Quadrennial Theme:
SPIRITUALITY FOR THESE CRITICAL TIMES
Year 3 Theme: Human Degradation and Spirituality for a New Humanity CC 2016-2017
Scope 1: Identity: On Being and Becoming
Strand 1: Jesus’ Choice of the Kind of Messiah
Season: Lent
Age Level: Youth and Adults
March 5, 2017
Unang Domingo sa Lent: Pagpili sa atong Padulngan (Choosing our Destiny)
Daang Tugon: Jeremias 1:4-10
Bag-ong Tugon:Mateo 16:21-23
General Concept: Gipili ni Hesus ang pagtamud sa kabubut-on sa Dios ug nahimo kining iyang
padulngan (destiny). Kon atong pili-on ang pagsunod kang Kristo, mahimo kining
atong padulngan (destiny).
Key Concept: Youth/Adults: Gipili ni Hesus ang pagtamud sa kabubut-on sa Dios ug nahimo kining
iyang padulngan (destiny). Kon atong pili-on ang pagsunod kang Kristo, mahimo kining
atong padulngan (destiny).
Exegesis sa mga Biblikanhong Kasayuran:
Ang libro ni Jeremias usa ka balasahon kabahin sa propeta nga matngong nagatubag sa tawag sa Dios
nga mahimong propeta. Tungod niini, gisangyaw niya ang pulong sa Dios. Nagsugod siya sa iyang tahas
sa hatungang bahin sa pagdumala ni Hari Josiah (640-609 BC), ug nagpadayon sa panahon ni Jehoahaz
(609), Jehoiakim (609-598), Jehoiachin (598-597) and Zedekiah (597-586). Panahon kadto nga anaay
kagubot ug kalisdanan diin ang mga kanasuran apil ang Judah, giselyohan.
Ang teksto sa Jeremias 1:4-10, usa ka sugilanon sa iyang tawag isip propeta. Sa pipila ka mga bersikulo,
ang Dios nagpaklaro kabahin sa iyang katuyoan kang Jeremias bisan anaa pa siya sa sabakan sa iyang
inahan basi sa giingon sa Dios ngadto sa propeta: “una kita gihulma, nakabalo nako bahin kanimo.”
Nagahatag kinig katin-awan nga nakapahimo kang Jeremias nga maoy gipili sa Dios. Ang gigamit dinhi
nga Hebrew verb gihubad ingon nga “usa ka pinili” (chosen one) nga gigamit diha sa Genesis 18:19 ug
Amos 3:2. Tungod kay siya ang pinili sa Dios, ang Dios nagpahinungod (consecrate) kaniya ug nagpili
kaniya isip propeta, sa tukma nga pagka-estorya “pinili ug tinawag” nga mahimong tigpamababa sa
kanasuran apil ang Judah. Apan si Jeremias midumili sa maong tawag tungod kay siya batan-on pa pero
ang iyang pagdumili wala dawata sa Dios. Ang kabatan-on ug pagkawalay kasinatian dili sukdanan sa
tawag sa Dios. Ang Dios magasangkap ug magasustiner sa iyang mga gitahasan bisan pa sa unsang angang sa pagpangandam o kwalipikasyon nga aduna ang tawo. Sa ato pa, “Ayaw kahadlok, anaa ako
kaninyo,” matud pa sa Ginoo, maoy iyang saad sa iyang mapadayunong presensya nga nagpakalma sa
kahadlok ug sobrang kabalaka nga mobalibad nga propeta. Ang Dios wala magsaad nga dili mabalod o
mapriso o makatagamtam og panamastamas. Ang makanunayon nga presensya sa Dios igo na dinha sa
pagpagahom ug makasangkap sa propeta sa iyang tawag bisan unsa nga plano ug pagatumanon nga
nagpa-abot. Bersikulo 10, ang Dios gahatag og upat (4) ka paresan nga lihok-buhat nga maoy gipasabot
sa umalabot nga tahas ni Jeremias. Ang unang duha ka pares sa lihok buhat: “pag-ugkat” ug

