon, ang atong tun-an mao ang kabahin sa PAGKATAWO NI JESUS.
3. Awiton: “The Story of Jesus” (Children Praise God, 14)

C. Yugto sa Pagkat-on
1. Ipangutana: Duna bay bata nga natawo sa inyong balay? Nalipay ka ba sa iyang
pagkatawo nga naa na kamo’y bata o baby sa inyong balay?
2. Isulti: Sa dihang matawo ang usa ka bata, kasagaran mobisita gyud dayon ta kay
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gusto kita nga motan-aw sa usa ka bag-ong natawo. Kon naay bata nga bag-o
matawo, daghan siya og mga bisita.
3. Ipangutana: Nakahibalo ba mo kon kinsa ang unang mga bisita ni Jesus sa
dihang natawo siya?
4. Isulti: Karon, atong paminawon sa istorya ang tubag sa atong pangutana.
5. Pagsaysay sa Istorya: Ipakita ang mga tawo nga naa sa istorya pinaagi sa
pagpakita sa manger (pasungan) sa dihang masulti ang ilang mga pangalan. Si
Maria, Jose ug si Jesus dapat naa na daan sa manger scene.
Ang Pagkatawo ni Jesus
Sa usa ka tugnaw nga kagabhion, ang mga magbalantay sa mga karnero didto sa
kabukiran aron sa pagbantay sa mga karnero. Sa kalit lang ang usa ka anghel
mipakita kanila. Ang anghel miingon, “Ayaw kamo kahadlok, ania ako nagdala og
maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karon
nga gabii, natawo sa lungsod ni David ang inyong Manluluwas, ang Kristo nga Ginoo.
Mao kini ang inyong ilhanan, Makita ninyo ang usa ka bata nga giputos ug panapton
ug naghigda sa pasungan.”
Sa kalit mipakita usab ang daghang mga anghel ug naglibut kanila nga nagkanta ug
mga pagdayeg sa Dios, “Dalaygon ang Dios sa kahitas-an ug sa yuta. Kalinaw sa
kalibutan ug panagdait sa mga tawo nga Iyang gikahimut-an.”
(ang mga pictures sa anghel ipaadto na sa manger scene)
Ang mga tawo nga nagbantay sa mga karnero nalipay kaayo. Nanglukso sila sa
kalipay (ipakita ang mga magbalantay sa karnero nga maglukso-lukso ngadto sa
manger scene).
Nangadto sila ni Jesus ug nibisita sila kaniya. Si Jesus maoy gasa (gift) sa Dios para
sa mga nag-antus sa katugnaw ug nagbinuotan sa pagbantay sa mga karnero. Si
Maria ug si Jose nalipay usab kaayo nga duna silay mga bisita.
Pagkahuman sa ilang pagbisita, ang mga nagbantay sa mga karnero mibalik sa
kabukiran ug ilang gisultihan ang daghang mga tawo kabahin sa ilang nakita ug sa
talagsaong kalipay nga ilang gibati sulod sa ilang kasingkasing. Ilang gibalita sa
daghang mga tawo nga naay bata nga natawo nga mao si Jesus.
Natingala ang mga tawo sa gisulti sa mga nagbantay sa mga karnero apan diha sa
ilang kasingkasing ang talagsaon nga kalipay. Si Jesus maoy gasa sa Dios ngadto
sa mga nagbantay sa mga karnero ug sa mga tawo nga nag-antus sa mga
kalisdanan. Si Jesus gipadala sa Dios ngadto sa kalibutan aron motabang nila. Si
Jesus gasa usab natong tanan tungod kay kitang tanan gihigugma sa Dios.
D. Pagpalalum sa Pagsabut / Pagpakig-ambitay
Ipangutana kini:
1. Kinsa man ang nagbantay sa mga karnero? (ang mga magbalantay sa mga
karnero – shepherds – ang mga tawo nga kabus)
2. Kinsay nagpakita sa mga nagbantay sa mga karnero? (ang mga anghel)
Unsay gisulti sa mga Angel? (“Dalaygon ang Dios sa kahitas-an ug sa yuta. Kalinaw
sa kalibutan ug panagdait sa mga tawo nga Iyang gikahimut-an.”)
3. Unsa man ang maayong balita nga ilang gisulti? (nga natawo si Jesus – ang gasa
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sa kalibutan)
4. Nalipay ba ang mga magbalantay sa mga karnero? (nalipay)
5. Imo bang masulti kon unsa ka daku sa ilang kalipay? (Oo, daku ang ilang kalipay
tungod kay ang Dios nakakita sa ilang kalisud).
6. Unsay gibuhat sa mga nagbantay sa karnero human sila mibisita ni Jesus tungod sa
ilang kalipay? (ilang gipangsultihan ang mga tawo sa ilang nakita nga natawo nga
bata)
7. Nalipay ba usab ang ubang mga tawonga nakahibalo sa balita? (Oo, apan ang
ubang mga tawo natingala).
8. Kinsay nagpadala ni Jesus nga mahimong gasa ngadto sa mga nagbantay sa mga
karnero ug sa mga tawo? (ang Dios)
9. Ngano man nga gipadala sa Dios si Jesus dinhi sa kalibutan? (tungod sa gugma sa
Dios alang sa tanan)
E. Pagkaplag sa Biblikanhong Kamatuoran
Daghang mga tawo sa panahon ni Maria ug ni Jose ang naa sa kaguol, kalisud, kasuko
tungod kay wala sila gi-respetuhan, mahadlok usab sila nga mosulti kay basin unsay
mahitabo kanila, sama sa gibati nga kalisud sa mga nagbantay sa karnero nga bisan
