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
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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.

4|Page

“Human Degradation and Spirituality for a New Humanity”

Advent and Christmastide Season

UNITED CHURCH OF CHRIST IN THE PHILIPPINES

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,

“Human Degradation and Spirituality for a New Humanity”

Advent and Christmastide Season

UNITED CHURCH OF CHRIST IN THE PHILIPPINES

(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

12 | P a g e

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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Quadrennial Theme: SPIRITUALITY FOR THESE CRITICAL TIMES
Year 3 Theme: Human Degradation and Spirituality for a New Humanity CC 2016-2017
Scope 1: Rootedness in the Faith
Strand 1: Jesus’ Encounters with Human Degradation and its Transformation
Season: Advent and Christmastide
Age Level: Adult
NOVEMBER 27, 2016
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.
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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 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:

Giawhag ni Jesus ang mga hamtong nga mahimong kabahin sa kabag-ohan sa mga tawo
pinaagi sa mga kabag-ohan sa kultura
.
Pagpasabut sa Teksto - 1 Samuel 25: 13-34
Translated by Rev. J. Morales & Rev. J. Acma
Ang sugilanon diha sa teksto sa 1 Samuel 25: 13-34 naghisgot kabahin sa malampuson nga
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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 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 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 pag-amoma 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 kababayen-an
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 manluluwas-tigpalingkawas mao ra usab
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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 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 mag-inusara 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 kabubut-on 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 midesisyon 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 pagpang-biktima 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 pagonungay 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) nga 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,
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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 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 pag-inalagaray.
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 panghuna-huna 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.
Lesson 1
1. Objectives:
Pagkahuman sa leksyon, ang mga tinun-an gipaabot nga :
1. Ihulagway ang hagit karon nga panahon alang sa kabag-ohan sa katawhan ug sa
pagpalingkawas kanila ug sa ilahang mga kulturanhong pagpihig.
2. Ipaambit ang tagsatagsa ka pamalandong nga makatabang diha sa kabag-ohan sa tawo
gikan sa ilang kulturanhong pagpihig pagtuo ug mga pagbansay bansay.
3. Mapahamatngonan nga sila mahimong instrumento o tulay ni Kristo diha sa
maluwasnong plano alang sa tanan.
4. Ilitok/ isulti ang imong pasalig sa pagbuhat sa imong pahat diha sa simbahan sa
pagpalingkawas sa katawhan sa ilahang kulturanhong pagpihig.
II. Si Jesus nagmando sa mga hamtong aron mahimong parti sa kabag-ohan sa two pinaagi sa
kulturanhong paglagbas.
Materials:
The Holy Bible (preferably NRSV), flip cards/meta cards, outline of a tree to be
drawn on the board
III. Pagkat-on
A. Pangabli nga Pagsimba
1. Pag-abi-abi.
2. Pag:ampo: Buhi ug walay kataposan nga Dios kami nagpasalamat sa imong
pagtapok kanamo alang sa pagkat-on mahitungod kanimo. Hinaot nga ang imong
espirito maania kanamo sa among pagsabot ug paggamit niini sa among kinabuhi.
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Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.
3. Pangabling Awit: Beyond the dying sun HFJ 391
B. Pagpangandam:
1. Magdasig sa klase sa pagbalik lantaw sa ilang kasinatian sa dihang gihatagan sila ug higayon
sa pagtabang sa higala o nagluwas sa usa ka tawo. Sultihi sila sa pagpaambit nga detalyado ani
nga kasinatian.
2. Hatagi ang matag magtotoon ug usa ka blangko papel o meta cards. Pasulata sila ug mga
kulturanhong kaulangan nga nahimong hinungdan nga adunay pag-antos sa katawhan niining
atong panahon karon.
Pag-andam ug usa ka hinagdan nga kahoy sa blackboard.Hatagi ug kusog (emphasize) ang
gamut, sanga, dahon ug ang mga prutas.
Ipabutang sa magtotoon ang meta cards adto sa kahoy. Kon ang kulturanhong tinoohan usa na
ka karaan nga tradisyon, ibutang kini sa gamut, kon kini karon nga panahon nga tradisyon
ibutang kini sa bunga / prutas.
3.IPangutana kini:
a. Unsay importansya niiining kulturanhong tinoohan ngadto sa kahoy? Mas daghan bang gamut
kaysa dahon o prutas?
b. Unsay mas may dakong kabug-aton: ang kulturanhong babag nga karaan na o ang naa sa atong
panahon karon.
c. Pagkat-on
1. Tungaon ang grupo ngadto sa duha. Para sa unang grupo- ilahang pagahisgotan ang
mga kulturanhong babag nga naa makita sa I Samuel ug ang mga kulturanhong
paglapas nga gihimo ni Abigail. Para sa ikaduhang grupo, pagahisgotan nila ang mga
babag sa kultura naa sa Mateo ug sa gihimo nga pagsupak niini ni Jose.
Group 1: Exegesis of 1 Samuel 25:13-34
Ang sugilanon nga gisaysay diha sa 1 Samuel 25:13-34 naghisgot sa malampuson nga
pagpakigkita ni Abigail kang David sa iya nga nga pagpugong sa mga panghitabo
nga buhaton unta ni David sa bana ni Abigail. Dako kaayo unta kini kadaot nga
maapil ang daghang mga tawo apil ang iyang bana nga si Nabal. Sa ilang panahon
ang mga babaye dili pwede makigkita sa usa ka lalake ug sa laing lalake. Dili siya
pwede makigsulti sa usa ka lalake nga dili niya bana o sakop sa iya nga banay. Pero
ang gibuhat ni Abigail usa ka tiunay kaayo kon maghisgot ta ug pagtabok sa
kulturanhong mga babag. Kon si Abigail nagbuhat o mibuhat lamang kon unsay
gipaabot kaniya sa maong panahon ug sa maong kultura. Kon siya nagpabilin nga
hilom ug walay pagtagad sa mga panghitabo sama niadto, possible moabot ang
madugo nga panghitabo ug daghang mga kinabuhi ang makalas.
Group 2: Exegesis of Mathew 1:18-25
Ang sugilanon nagpadayag kang Jose ingon nga usa ka makiangayon ug matarong
nga tawo kinsa naghunahuna ug pagpakigbulag ni Maria sa hilom tungod sa kalit ug
wala gihandum nga pagpanamkon. Kini nga desisyon ni Jose naggagamot diha sa ila
nga kultura mahitungod sa babaye sa Israel kaniadto nga panahon. Para kaniya ang
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pagminyo ug usa ka mabdos ug dili iya nga anak usa ka kaulawan sa katilingban.
D. Pagpalalom/ Panahon sa Pagpaambit
Pagtuki sa teksto ug Pagpangutana.
1. Si Abigail nagpaubos sa iyang kaugalingon atubangan sa usa ka lalaki ug nakigharong
kaniya sa ngalan sa iyang bana.Naghimo siya usa ka butang wala sukad buhata sa
karaanan kultura sa Israel. Sa imong hunahuna naa bay mobuhat susama sa gihimo ni
Abigail?Ngano, o nganong dili?
2. Mga tawo kinsa culturally “marginalized” o hinikawan ug kultura sama ni Abigail mao
na noon ang tinubdan sa mga pagpadayag sa tingog nga pagka-gawasnon. Mouyon ka ba
o dili? Ngano man?
3. Si Jose usa ka makiangayon, makataronganon, mapaubsanon nga tawo pero
naghunahuna siya sa hilom sa pagpakigbulag kang Maria. Unsay hinungdan nganong
gusto siya makigbulag?Unsa may mga kulturanhong babag nga nahunahunaan ni Jose?
4. Si Abigail naay maisog nga kasingkasing ug maisugong nakigsulti kang David aron
maulian ang iyang kasuko. Para sa usa ka babaye, ang paglapas sa kultura usa ka
makuyaw nga desisyon. Pareho usab kang Jose usa ka buotan ug matarong nga tawo
naghunahuna sa hilom sa pakigbulag ni Maria apan wala niya gidayon bisan ug tinuod
man ang hunahuna nga hilom niyang bulagan siya. Unsaon nato pagkasayod nga ang
atong mga desisyon gihimo nga sakto? Unsaon nato pagkasayod nga atong gibuhat
matarong? Unsa ang mga basihanan nga makaingon kita nga ang atong gibuhat maayo?