“pagbungkag”, ug “pag-guba” ug “pagpukan” maoy negatibo kaayo nga realidad nga si Jeremias maoy
propeta sa kadulom.
Ang propeta maoy magpasibya kabahin sa “grim prophecy” sa paghukom nga maoy magdala aron
pagtapos sa dili makatarunganon nga pamalaod ug pagdumala nga malupigon ug puno sa pamaagi nga
dili patas. Hinuon ang positibo nga mga lihok buhat, “ang pagtukod ug pagtisok” nagapaklaro nga si
Jeremias mao usab ang propeta alang sa pagpasig-uli bisan og kini segundaryo lamang. Ang mga
nahabilin sa karaan nga gikondenar sa Dios anaay mobarog nga usa ka kumpleto/malangkubon nga
katilingban nga adunay napasig-uli, nabag-o ug napasaylo nga katawhan sa Dios. Ang mensahe sa
propeta anaay duha nga aspeto sa paghukom ug kaluwasan, kadaot ug paglaom, pagbungkag ug
pagpabalik. Kini kanunay ang sumbanan sa kada propesiya sa pulong Dios.
Ang pinaktinguha sa Ebanghelyo sumala ni Mateo mao ang pagmatuod sa mga magbabasa nga si Hesus
maoy Manluluwas nga gimantala sa daang kasabutan. Ang pangalan nga Mateo nagpasabot og “gasa sa
Dios.” Kansang trabaho mao ang pagkolekta sa buhis nga mibiya niini aron sa pagsunod kang Hesus.
Dinha sa Marcos ug Lukas, gitawag siya sa ngalan nga Levi.
Ang teksto sa Mateo 16:21-23, naga-ingon nga ang panan-awon sa pag-antos ug kamatayon sa kamot sa
mga punoan sa Jerusalem, pangulong pari ug mga magtutudlo sa balaod. Tungod niini si Hesus
nangandam sa mga umalabot nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga disipolo. Apan
dinhi ato usang makita nga gibadlong ni Pedro si Hesus sa mga gipamulong niya ug gibadlong usab siya
ni Hesus ug gitawag niya si Pedro nga “Satanas” tungod kay matud pa ni Hesus nahimo siyang babag sa
kagustohan sa Dios nga maoy nagpadala kaniya. Kini nga mga teksto nagahatag kanato og kahibalo nga
dinha sa katumanan sa atong padulngan (destiny) nagpasahi kanato sa pagsugod dinha sa
pagkamasinugtanon, pagtuman sa tahas nga gisangon maoy nagplastar sa atong paglawig. Apan adunay
mga higayon nga bisan ang mga maayong katuyoan sa mga sumusunod dili makamatikod nga
makabarog ug mohisgot labaw sa mga butang niining kalibutana, mithi ug pamaagi niini nga kalibutan,
hulhog ngadto pagka-materialistic, katungdanan, ug kabtangan ug paglikay sa halad ug ang pagpasagad
sa unsa ang mahinungdanon sa pagtawag sa usa ka tinun-an nga propeta. Kini mao ang dapit diin
nahimong nagbadlong ni Jesus kanato sa pagkahulog ngadto sa mga butang nga "Satanas" kay sa alang
sa mga butang sa Dios. Kini mao kon ngano nga kita kinahanglan magiyahan sa kanunay uban sa mga
kasayuran sa mga saad nga gihatag ngadto sa tanan nga mga gitawag sa Dios sa padayon nga paghatag
gahum sa atubangan sa Ginoo samtang kita modawat sa atong gipili nga kapalaran.
Gabay alang sa mga Magtutudlo ug sa Uban pang mogamit
Sa pagsulod sa Jerusalem, si Hesus milakat na dinha sa pagmatuod sa katumanan sa iyang kapadulngan.
Sa pagbalik susi, ang kada lakang nga iyang gihimo maoy klaro nga buhat sa kalingkawasan dinha sa
pagtubag sa mga hagit nga gibato kaniya. Pero niining tungora ang katumanan nga misantop kaniya mao
nga siya mosubay gayud sa plano sa Dios nga nag-andam kaniya sukad pa sa sinugdanan. Sa sinugdan, si
Hesus nagwali kabahin sa nag-angat nga katukuran sa Gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, pag-ayo sa
balatian, pagpahawa sa mga dautang espiritu, paghatag sa kahayag sa mga nawad-an sa paglaom, ug
paghagit sa mga anaa sa mga pangagamhanan nga dautan. Sa kaulahian sa iyang panaw, si Hesus
naghisgot sa iyang umalabot nga pag-antos, kasakit ug kamatayon. Walay pagbalik tungod kay kini mao
ang katuyoan sa iyang pag-anhi sa kalibutan.
Ang Dios nagalihok sa iyang balaanong plano samtang ginatipigan ug ginapa-uswag ang tawhanong
kalingkawasan imbes sa pagpugong ug mahimong kadaot hinuon. Ang pagtuman sa kabubut-on sa Dios