kon tugnaw mag-antus sila aron naa silay pagkaon.
Apan sa dihang natawo si Jesus gibati nila ang kalipay tungod kay ilang giila nga natawo
na ang motabang nila. Ang Dios nagpadala ni Jesus alang nila nga nagkinahanglan og
magtatabang ug kanatong tanan tungod kay gihigugma kita sa Dios pag-ayo. Gusto sa
Dios nga dunay motabang nato.
Kon motuo kita ni Jesus mosunod kita sa iyang mga gitudlo. Kon mosunod kita sa iyang
gitudlo mahimo kita nga mahigugmaon ug andam mobuhat og maayo.
E. Pagkaplag sa Biblikanhong Kamatuoran
1. Dasigon ang mga bata nga mo-istorya nganong nalipay sila nga natawo si Jesus.
2. Sultihan sila nga sama nila nga nalipay sa pagkatawo ni Jesus, daghan usab nga
mga tawo ang nalipay.
3. N/K:
Mohimo og panaad (pinaagi sa pagpataas sa ilang tuo nga kamot) nga ilang
higugmaon si Jesus ug ila usab nga higugmaon ang uban kay kini mao ang labing
importante nga angay buhaton sa pagsaulog sa Pasko. (mahimo nga gamiton kini
nga panaad: O Dios, nagsaad ako nga ako Ikaw nga higugmaon. Nagsaad ako nga
ako motahud Kanimo. Nagsaad ako nga akong higugmaon ang akong mga
ginikanan ug mga igsuon. Tabangi ako, O Dios sa buhat sa paghigugma.)
YE:
Ingon nga usa ka klase, mohimo ug hamubo nga pagsulti sa ilang nakat-onan nga si
Jesus maoy labing importante nga tawo sa panahon sa Pasko.
Pananglitan: Pasko karon. Ang Pasko mao ang birthday ni Jesus. Kon wala pa si
Jesus, walay Pasko. Malipayon kita tungod kay Pasko karon. Ug si Jesus nagdala
og kalipay sa panahon sa Pasko ug sa tanang panahon. Busa, si Jesus maoy
hinungdan nga adunay Pasko (Jesus is the reason for the season).
4. Maghimo sila og Christmas card para sa usa ka tawo nga special sa ilang kinabuhi
aron ilang ipakita ang ilang pasalamat ngadto kaniya ug sa pagkatawo ni Jesus.
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G. Pagsimba sa Pagtapus
1. Ipa-memorize: Basahon ang bersikulo sa Bibliya sa Lukas 2:10-11,
“Ayaw kamo kahadlok, ania ako nagdala og maayong balita alang kaninyo nga
makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karon nga gabii, natawo sa lungsod ni
David ang inyong Manluluwas, ang Kristo nga Ginoo.”
Himuong mubo ug dali masabtan…:
“Ania ako nagdala og maayong balita nga makalipay sa tanang mga tawo:
natawo karon ang Manluluwas.”(Mateo 2:10)
(ipa-sunod sa mga kabataan hangtud nga ma-memorize)
2. Paghalad:
Paghatag sa halad uban sa pag-awit… “Give Thanks”
Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One
Give thanks because He’s given Jesus Christ, His So
And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich
Because of what the Lord has done for us, give thanks.
5. Awit sa Pagtapus: “Joy to the Word the Lord has Come”
4. Pag-ampo sa Pagtapus: (sabatan sa tanan)
Mahal nga Dios, salamat sa kalipay nga Imong gihatag niini nga Pasko ug sa tanang
panahon sa among kinabuhi. Salamat kaayo ni Jesus. Amo Ikaw nga gihigugma.
Tabangi kami nga mahigugma usab ngadto sa uban. Amen.
+=================================================+
JANUARY 1, 2017
First Sunday after Christmas: PAGPANALIPUD SA KABATAAN SIMBOLO SA BAG-ONG
SINUGDANAN.
Old Testament: Isaias 43:18-19
18Kining mga tawhana wala masayod ug wala makasabot kay gipiyong nila ang ilang mga mata
aron dili sila makakita ug gitak-opan ang ilang mga hunahuna aron dili sila makasabot. 19Walay
usa kanila nga namalandong ug walay usa nga nakahibalo o nakasabot aron unta pag-ingon,
“Gisugnod ko sa kalayo ang katunga niini ug nagluto usab akog pan ug nagsugbag karne sa
baga niini ug gikaon ko kini. Unya gihimo ko na hinuong diosdios ang nahisalin niini ug gisimba
ang usa ka pirasong kahoy!”
New Testament: Mateo 2:1-16
Mga Bisita gikan sa Sidlakan
1Natawo si Jesus sa lungsod sa Betlehem, sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si
Herodes. Unya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa
Jerusalem gikan sa sidlakan 2ug nangutana: “Hain man ang bata nga natawo nga maoy
mahimong hari sa mga Judio? Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatawo sa
pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya.”
3Sa pagkahibalo ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem.
4Gitigom niya ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod ug gipangutana
niya sila, “Asa man matawo ang Mesiyas?”