E. Pagsuta sa Biblikanhong Kamatuoran
Pangutana: Sa imong hunahuna, unsa ang mga hagit sa simbahan karon sa iyang tahas sa pagbag-o ug
pagpalingkawas kanila gikan sa mga kulturanhong pagpihig? Unsaon sa simbahan pagpatunhay sa
kulturanhong paglagbas aron mabag-o ang katawhan?

F. Pagkinabuhi sa Biblikanhong Kamatuoran
1. Pabasaha ang mga tinun-an niini nga parte sa exegesis ug CG:
Si Maria unta makapuyo sa tibuok niyang kinabuhi nga sinalikway kay naay anak pero walay amahan, o patyon
siya pinaagi sa pagbato hangtod mahunosan sa kinabuhi kon si Jose misunod pa sa iyang hilom nga plano
pagpakigbulag sa iyaha. Apan ang kabubut-on sa Dios ug ang iyang plano dili mababagan bisan pa sa
kasamtangang kultura. Nagalihok ang Dios ug mopadayon sa iyang plano ug nagagamit ug mga tawo nga maoy
mohimo niini pinaagi sa pagsunod sa iyang mando alang sa kalingkawasan sa katawhan sa Dios.Tungod kay
misunod si Jose sa mando sa Dios pinaagi sa anghel nga nakigsulti kaniya sa damgo, Gitalikdan ni Jose ang
tanan ug misugot sa sugo sa Dios. Ang uban kabahin na sa kasaysayan kon giunsa pagkatawo sa paglaom ug
giunsa sa plano sa Dios nga magmalampuson taliwala sa mga babag . Ang desisyon ni Jose nagpalingkawas ni
Maria sa kulturanhong tradisyon nga …Naa usab kultura nga nagahimo sa mga anaa sa gahom, maalamon ug mga
adunahan nga naglupig sa katawhan makabaton sa disente nga kinabuhi,nga nagduot sa kadaghanang katawhan
ngadto sa grabeng kalisod.Ang Statistics sa Gobyerno sa Pilipinas nagpakita nga naay 26 million kabos ug 12
million pinakakabos gayod kay maglisod ug kaon katulo sa usa ka adlaw. Ang kultura sa kakabos sa mga kabos
naghimo nila sa pagdawat na lang niini ug nakapahikaw kanila sa paghimo ug lakang aron mausab ang ilang
kahimtang.
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2. Hisgutan:
 Nakita na nato ang kahimtang sa socio-economic sa Pilipinas, unsaon nato pagsunod
sa tingog ug kabubut-on sa Dios alang sa kalingkawasan sa katawhan sa Dios?
 Unsaon nato pagsalikway o paglapas sa kulturanhong babag sama sa gihimo ni Jose
aron sa pagsunod ug mahimong matinud-anong instrumento aron ang plano sa Dios
magmalampuson?
 Unsaon nato pagguba sa kultura nga naghatag ug gahum sa mga anaa sa pamunoan,
kahibalo ug kabtangan nga naghikaw sa mga ordinaryong tawo sa pagsinati sa
hamugaway nga kinabuhi,ug nagasukol alang sa sobrang kalisod?
3. Sultihi ang klase sa paghatag ug hunahuna mahitungod ani nga pahayag:
“The cultural breakthroughs envisioned by the church must be people radically transformed and who will work
to contribute to the emergence of a new world. Where conflicts arise, they come as the peacemakers and
peacebuilders. Where prejudice, exclusion and hatred abound, they come as bridge builders and reconcilers. Where
injustice and victimization take place they come as the voice and advocates of the victims calling for justice and
restitution. Where mother earth is being destroyed, they come as defenders of the integrity, balance and harmony of
the whole creation. This is what a new humanity touched and empowered by the spirit of Christ can do as God’s
agents of transformation and reconciliation. (Exposition of the Quadrennial Theme by the Faith and Order
Commission)
Ang kulturanhong kabag-ohan nga ginalantaw sa simbahan mao kadtong mga katawhan nga
gilauman nga molihok ug motampo alang sa paghimo ug bag-ong kalibotan. Diin naay
panagbingkil, motunga sila ingon nga tig-ugmad ug tigpamuhat sa kalinaw. Diin naay pagpihig
ug kasilag, nahimo silang tulay sa pagpakigdugtong ug pagpasig-uli. Diin naay inhustisya o
walay kaangayan, nahim tingog ug tiglaban alang sa mga biktima nga nagtawag alang sa hustisya
ug kagawasan gikan sa pagka-biktima niini. Diin ang atong inahang yuta magun-ob, nahimo
silang tiglaban alang sa kahiusahan, kahapsay ug katarong sa tibuok kabuhatan .Mao kini ang
bag-o nga katawhan nga gihikap ug gigamhan sa Espiritu ni Kristo makabuhat ingon nga
instrumento sa Ginoo alang sa kabag-ohan ug kapasig-ulian.
4.2.

Dasigon ang mga hamtong sa paghulagway sa ilang tahas ingon nga mga ginikanan
o mga mahinungdanong hamtong sa katilingban, sa simbahan, ug sa tibuok
katilingban ug sa pagsunod sa mga kabag-ohan sa kultura nga gipangulohan sa
Simbahan. Ipalitok ang ilang pakigsaad pinaagi sa Chart sa ubos.
Kulturanhong babag
Akong tahas sa pagsupak
Ang mga edukado ug dato nga miyembro Akong ituboy ug iboto ang mga kabos
lamang ang apil sa Church Council
ug ordinaryong miyembro nga maapil sa
Church Council
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Panak –op nga Pagsimba
1. Halad
2. Panak-op nga Awit: “My Soul Magnifies the Lord”, HFJ 116
3. Pag-ampo: “Salamat O Dios sa kaisog ni Abigail ug Jose! Salamat sa ilang paglihok ug
sa ilang pagsakripisyo. Tagai kami sa maong kaisog O Dios sa pagbuhat susama sa
ilang gibuhat. Sa ngalan ni Jesus-Kristo. Amen.