wala gipugos kang Hesus apan migula ang maampoong pakigbisog uban sa Dios. Ang iyang pag-ampo
nga “iiway ang kopa” kaniya maoy usa ka pagpadayag sa iyang kagawasan sa pagbalibad o pagsanong sa
kabubut-on sa Dios. Sa katapusan, misurender gayod siya sa tibuok ngadto sa Dios. Ang sangputanan
mao nga ang personal nga kagawasan ug pagkatinawag magtagbo. Mao kini ang adlaw nga anaay
napamatud-an sa tawhanong pagkinabuhi ubos sa Dios. Nakumpleto ni Hesus ang iyang panaw ug iyang
giawhag ang kada usa kanato sa pagsunod kaniya. Ang tawo ug ang tibuok kabuhatan gihimo diha
kagawasan. Mao kini ang desinyo sa Dios sa kabuhatan. Gipadala si Hesus sa Dios aron pagpakita sa
dalan sa kagawasan nga inubanan sa Diosnong katuyoan alang kanato. Trabaho sa yawa ang pagsulay sa
atong kagawasan pinaagi sa pagsupak sa katuyo-an sa Dios, ug paglikay niini sa pagtuman sa atong
kapaingnan. Ang kapakyasan sa katumanan sa tinuoray nga atong kapaingnan (mahulagway) susama ra
sa malabay kita ngadto sa impyerno. Ang pagkaanha sa impyerno nagarepresentar sa pagkahanaw sa
katuyoan sa pagkinabuhi “uban sa katilingban sa GInoo, ug sa ubang katawhan ug sa kinatibuk-ang
kabuhatan” (UCCP Statement of Faith).
Sa laing bahin, gipili nato ang atong kapadulngan; ug sa pikas bahin ato kining gidawat. Apan ang
pagdawat niini daw dili matuman sa sinugdanan sa atong matag salabutan. Ang pagkat-on kang Hesus
nga panag-ingnan nagasimukad sa pagtamud sa atong kinahiladman nga pagkagawasnon ug ang
pagkaamgo sa Diosnong kaayo ug katuyoan sa atong mga kinabuhi. Ang atong panaw sa kinabuhi ug
pagtuo makapalambo pinaagi sa mga paghimo og mga pagpili diin ang kagawasan ug pagtahas sa Dios
magakadugtongay. Dinha sa pag-atubang sa mahinungdanong tahas kinabuhi nga makasugod kita sa
hugot nga paghawid nga mapaduol sa padulngan nga giandam sa Dios o sa pagpalayo niini. Ang
pinakamahinungdanon nga punto mao nga mopadulong sa eksaktong direksyon.