50 | P a g e

“Human Degradation and Spirituality for a New Humanity”

Advent and Christmastide Season

UNITED CHURCH OF CHRIST IN THE PHILIPPINES

5Sila mitubag, “Sa lungsod sa Betlehem, sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa
propeta:
6‘Ikaw, Betlehem, sa yuta sa Juda,
dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda;
kay maggikan kanimo ang usa ka pangulo
nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel.’”
7Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang
nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. 8Unya gipaadto niya sila
sa Betlehem nga nag-ingon, “Lakaw kamo ug pangitaa pag-ayo ang bata ug kon makaplagan
na ninyo siya, pahibaloa ako aron moadto ug mosimba usab kaniya.”
9-10Human nila paminawa ang hari, nanglakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pagusab ang bituon nga nakit-an nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila
sa bituon! Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayod sa
nahimutangan sa bata. 11Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang
inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga
gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira.
12Pinaagi sa damgo gipahimatngonan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes busa
namauli sila agi sa laing dalan.
Ang Pagkagiw ngadto sa Ehipto
13Sa diha nga nanglakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita
kang Jose pinaagi sa damgo nga nag-ingon, “Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug
pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata
pangitaon ni Herodes aron patyon.”
14Busa mibangon si Jose, gidala niya ang bata ug ang inahan ug mikagiw sila niadtong
gabhiona padulong sa Ehipto. 15Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes.
Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, “Gitawag ko ang akong
Anak gikan sa Ehipto.”
Gipamatay ang mga Bata
16Sa pagkamatngon ni Herodes nga nalingla siya sa mga bisita, hilabihan gayod niyang sukoa.
Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa duha ka
tuig ug ubos nga didto sa Betlehem ug sa mga dapit nga kasikbit. Kini pinasikad sa iyang
pangagpas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita.
General Concept: Upholding the rights and welfare of children makes a just and
compassionate society now and in the future.
Key Concept: (Nursery, Kindergarten, Younger Elementary)
Sama sa usa ka bata nga si Jesus nga nahimong gasa sa Dios, ang mga kabataan
kinahanglan panalipdan aron pagsiguro sa atong kaugmaon.
Ang Pagsabot sa Teksto
Ang teksto sa Isaias 43:18-19 nagahisgot sa propesiya sa bag-ong mga butang nga gihimo sa
Dios ug nga mahimo kini ug nga masabtan sa gapanghitabo sa palibot. Mao kini ang pagmantala
sa usa tinuod nga kabag-ohan sumbanan sa pamaagi sa Dios ug sa Iyang lihok nga masabtan
sa katawhan.
Ang Dios nagahimo sa paspas nga pamaagi taliwala sa kamingawan sa pagkalibug sa mga tawo
sa mga karaang batasan ug tinuohan. Ang mga Israelita adunay batakang orientation:
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-

Dinha sa pagkagamot nila sa paghandum sa milabay nga lihok sa pagpalingkawas sa
Exodo nga panghitabo.