Sulat alang sa Magtutudlo: Pag-andam ug monggos nga gipatubo sa lain-laing pagtubo.
Tukia daan ang mga pagatun-an sa sunod Dominggo.
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 batanong 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 naguban 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:
General Concept: Sama sa mga giulipon sa Ehipto, ang katawhan mitumaw gikan sa biktima nga
nangandoy ug kagawasan ug pagkahiusa. (Dec 1: HIV/AIDS Day)
Key Concept: Hamtong: ang mga hamtong mangulo diha sa pagtabang sa katawhan nga
nagtinguha alang sa kagawasan ug kinatibuk-an.
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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. 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 nakigkauban 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
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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 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 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
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.
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Lesson 2
111. Kasinatian Pagtuon
A. Pangabling Pagsimba
1. Pag-abi-abi.Dasigon pagsaysay sa mga kasinatian alang sa pagpangandam sa Pasko.
2. Pasiunang Pag-ampo:
Hinaot nga makasinati kami niini nga kabuntagon sa maanindot nga hulagway sa pagtuon.
Makahimo unta kami sa pagkinabuhi niini matag-adlaw. Hinaot nga ang bag-ong hangin
mohuyop aron pun-on kami sa tinguha ug kalig-on aron tabangan ang katawhan nga nangandoy
alang sa kagawasan ug kahiusahan pinaagi sa hiniusa nga lakang. Sa ngalan ni Jesus, Kami
nagaampo.
3.Pasiunang awit: “ God’s call for today”HFJ 362
B. Pagpangandam
1. Sultihi ang mga magtotoon sa pagtutok sa nagkalain-laing dagway sa nagtubo nga liso sa
monggos. Paambita sila kung unsa ilang nabantayan mahitungod sa mga tanom. Tugoti sila sa
pagpaambit sa ilang mga nakita mahitungod sa mga tanom ug sa lakang sa pagpatubo niini.
2. Isulti: Nga ang nagtubo nga monggos nagpakita sa iyang paglambo ug pagkabililhon. Ang
mga liso gagmay man apan makahimo ug dagko nga mga kausaban. Pwede kaonon ang liso ug
ang mga nagatubo nga monggos. Kini nga liso sa monggos nagpatunhay sa kinabuhi.
3. Ipangutana: Unsa kamahinungdanon alang kanimo ang liso kung ilambigit kini sa
panghunahuna kabahin sa pagbalhin ngadto sa bag-ong pagkatawo?
C. Oras sa Pagtoon:
1. Pabasaha ang mga magtotoon sa teksto sa Bibliya nga pagtulon-an Hangyoa ang mga
tawo dapit sa imong tuo nga magsugod sa pagbasa, sundan kini sa mga tawo diha sa
imong wala.
2. Matag-usa kanila mamalandong mahitungod sa maong teksto sa hilom. Isulat sa ilang
mga notebook ang mubo nga mga pamalandong.
3. Hatagan sila ug mga kopya sa mga hamubo nga pagsaysay sa pulong ug ang tibook
klase magbasa niini, usa ka sentence kada tawo sa usa ka higayon. Hunahunaon nila pagayo unsa ang ilang gibasa.
D. Pagpalalom/ Pagpaambit
Ipangutana ang mga mosunod:
1. Unsa ang mga kalisdanan nga gipadayag sa sinulat ni Isaiah?
2. Unsa ang tambag ni Propeta Isaiah ngadto kang Hari Ahas?
3. Miuyon ba si Haring Ahas sa tambag sa propeta?
4. Unsa ang giingon sa propeta?
5. Unsa ang kahulogan sa nagmabdos nga babaye?
6. Unsa ang katilingbang kagikan ni Maria? (Siya kabos nga tawo)
7. Ngano man nga nakalitan si Maria pagkadungog niya sa maayong balita ni
Anghel Gabriel?
8. Giunsa niya pagtubag ang tawag sa Ginoo?Unsa ang iyang giingon?
9. Aduna bay kamahinungdanon sa katilingbanong kahimtang ni Maria sa dihang
gipili siya nga mahimong inahan sa mesiyas? Ngano ug nganong dili man?
10. Unsa ang kahimtang sa atong katilingban ug politika karon sa nasod? Susama
ba kini usab sa panahon ni Isaias ug Lukas?
E. Pagsuta sa Biblikanhong Kamatuoran
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Ipangutana:
1. Unsaon pagpili sa Ginoo niadtong molambigit sa dako nga bulohaton alang
sa langitnong kaluwasan?
2. Unsaon sa kada usa nato ang pagpangulo diha sa pagkab-ot ug kahiusahan
ug kagawasan padulong sa bag-ong pagkatawo?
F. Pagkinabuhi sa Biblikanhong Kamatuoran
1. Ihatag ang sag-ulohong bersikulo: “ Ang balaang espirito moanhi kanato ug ang gahom sa
pinakataas sa tanan magapandong kanimo… (Lukas 1:35b).
2. Maghimo ang mga magtotoon ug usa ka lihok nga mapamalandongan pinakita ang ilang
pagsalmot diha sa tubag sa Ginoo alang sa kagawasan ug kaangayan sa tanang katawhan.
Pagkahuman niini nga pagbansay, mohatag sila ug mga panghunahuna ngadto sa grupo. Sultihan
sila sa paggamit niini nga talamdan.
lugar
1. panimalay
2. simbahan
3. katilingban

Detalyado gibuhat

G. Panak-op nga Pagsimba
Halad
Panapos nga awit: “Jesus Christ, Our Lord & Savior,” HFJ 118
Panapos nga Pag-ampo:
Nagpasalamat Kami Kanimo, among makagagahom nga Ginoo, pinaagi kang Jesu Kristo nga
natawo taliwala sa kalisdanan aron dalhon ang kahiusahan ug kagawasan. Hinaot nga ang
imong Espirito mohatag kanamo ug kalig-on ug bukas nga kabubut-on nga himoon ang among
bahin sa pagdala sa kagawasan ug kahiusahan. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa hagit nga
makalambigit sa Imong bulohaton. Sa ngalan ni Jesu-Kristo, among pag-ampo. 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)
(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
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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?”
10 Ug 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 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:

Ang mga hamtong giawhag sa pagsalmot sa mga kalihokan nga magapanalipod sa mga
huyang ug sa walay gahom aron ipataas ang ilang dungog.