I. Mga Tumong sa Pagtuon
Pagkahuman sa pagtuon, gipaabot nga ang mga tinun-an maka:
1. Matin-awan, makatandi sa kalahian sa Diosnong tawag ug kapadulngan
2. Ihulagway ug itandi giunsa si Jeremias ug Hesus pagtawag sa Dios.
3. Ipasubay/ipasabot ang gihunhuna ug gibati ni Hesus sa dihang gipili Sya sa pagtuman sa
kabubut-on sa Dios
4. Ipahayag ang mga butang nga imong mabuhat subay sa Diosnong kabubut-on ug kapadulngan
II. Konsepto
Gipili ni Hesus ang pagtamud sa kabubut-on sa Dios ug nahimo kining iyang padulngan (destiny).
Kon atong pili-on ang pagsunod kang Kristo, mahimo kining atong padulngan (destiny).
Mga Materyales:
The Holy Bible (NRSV), audio equipment (MP3 player or laptop with speakers), “I’m
Letting Go” MP3 or video downloaded from the internet, I’m Letting Go lyrics print out,
Venn diagram, small colored cards, markers, masking tape, pens and
journals/notebooks
III. Mga Kasinatian sa Pagtuon (Learning Experences)
A. Pambukas nga Pagsimba
1. Ipadumala sa tinun-an ang pag-ampo
2. Ihatag sa mga tinun-an ang pagbasa Jeremias 1: 4, 5

3. Iapod-apod ang kopya sa kanta “I’m Letting Go” ug ipatugtog ang musika sa duha ka beses.
Una ipapaminaw sila ug sa ikaduha ipa-apil silag kanta.
YouTube source link: https://www.youtube.com/watch?v=8A-2jhdN0Vc “I’m Letting
Go” (Francesca Battistelli, My Paper Heart, 2008)
My heart beats, standing on the edge,
but my feet have finally left the ledge Like an acrobat,
there's no turning back
[Chorus]
I'm letting go of the life I planned for me, and my dreams
Losing control of my destiny Feels like I'm falling and that's what it's like to believe
So I'm letting go
This is a giant leap of faith, trusting and trying to embrace
The fear of the unknown, beyond my comfort zone [Chorus]
Giving in to your gravity, knowing You are holding me I'm not afraid
Feels like I'm falling and that's what it's like to believe
Feels like I'm falling and this is the life for me
B. Pagpangandam
1. Pagkuha sa mga tubag sa duha o tulo nga tinun-an sa dakong grupo sa mga sumusunod nga
pangutanan:
•

Unsay imong mahuna-hunaan nga mga rason nga nakapalisod alang sa mang-aawit o
tigsulat sa kanta sa pagpadayon sa iyang kaugalingong plano?

2. Isulti:
Kitang tanan kabahin sa pag-apil sa sugilanon nga ang Dios nagsulti. Aron atong
maapilan ang atong bahin, gikinahanglan nga andam kita sa pagbuhi sa atong
kaugalingon plano ug pilion ang pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Kon atong pilion ang
pagsunod sa Dios ug mosunod kang Hesus, atong gituman ang gihatag sa Dios nga atong
kapdulngan (God-given destiny). Karon atong lantawon ang duha ka character gikan sa
Bibliya nga adunay espesyal nga tawag gikan sa Dios ug nahimo usab silang
masinugtanon sa maong tawag.
C. Panahon sa Pagtuon
1. Ginamit ang Venn diagram, ipasulat og mga pulong / hugpong sa mga pulong (words or
phrases) nga ilang malambigit sa mga pulong nga “tawag” (calling) ug “kapadulgan”
(destiny). Dasiga ang mga tinun-an nga makakita kon unsa ang timailhan sa kaparehoan o
kalainan sa duha ka pulong. Ipasulat ang kaparehas sa duha ka managtagbo nga lingon ug
isulat ang kalahian sa punoang bahin sa duha ka lignin.
2. Isulti: Ang “tawag” nag-gikan sa Dios. Ang Dios maoy nagtawag sa katawhan sa Dios. Ang
“kapadulngan” (destiny) sa pikas bahin mao ang pagtubag sa tawo sa maong tawag sa Dios.
Importante nga timan-an nga ang Dios dili diktador nga mo-imposar sa iyang kaugalingong
kagustohan sa katawhan. Ang Dios pabilin nga nagtawag kanato, naa ra kanato kon motubag

kita sa maong tawag. Aton a karong lantawon ang kinabuhi sa duha ka lalaki ug kitaon ang
kon giunsa nila pagtubag sa tawag sa Dios kanila.
3. Ipaabli sa mga tinun-an ang ilang Bibliya sa Jeremias 1:4-10 ug sa Mateo 16:21-23. Hatagi
sila sa pipila ka segundo aron pagbasa niini sa hilom dayon ipabasa kini sa makusog nga
tingog