-

Dinha sa pagka-angkla sa dili matarung nga garbo sa masalikwayong pag-angkon sa
panagsabut o sa Sinai.

-

Dinha sa paglingla uban sa panghunahuna nga masalikwayong pinili nga katawhan sa
Dios.

-

Dinhi sa dili tinuod nga panghunahuna nga ang Israel mao ra gyud ang makadawat sa
malingkawasnon ug pagpanalipud nga grasya ug kagahom nga walay labot ang uban.

Gikan sa batakang orientation, ang propeta nagatawag sa iyang mga kauban nga mikagiw sa
Babilonia nga seryosohon ang pagsusi sa mga sukna sa mga dili tinuod nga panghunahuna.
Sumala kini sa mga panghitabo nga nakabasi sa ilang kasaysayan.
Karon nga sila nahiagom sa kapildihan, pagkaubos, ug giduminahan nga katawhan, gipildi sila
sa laing nasud nga nagbuntog kanila sa ngalan sa bag-ong dios. Ang ilang karaang
panghunahuna, ang ilang pagsandig sa karaang tradisyon, ilang karaang pagtuo ug pagsabut
karon, nahimong tulukibon ug kaluyahon. Anaay pipila ka natintal sa pagsurender ug pag-uyonuyon bisan sa ilang hugot nga pagtuo ug midangop sa maingon-ingon nga abanti o dili tiunay nga
kultura sama sa politikanhon ug relihiyong panghunahuna, pagpraktika ug tinuohan sa mga
malupigon nga nasud sa Babilonia. Unsaon pagbarug sa kamatuoran, gahum ug pagdawat sa
kaugalingong pagtuo kon nagapuyo sila taliwala sa langyaw’ng kultura diin ang relihiyon ug mga
dios-dios anaay paglupig kanila sa ilang pakigsaad sa Dios? Mas anaa bay kagahum si Mardok
kaysa atong Dios? Kondili kini tinuod, ngano man nga si Yahweh mitugot sa ilang kapildihan isip
mga piniling katawhan? Nganong mitugot ang Dios nga ang temple ug ilang minahal nga balaang
syudad sa Jerusalem nga magun-ob ug masunog? Nganong mitugot ang atong kasabot nga
Dios, ang relihiyoso ug politikanhong lideres sa atong nasud nga mahitumpawak sa usa ka
ulawon ug makapaubos nga panaw ug mabilin nga nag-inusara, walay orientation, nalibog, sa
tumang kaalaot sa yuta nga dili amoa? Nganong ang pamaagi ni Yahweh natabonan u gang
batakang panagsabut sa katungod nahanaw sa dayon? (Isaias 40:27)
Dinhi, ang propeta miproklamar sa usa ka desisyon nga maoy mahimong kapasikaran sa
pagsabut sa ilang pagtuo. Ang Dios nagpabiling aktibo nga naglihok sa kompletong bag-ong
pamaagi padulong ngadto sa pagbag-o ug pagpasig-uli sa katawhan sa Dios. Wala
gikinahanglan ang pagpabilin sa atong paglaum sa karaang panghunahuna ug karaang
sumbanan. Ang Dios nagahimo og pamaagi diha sa kompletong katingalahang mga bag-ong
kahimoan, nga diin ang imposible mahimo nga possible, diin ang dili mahimpos mahimo na nga
anaay katumanan. Dinhi mahimo ang kausaban dinha sa pinaka-pinangga ug pinatunhay sa
tradisyon sa pagtuo sa katawhan. Dinhi ang misteryo sa malingkawasnong gahum sa Dios nga
mapadayag sa hupong sa umaabot. Mao kini ang langkub sa tinibo nga makatay-og nga
maayong balita nga iproklamar sa ebanghelyo.
Ang bag-ong kasabutan sa ebanghelyo sumala ni Mateo 2:16, nahitabo nga ang umalabot nga
makapatay-og nga maayong balita dili hapsay ug dili libre sa pagsalikway sa mga proseso. Mas