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
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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 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 kalalakinan. 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 taga-I 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 ( 12:16-20) 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.
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Gikinahanglan silang mobiyahe ngadto sa dapit diin sila magparehistro ingon nga mga sakop sa
usa ka gingharian. Usa kini sa mga lig-on nga pamaagi alang sa pag-Paghupot sa Kagamhanang
Roma sa populasyon sa ingon nga basihan sa ilang paghan-ay 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 pagabot 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 ( vice versa? ). 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 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
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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.
Lesson 3
I.
Mga katuyoan:
Sa pagkatapos sa pagtoon, ang mga magtutoon gilaoman sa paghimo:
1. Isaysay pagbalik ang mga sugilanon ni Rehoboam ingon nga hari ug ni Quirinius ingon
nga gobernador.
2. Hisgutan unsa ang kalambigitan niini nga mga sugilanon diha sa mga hagit karon sa
pagpatunhay sa tawhanong katungod.
3. Hisgutan ang pamatasan nga gihatag ni Jesus aron panalipdan ang mga huyang ug walay
gahom.
4. Tukion ang mga kalihokan sa simbahan nga may kabahin sa pag-ila sa tawhanong
katungod.
5. Ipakig-ambit ang lakang nga himoon aron mapatunhay kining tawhanong katungod.
A. Pagpangandam:
1. Sultihan ang grupo nga ang pagsaulog niini nga Domingo mahitungod sa Human
Rights Sunday . Hangyoon ang mga hamtong sa pagpaambit sa ilang mga hunahuna
mahitungod sa pahayag sa ubos.
a. “Human rights are those rights that make humans human” Sen. Jose W. Diokno
( Ang tawhanong katungod mao ang mga katungod nga naghimo sa tawo nga
tawhanon.)
“The world is beginning more of a neighborhood, but it is any more of a humanhood? If we
don’t learn to live together as brothers & sisters, we will perish together as fools.” Dr. Martin
Luther King Jr.
(Ang kalibotan nahimong labaw pa sa kasilinganan, apan labaw ba kaha kini sa
pagkatawhanon? Kun dili kita makahibalo magpuyo kauban ang atong mga kahigalaan,
mangahanaw kitang tanan ingon nga mga buangbuang.)
1. Ilakbit ang ilang mga tubag
2. Isulti: Ingon nga mga sumusunod kang Kristo, atong katungdanan ang pagpatunhay
sa tawhanong katungod. Kun mapakyas kita niini, dili angayan nga pagatawhgon
kitang mga Kristohanon. Dapat nga magpuyo kita diha sa kahapsay kauban ang
matag-usa ug atong tahuron ang matag-usa.
2. Oras sa pagtoon
1. Magtawag ug duha ka volunteer aron basahon ug kusog ang mga mosunod
nga teksto: I Hari 12:1-16 ug Lukas 2:1-6 samtang maminaw ang uban.
2. Kon adunay laing mga hubad sa tekst, Ipabasa usab kini: pananglitan kun
ang bersikulo mabasa sa Ilokano, basahon ang hubad sa English o Tagalog.
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3. Ang kada magtutuon magsulat sa ilang notebook ug minugbo nga
panghunahuna o sumikad sa ilang mga kaugalingong pagsabot sa teksto.
4. Mamalandong ang grupo unsa ila gihunahuna sa nahitabo kaniadto.
5. Basahon ang mubo nga pagsaysay sa Bibliya ug ang kaubang talamdan ingon nga
grupo aron tabangan sila pagsabot ug maayo sa teksto. Gamit ang mapa, Ipakita
giunsa ang mga troso pagtukod sa templo ug palasyo pinaagi sa paghakot niini gikan
sa Lebanon padulong sa Jerusalem. Kini mao ang maghulagway giunsa pagpatuman
ang pinugos nga pagpatrabaho sa katawhan.
6. Maghatag ang kada magtotoon ug panabot kun unsa ang mensahe sa mao nga mga
bersikulo sa Bibliya alang kanatong tanan.
7. Sultihan ang mga magtotoon nga kini nga pamaagi nga ilang nahimo usa ka
pinasayon nga kutlo sa pagsabot sa mao nga mga teksto . Dasigon sila pagtoon sa
Bibliya pinaagi niii.
3. Pagpalalum/ pagpaambit
Ipangutana kining mosunod:
1. Unsaon nimo pagdugtong ang sugilanon sa I Hari 12:1-16 ngadto sa sugilanon sa
Lukas 2:1-6?
2. Nakakita ka ba ug mga panghitabo sa pagpanglapas sa mga tawhanong katungod
sa duha ka mga sugilanon?
3. Unsa ang naasoy nga madaug-daugong kahimtang imong nasabtan nga nahitabo sa
panahon ni Haring Rehoboam?
4. Unsang madaug-daugong pamalaod imong nasabtan nga nahitabo panahon ni
Quirinius ingon nga gobernador?
5. Unsa kaha ang buhaton sa katawhan sa Ginoo sa atubangan sa mga madaug-daugon
ug mapahimuslanong mga balaod sa kadagkoan?
E,. Pagsuta sa Biblikanhong Kamatuoran
Ipangutana: Unsa ang mga madaling mabuhat nato aron panalipdan ang mga huyang ug
walay gahum aron ipataas ang ilang dungog?
F. Pagkinabuhi sa Biblikanhong Kamatuoran
Hagiton ang mga magtotoon sa pagsulat sa ilang mga notebooks ug usa o duha ka
mga butang nga ilang himoon aron panalipdan ang mga huyang ug walay gahum.
Pagkahuman, silang tanan magsulat ug pakigsaad diha sa manila paper nga may ulohan:
Atong Pakigsaad sa Pagpataas sa Dungog.
Pangutan-on ang mga magtotoon sa pagbasa sa mga mosunod nga talamdan sa
pakigsaad. Kita gitagana sa pagpanalipod sa mga huyang ug walay gahum pinaagi sa
pagbuhat unsa ang maayo. Atong itugyan atong mga kaugalingon sa paglab-as aron
mosunod kita sa atong Ginoo sama ni Jesu-Kristo nga nagpuyo diha sa pagtuman sa
kabubut-on sa Ginoo ug katuyoan. Napakyas kita sa pagpakita sa himaya sa Ginoo diha
sa kinabuhi sa uban kaniadto, apan karon ug sa mga nahabiling bahin sa atong mga
kinabuhi, nabuhi kita aron buhaton unsa ang maayo.
H. Bulohaton sa balay
I. Hangyoon ang mga magtotoon sa pagbasa diha sa ilang panimalay sa mga
bersikulo alang sa sunod semana (Isa 49:1-3/ Juan 3:11-17.
2.Dasigon sila sa pagbansay unsaon paghimo ug yano nga hubit gikan sa
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Bibliya diha sa ilang panimalay.
3. Sultihi sila nga mangandam kanunay sa pagpaambit unsa ang ilang nahimo
sa ilang panimalay sa panahon sa inyong pagkita pag-usab sunod Dominggo.
4. Hatagan sila ug mga kopya sa hinubit sa Bibliya ug kaubang talamdan alang
sa sunod semana ug magmaluluy-on ug makiangayon diha sa pakigdugtong
sa atong mga silingan ug ngadto sa tanang kabuhatan sa Ginoo.
G. Panapos nga Pagsimba
1. Halad
2. Panapos nga awit: “God calls us today”
3. Panapos nga Pag-ampo:
Hinigugmang Dios, Kami nagpasalamat kanimo tungod sa paghatag kanamo ug kaisog ug
kalig-on aron panalipdan ang mga huyang ug walay gahum. Hinaot nga hatagan mo kami ug
espirito sa pagpatunhay sa tawhanong dungog kanunay. Sa ngalan ni Jesu-Kristo, among
giampo. Amen.
December 18, 2016
Dec. 18, 2016-4th Sunday of advent Jesus as God’s love Incarnate
General Concept: Taliwala sa nagun-ob nga katawhan ang Ginoo mianhi pinaagi ni Jesus sa
pag-ayo ug aron paghimo nining pangkatibuk-an.
Key Concepts: si Jesus mianhi aron sa paghimo ug katilingban nga nagalangkob sa mga
tawong naayo sa balatian, napalingkawas sa anaa nahigot sa gahom sa yawa,
naghatag sa mga nanginahanglan, maayo sa mga huyang, maabi-abihon sa mga
domodoong, pagdawt sa sinalikway, nagpasaylo sa mga dili maayong gawi ug
andam motugya sa kaugalingong kinabuhi alang sa kaayohan mga higala.
EXEGESIS OF THE BIBLICAL REFERENCES- Pagpadayag sa hunahuna
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
malambuon 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 gigunob, ang mga 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 gahum, 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
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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 sulugoon
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 presensiya sa pinadala sa Ginoo kinsa maoy
mohulagway sa makiangayon ug makataronganong kabubut-on sa Ginoo alng 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 ang panagbingkil sa
punoang Judeo adtong panahona pipila ka katuigan ang milabay,pagkahuman sa kamatayon ug
pagkabanhaw ni Jesus. Gipasabot ni Jesus ngadto kang Nicodemus ang kamatuoran sa
pagkatawo ni Jesus ingon 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 matinud-anong 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 guma alang sa kalibotan,ang
kalibotan nga nalubong sa kangitngit ug pagkapukan. Kini nga gugma 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 ug 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 kamatuoran 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 nga kanunay natong
tuohan, alagaran ug saksihan uban ang pagsalig ug paglaom alang sa bag-ong kinabuhi ug bagong kaugmaon.
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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 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 matagusa 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 niini 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 espiritu
ni Kristo nagapadayon sa pag-ayo sa nagusbat nga kabuhatan hangtod nga ang kabubut-on sa
Dios moabot ug adunay pagpasig-uli.
i.

Katuyoan
Pagkahuman sa pagtuon, ang mga tinun-an gilauman sa paghimo sa mga mosunod:
1. Ideklara nga ang Dios nagpadala kang Jesus tungod kay nahigugma siya kanato.
2. Ipasabot nga si Jesus mianhi aron sa pag-ayo sa kalibotan.
3. Ihulagway ang mga batasan/ kinaiya napasig-uli sa katilingban.
4. Paghimo ug usa ka pakigsaad nga buhaton ang pag-ayo sa kalibotan diha sa
mata ni Jesus.