D. Pagpalalom nga Buhat/ Panahon sa Pag-ambitay
Diha sa grupo nga tagtulo, hisgutan ang mosunod nga mga pangutana. Mag-gahin og panahon
alang sa pagpa-ambit sa nahisgotan ngadto sa dakong grupo.
1. Unsa inyong ganahan nga bahin kabahin sa pamaagi sa pagtawag sa Dios kang Jeremias?
2. Unsay dili nimo ganahan sa pamaagi sa pagtawag sa Dios kang Hesus?
3. Unsay nakapahimong sayon sa tawag ni Jeremias kaysa tawag nga susama sa kang Hesus?
E. Pag-diskobre sa Biblikanhong Kamatuoran
1. Ipangutana sa mga tinun-an ang mosunod nga mga pangutana. Ipasulat ang ilang mga tubag
(words or phrase) sa gagmay’ng mga papel ug ipapilit kini sa board.
• Unsa may gisaad sa Dios kang Jeremias sa panahon nga si Jeremias gitawag sa Dios aron
mahimong propeta ngadto sa kanasuran?
• Unsa may tahas ni Jeremias ingon nga propeta sa nasud?
• Unsa may angayan nga masinati ni Hesus aron matuman ang tawag sa Dios kaniya?
• Unsay atong makat-onan kabahin sa kinaiya kon atong lantawon kon giunsa si Jeremias ug
Hesus pagtubag sa tawag sa Dios?
2. Ang mga tinun-an magsulat sa ilang tubag sa gagmay’ng papel ug ipapilit kini ngadto sa board
uban ang pag-assist sa magtutudlo sa pag-organize sa mga ideya uban sa maong mga tema:
• Unsay tawag sa Dios?
• Unsay pasalig sa Dios sa mga tinawag?
• Unsay makapahimo sa tawo sa pagtubag sa tawag sa Dios?
(seguroon nga maapil ang paositibo ug negatibo nga mga tubag)
3.

Isulti:

Gitawag kita alang pagpanalangin sa mga kanasuran uban sa gugma sa Dios ug
kapasayloanan diha kang Hesu Kristo. Sa bisan man kita mahimutang, nagtinguha ang
Dios nga gamiton kita aron maila sa uban ang Dios. Ang pasalig sa Dios nga gamhan kita
aron matuman ang maong tawag susama nga pasalig ang iyang gipadayag ngadto kang
Jeremias ug kang Hesus. Ania kanato ang desisyon kon ato bang sundon o isalikway ang
tawag sa Dios sa atong mga kinabuhi. Kon atong isalikway ang tawag sa Dios, atong
gipalabay ang kinabuhi nga tibuok ug abunda, kusganon nga mipagamit alang sa
katuyoan sa Dios. Kon mitubag kita sa tawag sa Dios, atong gituman ang God-given nga
kapaingnan (destiny). Ang kalisod sa pagtuman sa tawag sa Dios normal lamang apan
pwede kitang motan-aw kang Hesus alang sa pagdasig ug kaisog. Siya mismo misinati
niini. Ang iyang kagustohan nga “ipalabay lamang ang kupa”, naglisod siya sa iyang
tawag, apan iya ra gihapng gisunod ang tawag sa Dios.
4. Ipangutana: Unsa kahay mahitabo kon mibalibad si Hesus sa tawag sa Dios kaniya?