anaa ang pagdangat nga makapatay ug tungod kay mismo sa sugilanon sa Mateo, ang maayong
balita nagapadayag una sa mga Hentil nga katawhan kinsa wala mopadayag sa ilang pagtuo sa
Dios sa Israel. Sila ang mga manggialamon nga mga tawo gikan sa Silangan. Mas nagalihok
sila sa relihiyon kalambigit sa mga bitoon, ang may kalabutan sa pagbasa ug sa pagtino sa
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kaugmaon pinaagi sa kalihokan sa kawanangan. Hinuon, sa maong okasyon, gihimo nila ang
mas buhi, mas naay makasaysayanong kahulogan nga ilang mahulagway. Ila lamang ilhon ang
sinyales sa kawanangan. Sa bag-ong butang nga ang Dios nagalihok sa kasaysayan sa
katawhan ni Yahweh. Ang saad sa bag-ong butang modangat sa porma sa usa ka bata nga
matawo sa pinaka-ubos ug pinakapinihig nga kahimtang, dili pinaagi sa giangkon nga gahum ug
kalambigitan sa mga panghunahuna ug position nga lunhaw. Ang gisaad nga bag-ong butang
usa lamang ka bata isip langkub nga gihimo sa mga walay pagtuo nga mga nagtuon sa
kawanangan. Ang gasa sa pagtino wala gi-monopolyo sa mga nag-angkon isip katawhan sa
Dios. Ang uban nga wala mopaambit sa maong pag-angkon mahimong makadawat sa mas
halalum nga pagtino sa malingkawasnong kamatuoran, dili lamang gikan sa Bibliya, apan sa
makasaysayanon ug natural nga mahitabo sa palibot.
Anaay panahon nga sila nahimong sensitibo ug seryoso nga gahunahuna kabahin sa kinabuhi
ug pagtuo kaysa niadtong nagpahayag sa maong pagtuo.
Apan, kini nga bag-ong butang nga gihimo sa mga wala nagatuo dihadiha nagmugna og
kapalaran ug kakulba sa bahin niadtong anaay kagahum ug mga interest nga pagaprotektahan.
Kinsa katong nakabenepisyo pag-ayo sa pagmintinar ug pagpreserbar sa dili makiangayon ug
madaugdaugon nga kahimtang sa pagdominar ug control. Maanaa pirme ang mga Herodes nga
mohimo sa tanang pamaagi sa pag-undang ug paglihay sa umaabot nga bag-o bisan sa paagi
nga pagpangilad ug pagbuhat sa ilang kaugalingong binayran nga mga mangi-alamon diha sa
pag-alkontra sa pagtino dinha sa paghimatikod sa nahimutangan sa pagkatawo sa kabag-ohan.
Kanunay anaa ang pagsupak gikan sa paghulga sa pagdangat sa banagbanag sa kabag-ohan.
Apan klaro kaayo on unsa ang giproklamar. Ang pagdangat sa bag-o nga nagsilbe nga
malingkawasnong Maayong Balita alang sa mga dinaogdaog ug nga dili maundang nga pagsupil.
Ang mga Herodes bisan sa atong panahon naga-employ sa pinakamangtas nga pagpanlupig ug
pagpahilom sa posibleng tinubdan sa bag-ong paglaum sama sa mga bag-ong gipanganak. Apan
ang mga pamaagi sa Dios nagalihok sa lawasnon ug malingkawasnong pagbuot sa Dios, ga dili
maundang sa laraw sa tawo. Mao kini ang tinubdan sa nagagitib nga paglaom sa mga nawad-an
niini. Ang maingon-ingon nga inosente ug walay gahom nga bata mamahimo hinuon nga
pinadayag nga tinuoray nga Diosnong gahom ug grasya. Aron sa pagdepensa ug sa pagprotektar
sa kinabuhi ug kaugmaon sa mga bata ug sa tanang kabataan mao man ang pag-seguro sa