PANGHUNAHUNA
II. Si Jesus mianhi aron sa paghimo sa katilingban nga gilangkoban sa mga katawha nga anaay
balatian, nagpalingkawas gikan sa mga higot sa gahom sa yawa, manggihatagon ngadto sa mga
nanginahanglan, maayo sa mga mahuyang, maabi-abihon sa mga langyaw, ug nagadawat sa mga
nasalikway, mapasayloon sa mga makasasala ug andam motagana sa iyang kinabuhi alang sa
kaayohan sa mga higala.
Materials: Bibliya( NRSV), Hymnal, (K-W-L (know-what-learn), chart, a simplified national
situationer
111. MGA KASINATIAN SA PAGTOON
B. PAG-abli sa Pagsimba
1. Takna sa Pag-abi-abi sa mga magtotoon pinaagi sa tam-is nga pahiyom.
2. Pag-ampo“Human Degradation and Spirituality for a New Humanity”
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Dios sa gugma, Nagaduol kami ingon nga magtotoon sa imong gingharian ug
mamati sa imong mando. Giyahi ang among magtutudlo ug ang matag-usa kanamo nga
moabot diha sa puno nga kahibalo ug unsa ug kinsa ikaw ug unsa ang imong ipabuhat
alang sa kaayohan sa imong hinigugmang katawhan. Hinaot nga ang balaang espiritu
magakunsad kanamo sa pagkinabuhi sa among pagtuo taliwala sa masakiton nga
kalibotan. Hinaot nga tabangan mo kami nga mahimong katilingban sa paglaom dili lang
sa ugma kondili karong adlawa ug niining taknaa. Kini among pag-ampo sa ngalan ni
Kristo. Amen.
B. Pagpangandam:
1. Ipakita ang KWL (know-want-learn) chart. Ang hisgutanan niini si Jesus.
Bahinon ang klase sa 2 ka grupo.Ipakita ang K WL chart ug tugoti kada grupo nga
mosulat sa unang 2 ka kolum ug isunod ang kataposan pagkahuman ibatbat ang
pagtulon-an.
Unsa
ang
akong Unsa ang akong gusto Unsay
akong nakatnahibaloan mahitungod mahibaloan kang Jesus? onan mahitungod kang
kang Jesus?
Jesus?

2. Sultihi ang grupo sa pagpaambit sa tibuok klase kun unsay ilang nasulat sa unang 2
ka columns?
C. Takna sa Pagtoon
1. Ipakita ang pinasayon nga nasudnong kahimtang (tan-awa sa ubos). Awhagon ang mga
magtotoon sa pagsulat ug mga punto nga nakahagit sa ilang pagsabot. Tugoti sila sa pagpaambit
gikan sa ilang gisulat.Ipalangkob ang ilang mga tubag. Hisgutan: “Mao kini ang tinuod nga
kasamtangang kahimtang nato karon. Nagpuyo kita sa usa ka guba ug daot nga kalibotan.”
2. Tugoti ang mga magtotoon sa pagpaambit ug yano nga “exegesis”hubit nga ilang gihimo
sumala sa Isaiah 49:1-3 ug Juan 3:11-17 ingon nga tun-anan sa balay gikan sa niaging semana.
D. Pagpalalum/ Pagpaambitay
1. Gamiton pagbalik ang K-W-L, chart, mag-grupo pagbalik ang mga grupo ug ipadayon ang
ilang pagbairay sa hunahuna ug isulat kun unsa ang ilang natun-an diha sa ikatulo nga column,
musunod dayon ang paghisgotanay.
2. Ipangutana ang mga mosunod:
a. ang paghulagbay ba ni Jesus sa Juan 3:11-17 nakatabang sa atong pag-angkon nga si Jesus
nagpakatawo sama gayod kanato aron pagluwas sa nagsubo ug masakitong pagkatawo?
b. unsa ba ang mga hinugpong panghunahuna gikan sa atong gipanaghisgotan?
(Ang Ginoo nahigugma sa iyang katawhan ug tibook kabuhatan nga ang Ginooo nahimong
tawo diha ni Jesu Kristo)
E. pagsuta sa biblikanhong kamatuoran
Pangutana: Unsa ang gibuhat ni Hesu-Kristo aron ipasig-uli ang nagguba nga pagkatawo?
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F. Pagkinabuhi sa biblikanhong kamatuoran
Pagguhit ug graphic organizer sa kada board o cartolina o manila paper ug pangayo ug
hunahuna unsay ilang buhaton aron mapasig-uli ang nagguba nga pagkatawo. Pananglitan:
Pagmapinasayloay
Pagpalingkawas
kanato gikan sa
mga yawanong gahom

Pag-ayo sa
masakiton

Pagminaay
o ngadto
sa mga
huyang ug
walay
gahom

Paghatag sa
unsa ang naa
gadto sa mga
nag
nagkinahanglan
Mga butang nga
himoon aron
mapasig-uli ang
nagguba nga
pagkatawo