5. Isulti:
Pag-abot sa punto nga diha sa atong Kristohanong paglakaw diin awtomatiko kitang misugot sa
tawag Dios usa kini ka panaw, mokaon kinig oras ug gikinahanglan nga pasensyoso kita susama
nga ang Dios nahimong pasensyoso kanato. Importante nga atong timan-an nga matinud-anon si
Hesus kalisod sa iyang tawag; mahimo usab kita nga matinud-anan sa atong kalisod sa tawag.
Uban sa pagdasig sa Balaang Espiritu inubanan sa atong kagustohan sa pagsunod sa Dios, atong
mabuhian ang atong mga kahadlok ug kabalaka aron makatubag kita sa tawag sa Dios sa atong
kinabuhi. Sa ingon, atong natuman ang God-given destiny.
F. Pag-gamit sa Biblikanhong Kamatuoran
Hatagi ang mga magtutuon sa panahon sa pagpamalandong kabhin niini:
Paghunahuna og usa ka butang nga gibati nimo nga gitawag ka sa Dios. Unsay
makapasayon o makapalisod sa pagtuman sa tawag? Unsay mga lakang nga imong
mahimo aron makasugod ka sa pagbuhat aron matuman ang tawag sa Dios sa imong
kinabuhi? Ipasulat ang mga tinun-an sa ilang mga journal.
G. Panak-op nga Pagsimba
1. Paghalad: Ipabasa sa mga nag-boluntaryo unsay ilang nasulat sa journal. Ipasa ang plato
alang sa halad human sa pagsulat samtang awiton ang “I’m Letting God.”
2. Pag-ampo: Paghatag og panahon sa pag-ampo sa kada tinun-an, iapil ang ilang mga ngalan.
Isulti ang pulong sa pagdasig sa ilang mga kinabuhi.

March 12, 2017
Second Sunday in Lent: Sulugoong Manluluwas (Servant Messiah)
Daang Tugon: Isaias 53:4-6
Bag-ong Tugon: Marcos 10:42-45
Pangkinatibuk-ang Konsepto: Ingon nga sulugooong manluluwas, nag-alagad si Hesus sa mga
katawhang nagkalisod. Sa ingon, nag-antos siya uban kanila. Kon kita nag-alagad sa mga
katawhang nagkalisod, mag-antos usab kita uban kanila.
Susing Konsepto: Youth/Adults:
Ingon nga sulugooong manluluwas, nag-alagad si Hesus sa mga katawhang nagkalisod. Sa
ingon, nag-antos siya uban kanila. Kon kita nag-alagad sa mga katawhang nagkalisod, magantos usab kita uban kanila.
Exegesis sa Biblikanhong Kasayuran:
Ang libro sa Isaias usa ka libro nga nagbutyag sa tibuok gilapdon sa paglaglag ug pagluwas sa Dios. Ang
GINOO mao ang “Balaang Dios sa Israel” (1:4; 6:1) nga molutos sa masupilon nga katawhan (1:2) apan sa
unahan iya usab kining luwason (41:14,16). Ang Israel mao ang nasud nga nahimong buta ug bungol
kaayo sa mga sugo sa Dios hilabina mahitungod sa katilingbanong hustisya (social justice) ug kaakohan
ngadto sa silingaon. Tungod niini, ilang nasinati ang kabangis sa hukom sa Dios. Bisan pa man niini,
nahimong nagmaluluy-on gihapon ang Dios kanila, ug luwason sila gikan sa ilang politikanhon ug
espirituhanon panglupig. Ang pagpasig-uli kanila nahimong bag-ong exodus kanila diin ang Dios
nagluwas ug naglingkawas kanila. Kini nga adlaw gitiman-an sa kalinaw ug pagtipig diin ang usa ka hari
nga gikan sa kaliwat ni David maghari diha sa pagkamatarong, ang katawhan sa Dios dili na lupigan sa
mga naghari, ug ang Jerusalem mahimong tinuod nga “siyudad sa GINOO” (32:1-2; 60:14). Ang pagsabot
ni Isaias sa kalinaw susama sa pagsabot sa ubang propeta, kon ang kaangayan masinati sa mga
nanginahanglan ug nilupigan ug ang dautan masilotan ug magun-ob (1:10-17).
Ang kapitulo 53 sa libro ni Isaias kabahin sa ikaduhang libro sa Isaias, ang libro sa kahamugaway (The
Book of Comfort) diin atong mahibaloan ang pag-antos ug ang himaya sa matarong nga alagad sa Ginoo.
Ang bersikulo 4-6 naghisgot sa matarong nga alagad sa Dios, kinsa nag-antos alang sa kawalay
kaangayan ug mga kasakit sa katawhan sa Dios nga iyang gi-alagaran. Dinhi, imbes nga ang katawhan,
ang sulogoon – ang matarong nga alagad diha sa Dios, ang mipadayag nga siya uban sa katawhan diha sa
kalisod ug makabuhat sa tanan alang kanila. Ang bersikulo 4 gikutlo ingon nga bahin sa Mateo 8:17 alang
sa kasayuran sa ministeryo ni Hesus sa pag-ayo. Ang kaluyahon gihulagway ingon nga sakit nga
kasagaran resulta sa pagkamakasasala ug labaw sa tanan sangputanan sa orihinal nga sala (original sin).
Kadaghanan sa tawo nagtuo nga ang kasakit resulta sa pagpakasala. Dinhi, ang maong teolohikanhong
pagpakaingon (theological assumption) giusab sa mga propeta sa Dios. Ang matarong sa Dios maoy
nagpas-an sa tanang kasakit bunga sa pagpakasala sa katawhan aron nga malimpyohan ang sala ug
mapasaylo ug mapaghiuli sa Dios. Mao na nga ang kasakit (suffering) mahitabo bisan ngadto sa mga
matarong dili tungod sa iyang sala, kondili tungod kay iyang gipas-an ang kasakit nga unta alang sa uban
nga dawaton nila ug antoson nila. Atong makita dinhi ang tiunay nga kahulogan kon unsa ang tinuod nga