umaabot nga kabag-ohan sa lunlun nga gasa sa Dios
Giya sa Pagtuon alang sa Magtutudlo
Ang mga kabataan maoy simbolo sa kaugmaon. Kon unsa ang gihimo sa kalibutan sa mga bata
nagahulagway sa kaugmaon niini nga kalibutan. Ang katilingban nga maayohon sa mga bata,
nagahatag og luna alang sa pagdala ug pagtubo, sa pag-gugol og tabang sa edukasyon nga
nagatudlo kanila sa pagbuhat sa hustisya, gugma, sa kaayo, ug sa paglakaw nga mapaubsanon
uban sa Dios (Miqueas 6:8), pagtukad sa kalibutan nga luwas, mahigalaon, ma-abiabihon,
manggihatagon ug diin ang kaayo maoy nagapatigbabaw. Ang kalibutan nagtukod sa kaugmaon
sa us aka kalibutan nga mahinungdanon ang kinabuhi sa tawo pinaagi sa pagdepensa sa
kabataan gikan sa kadaot ug pagpang-abuso. Ang nawong sa propetanhon kabahin sa bata nga
mao mag-giya sa dalan nagahulagway niini nga kamatuoran. Ang mga bata gapangulo sa dalan
sa us aka libre ug mahayagon nga kaugmaon. Si Hesus nagasulti nga hangtod ang mga tawo
mahimong sama sa mga bata dili sila makasulod sa Gingharian sa Dios. tungod kay ang
gingharian nagapunting sa kaugmaon nga giandam sa Dios. Ang mensahe ni Hesus mao ang
paghimo sa usa ka mahigalaon sa bata nga katiligban karon nga naghatag sa dalan sa
kamatuoran sa usa ka mahayag nga kaugmaon sa tanan
I. MGA KATUYOAN:
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Sa pagkahuman sa pagtuon, ang mga kabataan makahimo sa:
1. Makasulti nga si Jesus gasa sa Dios ngadto sa tanang katawhan.
2. Makasulti ngano nga ang mga bata kinahanglan panalipdan.
3. Mobati sa kamahinungdanon sa ilang kaugalingon ingon nga paglaum sa umaabut.
4. Makapadayag sa usa ka mamugnaong paagi sa pagbantay sa kabataan.
II. PANGHUNA-HUNA: Sama sa bata nga si Jesus nga nahimo nga gasa gikan sa Dios, ang
mga bata (babies) ug ang uban pang mga kabataan mga gasa usab sa ilang pamilya
ug kinahanaglan nga sila protektahan aron masiguro ang ilang kaugmaon.
Mga Galamiton:
Bibliya, pictures, cartolina, paste, plant drawing or tinuod nga
tanom
a nativity scene: Maria ug Jose nga posible naa sa balay nga
daan na (andamon ang pictures sa wise men tungod kay gamiton
siya sa pagsugod sa istorya).
What Makes Me Happy Chart
“What makes me happy Chart” diha sa kartolina. Pag-drawing og
usa ka tanom, apan ayaw butangi og bulak ang mga sanga o
pagkuha og tinuod nga tanom nga naa sa pot. Sa ubos sa tanom
isulat kini: WHAT MAKES ME HAPPY. Pag-andam og mga
“petals” nga hinimo sa cartolina nga butangan sa pictures sa mga
bata nga gi-protektahan, giampingan, nalipay kauban sa mga
bata, giatiman sa mga ginikanan, nag-eskwela, nagdula,
nisimba, nag-ampo, nagkaon, naligo, ug uban pa… ang mga bata
dasigon nga maoy mo-paste sa mga pictures nga maoy mahimong bulak sa tanom.
III. MGA KASINATIAN/PAMAAGI SA PAGTUON:
A. Pangabli nga Pagsimba
1. Pag-abi-abi. Awiton kauban sa mga kabataan…
“In Sunday School Together” (Children Praise God, 171):
Here we are in Sunday School, I’m here, you’re here