PagdawAt
sa mga
sinalikway

Pagmaabiabihon sa
mga
dumudoong

Andam
motagana sa
kinabuhi
alang sa
uban

mapasayloon

G.
1.
2.
3.

Panak-op nga Pagsimba
Halad
Panapos nga awit : “The prophecy” HFJ 120
Panak-op nga pag-ampo : dapiton ang mga magtotoon sa pag-ampo nga hilom samtang
sila magpasalamat sa Ginoo alang sa iyang gugma kanatong tanan diin gipakita diha ni
Jesu-Kristo sa Iyang kinatibuk-ang kinabuhi sa pagpangalagad . Dasigon ang mga
magtotoo sa paghangyo sa Ginoo sa paggahom kanila aron makahimo sa pagpadayag
kong kinsa ang Ginoo ngadto sa katawhan nga ilang matagbo sa sunod semana.
Ibatbat kini nga pag-ampo: Karon gusto namo nga magpasalamat kanimo Ginoo tungod sa gugma
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nga imong gihatag kanamo. Salamat tungod kay sa pagpakatawo ni Jesu-Kristo sama kanamo aron
mopuyo kauban ang katawhan ug isulti ang Imong kahibulongang gugma. Gikinabuhi ni Kristo ang
imong walay puas nga gugma. Hinaot nga kami imong mga sumosunod , magkinabuhi usab niini. Amen
ANG PINASAYON NGA NASUDNONG KAHIMTANG
LUMAD NGA KATAWHAN
Ang mga lumad ug ubang mga katilingban isog nga nakigbatok batok sa mga kompanya
nga nag-ugmad sa ilang mga kayutaan sulod mismo sa ilang gipanunod nga yuta mao ang
tumong sa padayong pagpanghulga ug pagpanghadlok sa mga kasundalohan ug grupo sa mga
gihatagan ug gahom nga mga kasundalohan aron mopatunhay sa kalinaw ug kahusay sa nasod.
Gipanalipdan sa mga lumad nga katilingban ang daghang mga gipanunod nga yuta, usa sa mga
pipila nga nahibiling kinaiyahan, uban ang mga lagas nga nagakibong kalasangan nga
gipahimutangan sa mga nagkadaiyang bulak ug tanom. Malamboon kini nga mga dapit alang sa
pagkuha ug mga bulawan, tanso ug bakal. 97% sa paglalang sa mineral gipadala sa gawas sa
nasod. Taliwala sa bilyones nga pesos nga naangkon gikan sa panginabuhi sa minahan dinhi sa
Pilipinas, ang mga lumad ug ubang katilingban niini wala gayod nakapahimulos bisan na lang
sa paghatag sa batakang serbisyo sa katilingban sama sa edukasyon ug maayong panglawas.
Ang maong kahimtang karon sa atong panginabuhi sa mina nakatabang lamang sa mga
gamhanang nasod ug nagadoot sa tumang kalisod sa kinabuhi sa mga lumad ug sa palibot. Ang
lumad nagabarog nga lig-on diha sa ilang panlimbasog nga dili tugotan ang mga kompanya sa
minahan sa pagpamutol ug kahoy nga molihok sulod sa ilang gipanunod nga yuta. (Dulphing
Ogan and Santi Mero).
Ang mga nagkahugpong nga lumad nga katawhan gikan sa Cordilleras ngadto sa Mindanao
nagbungat nga himoong nasudnon ang panginabuhi sa mina ingon nga lakang padulong sa
paglambo sa ubang mahinungdanong nasudnong industriya nga tinood nga nag-alagad sa
katawhang Filipino. Gibarogan nila tanan ang ilang katungod alang sa ilang gipanunod nga yuta
ug katungod alang sa kaugalingong kabubut-on.
Ang Palibot
Dili lamang ang mga lumad nga katawhan ang naangin sa mga kalihokan sa pagmina ug
pagpamutol ug kahoy. Kini nga dili kasaligan nga pagpanginabuhi nakaguba sa atong
palibot, naangin kitang tanan. Kadtong nahimutang sa kapatagan wala nakaagom niini.
Apan makita kini panahon sa pagbaha, sa pag-abot sa mga bagyo sama sa nahitabo sa
Zambales sa dihang miduaw ang bagyong lando. Naglutaw ang mga bula nga daw
dagtom pula nga namansahan tungod sa bulohaton sa pagmina nga gihimo dool sa mga
katilingban nga nagapalibot niini. Daghang mga kasayoran mahitungod sa misyon sa
pagsusi sa kinaiyahan nga nagpamatuod nga naghatag ug polusyon ang mina, ang
gihimo sa mga dagko ug langyaw nga mga kompanya. Matod pa niining mga kasayoran,
ang mga proyekto sa mina nga adunay record nga makadaot sa kinaiyahan nailhan sama
sa Tampukan Mining Projet sa Mindanao, nga gipanag-iya sa Alcantara & Sons (Alsons)
apan gipondohan sa Anglo Swiss Mining Glencore, ang naglihok sa mina sa Nichel
ubos sa Nichel Asia, ang local partner sa hapon nga kompanya,Sumitono, Toronto
Ventures ug ang dako nga kompanya sa pagpamutol ug kahoy, ang DMCI kini nga mga
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proyekto napakitaan ug bug-at nga gidalang kakuyaw sa palibot ug tinood nga
makaapekto sa kinabuhi sa tubig, kayutaan, isdaan ug kalasangan. Subo nga palandungon
nga kini nga mga kompanya sa minahan sakop usab sa Chamber of Mines nga gitawag
ug grupo nga maoy nagabungat sa mga katuyoan sa tibook industriya sa minahan.
Mga Mag-uuma
Ang mga mag-uuma ug mananagat mao ang tulo sa mga dagko nga pundok nga taas ug
kahimtang sa kalisod. Sobra sa 52 milyon nga mga Filipinos o 55% sa tibook pumupuyo
nabuhi sa kita nga P200 kada adlaw matag pamilya. Taliwala sa ilang pagpaningkamot
nga mabuhi, nagapabilin gihapon silag pinakauyamot dinhi sa nasod tungod sa nasod
tungod sa kawalay yuta, kakulangon sa panabang sa gobyerno ug nahimo nga biktima sa
pagpanamastamas sa tawhanong katungod. Ang sistema sa pagpadagan sa panginabuhi
sa katilingban sa mga probinsya anaa sa malisod nga kahimtang nga hinay nagpalambo
sa ekonomiya aron makab-ot ang gipangandoy nga kauswagan sa nasod. Siyam sa pulo
ka mga mag-uuma ang wala pay yuta. Daghan pang mga hacienda ug lapad nga mga
kayutaan ang wala pa nabahin-bahin, sama niadtong gipanag-iya sa pinakadato nga
pamilya: Ang mga Cojuangco’s nga mao ang Hacienda Luisita sa Tarlac, Ang Araneta
Estates sa Bulacan,Hacienda Dolores sa Pampanga, Hacienda Looc sa Batangas; Eduardo
“Danding” Cojuangco’s Haciendas sa Negros ug mga Siento Mil pa ka mga hektarya sa
mga yuta nga gidumala sa mga higanteng Corporations dinhi sa Mindanao.Maangkon
lamang sa mga mag-uuma ang katumanan sa taas nga kita gikan sa panguma kong
himoon ang tinood nga kausaban sa pagdumala sa yuta inubanan ang paghimo niini nga
nasudnong pagpanginabuhi ug taas nga pagtagad sa nasudnong pangagamhanan.
Mga mamumuo
Padayong nagbungat ug taas nga sweldo ang mga mamumuo pinaagi sa pagpausbaw ug
P125 sa tibook nasod kanila aron madugangan ang ilang pangita diin dugay nga wala
nila natagamtaman sa daghang mga katuigan. Nagpadayon sila pagtawag alang sa mas
daghan ug malungtarong trabaho. Sa kinatibuk-an nagpasabot kini nga pito sa kada 10
nga gitawag nga empleyado ang gisweldohan sa ubos o wala gani na lang sa ilang mga
kompanya.Nakita nato kini nga dili maayong hulagway sa atong nasudnong kahimtang
karon. Unsa man atong buhaton niini? Ingon nga Iglesia, unsa man ang atong
katungdanan niini?
I.

Mga katuyoan:
Sa kataposan sa pagtoon, ang mga magtotoon makahimo sa:
1. Paghulagway sa timailhan nga giingon ni Isaiah ingon nga paglaom sa pagluwas sa
katawhan nga dugay ng naghandom alang sa kagawasan ug kahiusahan.
2. Pagsuta nga mapaambit sa usa diha sa pagpamuhat alang sa kagawasan ug kaangayan
sa mga katawhan sa katilingban.
3. Pagsaad sa pagtutok mahitungod sa pag-abot ni Jesus ingon nga tubag sa gihandom sa
katawhan nga kagawasan ug kaangayan.
4. Pagpadayag sa pagpasalamat sa usa ngadto sa Ginoo alang sa kahigayonan nga doyugan
ang katawhan sa paghimo ug kagawasan ug kahiusahan
11. Panghunahuna
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Ang mga hamtong magapangulo sa pagtabang sa katawhan nga nangandoy alang sa
kagawasan ug kahiusahan.
Materials: The Holy Bible (ilabi na NRSV) hymnal, nagkalain-laing lakang sa pagpatubo sa
liso sa monggos:
usa ka adlaw nga pagtubo.,2-ka adlaw nga pagtubo, 3 ka adlaw nga pagtubo, 5 ka adlaw nga
pagtubo ug mas gulang nga tanom nga naay mas dako nga dahon kolor green.
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:
Ang mga manimbahay gikinahanglan sa pagsabot sa tinood nga kabulahanan nga ang
balita sa pagkatawo ni Jesus nagdala kanato: Kalipay sa kaluwasan sa kahupnganan ug
sa pagkagawasnon.