pagka mesiyas. Ang mesiyas mao ang manluluwas dili pinaagi sa gahom ug kusog kondili pinaagi lamang
sa masinugtanon nga espiritu, kapasidad ug mahigugmaong pag-antos alang sa iyang katawhan. Ang
tinuod nga mesiyas mao ang moluwas sa katawhan ingon nga mainantosong sulogoon, dili maparoton,
kusganon, gamhanong pagpangulo.
Ang Ebanghelyo sumala ni Marcos adunay linain nga kinaiya nga atong makaplagan. Kini nga Ebanghelyo
usa ka lunsay, hamubo, walay dayan-dayan apan malab-as nga saysay sa ministeryo ni Hesus nga
nagpaklaro kon unsa ang gibuhat ni Hesus kaysa unsa ang iyang gisulti. Pinadali ang iyang presentasyon;
gikan sa usa ka bahin sa kinabuhi ug ministeryo ni Hesus ngadto sa ubang bahin kasagaran migamit sa
adverb nga madali (immediately). Ang tibuok libro naghulagway ingon nga “Ang Sinugdanan sa
Ebanghelyo” (1:1). Ang kinabuhi, kamatayon, ug pagbanhaw ni Kristo naglangkob sa “sinugdanan”, nga
diin ang pagtulon-an sa mga Apostoles mao ang pagpadayon o sumpay.
Ang Marcos 10:42-45 naghisgot kon giunsa ni Hesus pagbali ang bili sa estruktura sa kalibutan. Sa ingon,
giingnan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga ang kinaiya sa pagkatinun-an (dicscipleship) mao ang
mapainubsanon ug ang mahigugmaong pagpangalagad. Ang bersikulo 45 mao ang yaweng bersikulo
niini diin gipaila ni Hesus ang iyang kaugalingon ingon nga sulogoon ngadto sa kalibutan – mianhi siya
aron sa pag-alagad, dili aron alagaran. Usa ka sulugoon nga mosugot mag-antos ug mamatay alang sa
kaluwasan sa kalibutan sama sa gibungat ni Isaias sa iyang libro. Timailhan kini sa gamut-hinungdan sa
pagbaliktad sa nagtunhay nga sistema ug estruktura sa Greco-Roman nga sibilisasyon, diin ang
pagpangita sa gahom, bahandi, kalibotanong kahibalo ug labing pinili nga katungod (privilege) nahimong
nag-unang bili sa pagbulig, pakig-away, ug bisan pa man kamatayon. Ang maong pagpangita nahimong
rason sa nagkalainlaing sumpaki ug mga gubat nga bisan hangtod karon nagpadayon. Ang tawo gusto
mopanag-iya ug dugang pa, ug maka-angkon ug mo-kontrol pa. Ang gitudlo ni Hesus ngadto sa iyang
mga tinun-an supak kaayo sa naandang kulturanhong mga lagda ug ginapaabot sa maong panahon. Mao
kini ang hinungdan kon ngano si Hesus ug ang iyang pagtulon-an ginadawat uban sa kalisang ug pagbati
nga hulga. Pagtulon-an nga nagbalintuwad sa kalibutanhong kinaiya. Gikinabuhi mismo ni Hesus ang
maong pagtulon-an, uban ang tumang pagpa-ubos ug dili matarog nga debosyon sa pag-alagad sa
kinaminosan, kinaulahian, ug nawala. Maoy hinungdan nga ginalantaw siya ingon nga tinuod nga hulga
sa mga tawo nga naghari, nagdominar, ug nakabenepisyo sa nagtunhay nga sistema sa kalibutan. Si
Hesus ingon nga mesias nagtudlo nga panag-ingnan, bisan pa sa punto sa paghalad sa iyang kinabuhi, gisakripisyo ang iyang kaugalingon tungod ug alang sa pagtuboy sa maong sagradong buluhaton nga
gisalig kaniya sa iyang Amahan. Ang tumong sa maong mga bersikulo mao ang paghayag ug pag-usab sa
atong panglantaw ug sistema sa kinaiya sa kinabuhi, kon kita naglaum aron mahimong disipulo ni Kristo.
Buot pasabot, kon moingon kita nga disipulo ni Kristo gikinahanglan, sama kang Hesus, mosugot kita sa
pag-alagad uban ang pagpa-ubos ug bisan pa man mag-antos uban sa mga nag-antos.