Here we are in Sunday School, you and I.
Here they are in Sunday School, ______, ______ (name 2 children)
Here they are in Sunday School, you are here.
(Balikon pag-awit hangtud nga ang tanang ngalan sa bata maapil sa pag-kanta.
Paapilon ang mga bata sa pagkanta.) Ang katapusan sa awit mao kini:
Here we are in Sunday School, I’m here, you’re here
Here we are in Sunday School, all are here!
2. Ipangutana: Unsang adlawa karon? (Karon ang bag-ong tuig!!!)
3. Pangabling Pag-ampo: (sabatan sa tanan) Maayong buntag Jesus. Salamat
niining bag-ong tuig. Salamat sa milabay nga tuig. Salamat sa among mama ug
papa, akong igsuon nga babaye ug igsuon nga lalaki ug sa akong tibuok pamilya.
Salamat sa akong mga classmates sa eskwelahan ug dinhi sa simbahan. Salamat
nga Imo akong gihatagan og kalipay. Amen.
3. Itudlo ang awit: “I Want to Live in a Friendly World”
(Children Praise God, p. 166, first 2 lines only)
I want to live in a friendly world, a friendly world, a friendly world
I want to live in friendly world that’s kind to a child like me. (repeat)
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B. Pagpangandam
1. Mag-awit: “I HAVE A FAMILY” (tune: The Farmer in the Dell)
I have a family, I have a family, God made my family, I’m happy as can be
God made my family, God made my family, God made my family, I’m happy as can be
I love my family, I love my family, I help in every way I love my family.
My fam’ly cares for me, my fam’ly cares for me,
They give the things I need, my fam’ly cares for me.
2. Pagbalik-Tuon. Ipangutana:
o Kinsay nagsaulog sa iyang birthday sa miaging Dominggo? ( Si Jesus’)
o Sa unsa kabahin ang istorya sa miaging Dominggo? (Ang Pagkatawo ni Jesus)
o Sa miaging istorya, kinsa man ang mga bisita ni Jesus? (Ang mga nagbantay
sa karnero)
3. Isulti: Ang atong istorya karon, atong tan-awon ang dugang mga bisita ni Jesus.
C. Yugto sa Pagkat-on
1. Giyahan ang mga bata sa pagsulti sa memory verse sa miaging Dominggo…
“Ania ako nagdala og maayong balita nga makalipay sa tanang mga tawo:
natawo karon ang Manluluwas.”(Mateo 2:10)
2. Ipangutana: Kinsa man ang Manluluwas? (Si Jesus)
3. Awiton:
“It is Now Our Story Time” (tune: Mary Had A Little Lamb)
It is now our story time, story time, story time
It is now our story time, quiet, quiet… shhh!
4. Isulti ang Istorya: Ipakita ang mga maalamon nga mga tawo diha sa “nativity
scene.”
Si Maria ug si Jose Nanalipud Kang Jesus
Dunay pipila ka mga maalamon nga mga tawo nga nagdala og gasa ngadto kang
Jesus. Aron ilang makita si Jesus kon asa siya natawo, ilang gisunod ang bitoon
nga sige nagsidlak didto sa kalangitan. Miabut sila sa Jerusalem ug nangutana kang
Hari Herodes, “Asa ang bata nga natawo nga mahimong Hari sa mga Hudiyo? Ania
kami aron sa pagbisita kaniya.”
Si Hari Herodes miingon, “Kon makita na ninyo ang bata, sultihi unya ko aron muadto
usab ako og mubisita kaniya.” Apan sulod sa kasingkasing ni Herodes duna siyay
kahadlok. Miingon siya sa iyang kaugalingon, “Ako ang hari, dili ko gusto nga duna
pay laing hari nga molabaw kanako. Dili ko gusto nga pulihan ko sa akong pagkahari.”
Sa dihang nakita na sa mga maalamong tawo si Jesus ilang gihatag ang ilang mga
gasa. Pinaagi sa damgo, ang anghel sa Dios misulti kanila, “Ayaw ninyo sultihi si
Herodes kon asa ang bata natawo tungod kay dautan ang iyang plano alang kang
Jesus.” Si Jose duna usab damgo. Ang anghel sa Dios misulti kaniya pinaagi sa
iyang damgo, “Lakaw kamo ug adto kamo sa Ehipto. Tago usa kamo didto kay si
Herodes buot mopatay kang Jesus. Balik kamo kon mosulti na ako kaninyo.”
Ang mga maalamong bisita ni Jesus namauli ug miagi sila sa laing dalan ug wala nila
sultihi si Herodes kon asa si Jesus. Busa nasuko si Herodes. Naghimo siya og sugo
sa mga sundalo nga patyon ang mga bata nga nag-edad og duha ka tuig paubos sa
tibuok yuta sa Bethlehem. Apan salamat sa Dios nga si Jesus luwas na. Si Maria