Sentro nga Panghunahuna:
Mianhi si Jesus kanato aron sa pagmugna ug komyonidad nga ang
katawhan naalim sa ilang balatian nalingkawas gikan sa mga dautang gahom
manggihatagon sa mga nanginahanglan maayuhon sa mga huyang matinagdanon sa
mga langyaw, mabi-abihon sa mga ngyubit, mapinasayloon sa mga dili maayong taras,
ug andam sa paghatag sa kinabuhi tungod ug alang sa pakighigalaay.
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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
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 alng 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
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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 matinud-anong 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 guma alang sa kalibotan,ang
kalibotan nga nalubong sa kangitngit ug pagkapukan. Kini nga gugma 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 bagong 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
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Dios moabot ug adunay pagpasig-uli.
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 mga anghel ngadto sa
langit, ang mga magbalantay sa mga karnero nag-ingnanay, “Mangadto kita sa Bethlehem ug tanawon 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.
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
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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 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 pagpasig-uli 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 ) dinaug-daug. 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 pakig-ambit sa maayong balita sa paglaom ngadto sa uban. Sa susama kanila sa
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tinuoray ang pagdangat ni Jesus angayan gayud saulogon dinha sa iyang kahingpitan.
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
Lesson 5:
I.Mga katuyoan
Sa pagkatapos sa pagtoon, ang mg amagtotoon gilaoman sa paghimo sa mosunod:
1. Ihulagway ang naandang kalipay sa balita sa pagkatawo ni Jesus.
2. Pag-usisa aron dawaton ang naandang kalipay sa pagkatawo ni Jesus.
3. Ipasabot ang kahulogan sa kalipay nga kabahin sa kaluwasan sa mga
katawhan sa Dios.
4. Likayan ang paggamit
sa pagkatawo ni Jesus
alang sa tuyo sa
panginabuhian.
5. Isulat ang mga pamaagi sa pagpadayag sa kalipay sa usa kabahin sa pag-abot
ni Jesus.
II.
Panghunahuna: Gikinahanglan sa magsisimba ang pagdawat sa naadang
kalipay nga ang balita sa pagkatawo sa mesiyas nagdala ug kalipay sa
kaluwasan, kahupngana ug kagawasan.
Materials: blaang biblia (NRSV) hymnal, guhit sa nagpahiyom ug nagmug-ot
nga nawong alang sa matag-usa ka magtotoon, 2 ka column nga nota.
III.
Mga kasinatian sa pagtuon
A. Pangabling pagsimba
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1. Pag-abi-abi
2. Pangabling Pag-ampo : Madagayaong Ginoo, hatagi kami ug kusog aron buhaton
imong kabubut-on samtang magatuoon kami sa Imong pulong. Gihatagn mo kami
ug tahas sa pagpadayag sa imong ebenaghelyo. Tabangi kami sa pagbuhat niini uban
ang makugihong mga kasingkasing ug hunahuna. Sa ngalan ni Jesus among giampo .
Amen.
3. Pangabling awit: Joy to the world
B. Pagpangandam
1. Andama ang mga magtoon sa pagdula ug “malipayon k aba o dili?” pagtunol ug dagway
sa nagpahiyom ug nagmug-ot ngadto sa kada magtotoon. Kusga pagbasa ang mga
pahayag sa ubos ug sogoa pag-isa ug usa ka nagpahiyom nga nawong kong nalipay
ba sila sa mao nga pahayag ug nagmug-ot nga nawong kong kini nakapasubo ba.
a.

Kalipay ngadto sa kalibotan ang Ginoo niabot na. Ang kalibotan magadawat gayod
kaniya!
b. Ang pasko panaon s a pagpalit ug sobrang mga sapatos, sinina ug mga mahalong
regalo.
c. Taliwala sa masub-anong kalibotan, gipadala sa Ginoo sa kalibotan , gipadala sa
ginoo sa kalibotan ang gasa sa kalipay-si Jesus.
d. Mokaon kita ug maayo nga pagkaon ug moinom ug sobrang makahubog panahon
sa pasko.
e. Niini nga panahon karon, ang kahulogan ug mensahe s apasko dugay ng nawal diha
sa mga nasilaw sa mga butang nga kalibotan ug may patigayon.
f. Ang simbahan mahimong mapasundayag pagbalik sa yano apan masadya nga
sugilanon sa atong gigikanan panahon sa bisperas sa pasko ug laloman pagsabot
ang kahulogan niini aron uban ang panlantaw nga kini bolohaton sa pagpatigayon
dinhi sa kalibotan.
g. Ang pagpanaygon, paghatag ug paghinigugmaay mao ang mga tema panahon sa
adlaw sa pasko lamang.
h. Himayaon ang Ginoo sa pinakataas nga langit ug dinhi sa kalibotan nga kalinaw
niadtong mga katawhan diin gipanalanagin sa Ginoo.
i. Ang pulong nahimong unod ug nipuyo uban kanato. Ug atong nakita ang iyang
himaya, ang himaya ingon nga bugtong anak nga lalaki sa amahan, puno sa grasya
ug kamatoooran.
j. Ang anghel miingon kanila, “ayaw kahadlok” tungod kay ako nagadala kanimo ug
maayong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katawhan: nganha kanimo
natawo niining adlawa dinhi sa syudad ni David ang manluluwas, nga mao ang
mesiyas, ang Dios.
2.Pagkahuman sa dula, pangutan-on kada usa.
a. unsaon nimo pagtubag ang maong dula? Nakita ba nimo nga sayon kana o lisod?
b. unsa kaha ang susamang hulagway sa kalibotan kong naa na daan ang tinood nga
kalipay ug kabulahanan? Unsaon nimo pagbati niana?
c. unsa imong buhaton aron mahimo kini nga kalibotan nga mas maayong dapit alang
sa tanan, ilabi na sa mga kabos ug hinikawan? Pahatagon kada usa bahin sa ilang
nasabtan ngadto sa grupo.
d. Mamalandong ingon nga grupo unsa imong hunahuna sa mga panghitabo kaniadto
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4. Panahon sa Pagtoon:
1. Pabasahon ang mga Magtotoon ug 2 ka pasahe sa biblia
2. Hiniusa ingon nga klase, paghimo ug pinasayon nga kutlo sa nasabtan sa mga
texto.
a. Basahon pag-ayo ang texto
b. Kon naa laing hubad sa maong texto, ipabasa kini:
c. Pasulaton matag magtotoon sa ila notebook ug undanon nga pagsulat
sumikad sa ilang kaugalingong pagsabot sa mga texto.pahatagon kada us
aka bahin sa ilang nasabtan ngadto sa grupo.
d. Mamalandong ingon nga grupo unsa imong hunahuna sa mga panghitabo
kaniadto.
e. Basahon ang kutlo sa ilang pagsabot sa biblia ug amg kaubang talamdan
ingon nga grupo .n
f. Pahatagon kada magtotoon unsa iyang panghunahuna mahitungod sa
mensahe sa maong texto alang kanato karon.
d.Pagpalalom/ pagpaambit
hisgotan ang leksiyon ug ipangutana kini nga mga pangutana:
1. Giunsa ni Lukas pagpalapnag sa pagbati sa kalipay ug pagkahugyaw nga
nasinati sa mga magbalantay? Unsaon nato ang pagsagop ang lunsay nga
kabulahanan nga gibati sa mga magbalantay?
2. Tan-awa ang kalainan sa pagsaysay ni Juan ug ni Lukas kabahin sa pag-abot ni
Jesus sa adlaw sa pasko.
E. Pagsuta sa biblikanhong kamaoturan
Ipangutana: Unsaon sa mga magsisimba sama kanato ang paglab-as ug balik sa
naandang kalipay sa kaluwasan, sa kahupnganan ug kagawasan nga gidala sa
balita sa pagkatawo sa mesiyas?
F. Pagkinabuhi sa biblikanhong kamatuoran: Pahimoon ang mga magtotoon ug
lihok nga makapamalandong pinakita sa pag-apil diha sa pagbalik sa tinood
nga kabulahanan sa unang pasko. Pagkahuman sa pagbansaybansay , pahatagon
sila sa ilang mga hunahuna ngadto sa grupo.
Sultihi sila sa pagsunod niini nga talamdan:
.
lugar
1. panimalay
2. simbahan
3. katilingban