ug si Jose miadto na sa Ehipto ug ilang gi-protektahan ug gibantayan si Jesus. Ang
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Dios nag-bantay usab kang Jesus kay si Jesus Iya man nga gasa ngadto sa
kalibutan.
D. Pagpalalum sa Pagsabut / Pagpakig-ambitay
1. Ipangutana kini:
o Kinsa ang mibisita kang Jesus? (ang mga maalamon nga mga tawo)
o Kinsa pa ang gusto mobisita kang Jesus? (Si Hari Herodes)
o Giganahan ba si Hari Herodes kang Jesus? (Wala)
o Unsay gusto buhaton ni Hari Herodes kang Jesus? (Iyang patyon)
o Unsay gibuhat ni Maria ug ni Jose kang Jesus? (Niadto sa Ehipto aron taguan
si Jesus)
2. Sultihi ang mga kabataan nga ang istorya nagsulti kanato…
o Nga ang Dios nagbantay sa bata nga Jesus pinaagi sa pagbantay nila ni Maria
ug ni Jose.
o Ang Dios naghimo ni Jesus nga luwas tungod kay Siya gasa man sa kalibutan.
E. Pagkaplag sa Biblikanhong Kamatuoran
Adunay usa ka Hari nga natawo. Kini nga Hari mao si Jesus. Si Hari Herodes nasuko
kabahin sa pagkatawo ni Jesus nga gitawag nga mahimong Hari sa mga Hudiyo tungod
kay dalu siya ug dili siya gusto nga mahunong ang iyang dautan nga pagtagad sa uban.
Apan bisan kon unsa pa ang mahitabo, si Jesus giluwas sa Dios gikan sa kasuko ni Hari
Herodes tungod kay siya gasa man alang kanato. Si Jesus, sa dihang midaku na siya,
nagpakita siya sa dakung gugma sa Dios aron kita makahibalo mahigugma sa uban.
Sama ni Jesus, ang mga kabataan kinahanglan nga bantayan ug protektahan. Sila ang
mopadayon sa mga buhat nga magpakita sa paghigugma sa Dios ngadto sa katawhan
sama sa gibuhat ni Jesus.
F. Pagkinabuhi sa Biblikanhong Kamatuoran
1. Pangutan-on ang mga bata kon unsa ang ilang gusto buhaton kon modaku na sila?
2. Sultihan sila nga importante kaayo nga maningkamot sila nga mobuhat kon unsa
ang labing maayo aron makab-ot nila ang ilang gusto buhaton.
3. Ipangutana: Nganong kinahanglan man nga ang bata bantayan ug protektahan?
(Angay timan-an sa magtutudlo:
Ang mga bata maoy simbolo sa atong
kaugmaon. Mahimo sila nga mga inahan ug amahan sa umaabut nga panahon. Sila
ang umaabut nga mga doctors, engineers, teachers, farmers, workers. Sila ang
umaabot nga mga barangay captains, mayors, governors, congress representatives,
senators and presidents. Sila ang umaabot nga mga pastors, music teachers and
Christian Education workers. Sila ang umaabot nga mga instrumento alang sa bagong kinabuhi. Ang atong maayong kaugmaon naga-agad sa mga kabataan.)
4. Para sa N/K/YE:
Ipahiluna ang “What Makes Me Happy Chart.” Ipakita ang nagkalain-laing
“petals” ngadto sa mga kabataan. Papilia ang mga bata og “petal” nga dunay
pictures sa mga kabataan nga dunay lain-laing kahimtang (sumala sa gisulti sa
ibabaw). Dasiga sila sa pagpatapot niini sa petal og pagdikit niini sa drawing nga
tanom o sa pagbutang niini sa usa ka tinuod nga tanom.
Dugang Buhatonon para sa YE:
Pasultiha ang mga kabataan kon unsay mga paagi nga ilang mapakita nga anaa
ang pagbantay ug pagtagad sa mga kabataan. Mahimo nga ila kining ipakita
pinaagi sa drama.
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G. Pagsimba sa Pagtapus
1. Ipasag-ulo: Memory verse: Mateo 2:14, “Busa mibangon si Jose, gidala niya
ang bata ug ang inahan ug mikagiw sila niadtong gabhiona padulong sa
Ehipto.” Balik-balikon hangtud masag-ulo sa mga bata
2. Paghalad:
Give the offering while singing “I’m Giving” (Children Praise God, 112)
I’m giving, I’m giving because I love Jesus
I’m giving, I’m giving because I love Him.
3. Awit sa Pagtapus: (balikon pag-awit: “I Love My Family”)
4. Pag-ampo sa Pagtapus: (sabatan sa tanan) Mahal namo nga Dios, salamat sa
Imong pagbantay ni Jesus sa bata pa siya. Salamat sa iyang mama ug papa
nga nagbantay niya. Salamat nga Imo silang gisugo nga bantayan si Jesus.
Amo Ikaw nga gihigugma. Tabangi kami sa pagpakita sa among paghigugma
Kanimo. Amen.
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