Tinagsa-tagsang lakang sa pagbalik sa kalipay

G. Panak-op nga Pagsimba
1. Halad
2. Panak-op nga Awit, “Joy to the world
3. Panak-op nga pag-ampo: hangyoa ang kada magtotoon nga mosulti ug mubo
nga pag-ampo sa pakigsaad ingon nga ilang tampo diha sa pagpasig-uli sa lunsay
nga kabulahanan sa kaluwasan, kahupnganan ug pagkagawasnon, ingon nga
nabati sa mga magbalantay.
Kinatibuk-ang Gihunahuna: ang pagpatunhay sa mga katungod ug kaayohan sa mga
kabataan makahimo ug makiangayon ug nagpakabanang katilingban karon ug sa umalabot.
“Human Degradation and Spirituality for a New Humanity”
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Sentrong Panghunahuna:
Hamtong: Ang mensahe ni Jesus nganhi kanato mao ang paghimo ug katilingban nga
mahigalaon sa mga bata nga maoy magpahiluna sa dalan ngadto sa masanagong ugma
alang sa tanan.
Lesson 6: January 1, 2017 –
1st Sunday after Christmas: defending children, symbols of a new beginning
1. Mga katuyoan:
Pakahuman sa pagtoon, ang mga magtotoon gilaoman sa paghimo sa mosunod:
1. Ihulagway ang mahigalaong katilingban alang sa mga bata.
2. Ipasabot nga ang pagpanalipod sa mga bata usa ka bahin sa mensahe sa Ginoo alang sa
pagpahiluna ug dan-ag nga kaugmaon alang sa tanan.
3. Sabton ang kahulogan sa pagpanalipod sa mga bata.
4. Buhaton ang mga paagi sa pagpanalipod sa mga bata.
5. Uyonan nga makiglambigit sa pagpatunhay sa kaayohan sa mga bata.
II.
Panghunahuna:
Ang mensahe ni Jesus kanato mao ang paghimo ug usa ka katilingban nga
mahigalaon sa mga bata diin nag-andam ng dalan ngadto sa masanagong ugma
alang sa tanan.
Materials:
Balaang Kasulatan, nagkalain-laing hulagway sa mga bata nga anaa sa kaguliyang sa pag-abuso ,
paglisodlisod sama sa mga litrato nga nagpakita ug mga bata nga nagbuhat sa mga trabaho sa
mga hamtong, sa mga bata nga nagpuyo sa kalsada, sa mga bata sa basurahan ug mga bata nga
gihatagan ug bug-at nga silot.
III.

Learning Experiences
a. Pangabli pagsimba
1. Pag-abi-abi: Abi-abihon ang kada usa ug malipayong bag-ong tuig!
2. Pangabling Pag-ampo: Among magbubuhat, manluluwas ug tigpalahutay s
kinabuhi, nagpasalamat kami kanimo tungod sa bag-ong tuig. Daghang
salamat kanimo sa milabay nga tuig ug sa mga kahigayonan nga alagaran ka
u gang Imong katawhan. Nasayod kami nga Ikaw nagauban kanamo niining
bag-ong tuig uban ang makabag-ong kusog aron ipadayon ang Imong
bulohaton. Salamat kanimo tungod sa kaunay nga pag-uban kanimo! Amen
3. Pangabling Awit: I was ther to hear your borning cry…HFJ 45
B. Pagpangandam
1. Magkuha ug usa ka litrato ang kada magtotoon mahitungod sa mga bata nga
naa nahimutang sa madaug-daogong kahimtang. Sultihi sila sa pag-ingon unsay
unsay nasabtan mahitungod sa litrato ug ipakig-ambit ang mga pamaagi diin ang
mga bata mapanalipdan sa mga tagsatagsa ka kahimtang ga gipakita sa litrato.
Pagkahuman sa pag-ambitay, ipapilit sa manila paper gamit ang paste o ibutang sa
bond. Pahimuan sila ug collage o pagtapot tapot sa mga litrato.
2. Isulti: karon hisgotan nato ang mahitungod kong unsa ang ato nga tubag ingon
nga katawhan sa simbahan kabahin sa kahimtang sa mga bata diha sa collage o
gitapot tapot nga mga litrato.

C. Oras sa Pagtoon
1. Pabasaha ang tibook klase sa mga basehanan nga basahon sa biblia. Sugdan ang
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pagbasa hangtod mosunod ug basa ang tapad u gang uban pa.
2. Paghatag ug collage niining mosunod nga Poem: “
“The Children Yesterday, Today and Tomorrow” (Written by Ms. Elsie Joy de la Cruz)
Yesterday,
I hear the children laughing, singing, giggling while having fun
I see them running, dancing, climbing trees and playing house
I smell their fresh hair after bath and sweet breath when they kiss
I feel the warmth of their hugs and the sincerity of their embrace.
Today,
I hear the cries of children who are hungry, and afraid
because of being sexually and psychologically abused.
I see their bruised bodies being beaten up, callous hands
working for food and soiled feet begging for alms on the streets.
I smell the stinginess of their unwashed clothes and
rottenness of their unbathed bodies sleeping anywhere.
I feel the coldness of their touch asking for money and
the questioning looks in their eyes.
Tomorrow,
I am afraid that:
We can no longer hear children laughing and singing
because their voices are suppressed with bitterness of their pains.
We can no longer see them playing with other kids in the neighborhood
because they are now imprisoned in the cells of prostitution and addiction.
We can no longer feel the warmth and sincerity of their embraces
because their emotions are betrayed by suspicions and fears.
We can no longer see them sharing their toys and food with other children
because they are now influenced by the greediness and
individualistic attitude of the adults that surround them.
What then will our future if these are our children of today?
Grupoha sa tulo ang mga tinun-an: ang usa ka grupo maghisgot mahitungod sa kagahapon,
sunod nga grupo maghisgot sa kagahapon, ang sunod grupo maghisgot sa ugma.
Hatagi sila ug 10 min. sa paghisgot . paandama sila pantomime o skit.ug pangutan-a sila sa
ilang gihisgotan.
d.Pagpalalom/ Pagpaambit:
Hisgotan
1. Giunsa ni Propeta Isaias paglantaw ug mga bag-ong butang ug unsay mga kausaban?
2. Naggamit ang Ginoo ug usa ka bata nga walay gahom aron mopadayag sa tinood
ng agahom sa GInoo ug grasya gikan sa hubit sa pagtoon sa biblia.Ang mga gagmay
nga kabataan mahimong simbolo sa paglaom alang sa kaugmaon. Ingon nga
katawhan sa simbahan, unsa gayod ang atong angay nga buhaton aron panalipdan
ug labanan sila pinaagi niini mohatag ang maayo nilang kaugmaon dinhi sa
kalibotan?
3. Mouyon ka ba sa Poem nga nabasa nato ug napasundayag?
E. Pagsuta sa biblikanhong kamatuoran
Pangutana:
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Unsa ang susamang hulagway sa usa ka katilingban nga mahigalaon sa mga bata?
Unsay angay buhaton sa simbahan aron makasalmot sa paghimo ug katilingban
nga mahigugmaon sa mga bata nga maoy mopahiluna ngadto sa masanag nga ugma
alang sa tanan?
F.Pagkinabuhi sa biblikanhong kamatuoran
1. Pasulaton ang mga magtotoon sa notebook kon unsa ang ilang matampo sa paghimo
katilingban nga mahigalaon sa mga bata karo, pahatagon sila ug ilang
panghunahuna ug ang uban sa klase.
g. Panapos nga pagsimba
1. Halad
2. Pag-awit: The old year has come & gone HFJ 349
3. Pag-ampo:
O Dios, niini nga bag-ong tuig, tabangi kami sa paghawan sa dalan alang sa
masanag nga kaugmaon alang kanamong tanan ilabi na sa mga kabataan.
Hinaot nga mahimo kami nga instrumento aron mohari ang gugma, kalinaw
hustisya ug kaanganyan. Lig-ona ang among katuyoan nga magpadayon bisan
ug dili maayo ang dangatan. Ubani kami, Giyahi kami. Sa ngalan ni Jesus .
Amen.
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