Kaubang Giya sa Magtutudlo ug sa Magtutuon
Nabatasan diha sa mga tulumanon ug mga pag-ampo sa simbahan nga ginaila si Hesus ingon nga hari.
Ug naandan diha sa atong mga himno ug mga pag-ampo nga ilhon siya sa harianong titulo.
Gikinahanglan nga ipahinumdom sa atong kaugalingon nga gitawag lamang si Hesus ingon nga hari

niadtong panahon nga gilutos siya sa mga sundalong Romanhon alang sa pag-bugalbugal kaniya, dili
pagpasidungog kaniya. Sa panahon sa iyang ministeryo gitawag siya nga Rabbi o Magtutudlo. Tungod
kini sa ilang pagdawat kang Hesus ingon nga nagtudlo kanila, dili ingon nga magmamando nga labaw
kanila. Human sa pagkabanhaw gitawag siya sa iyang mga sumusunod nga Ginoo, ang titulo sa Dios sa
Hebreohanong Bibliya nga mao usab ang titulo sa emperador sa Roma. Bisan pa niadtong panahona,
ang termino nga “Ginoo” ug “Hari” wala magpasabot nga adunay kadugtongan. Ang titulo nga Ginoo nga
gihatag kang Hesus nagpaila nga siya lamang ang unongan ug sundon dili ang uban dios o emperor. Sa
panahon lamang nga nahimong kabahin ang simbahan sa Romanhong kagamhanan (Roman Empire)
nakaangkon ang mga Obispo sa estado nga prinsipe, mao usab ni nga panahon diin ang simbahan nag-ila
nga ang imahe ni Hesus giila nga imperyal ug harianong pagpangulo. Mao na nga ang iglesya nahimong
sama sa Israel nga nagtinguha nga mahimong gingharian susama sa gingharian sa iyang palibot.
Gikinahanglan nga ipahinumdom ngadto sa mga Kristohanon nga mas may esensya kon si Hesus atong
ilhon nga sulugoon: sulugoon sa Dios nga gipadala alang sa pagpangalagad sa katawhan nga giila nga
sulugoon nga gipahamtang kanila sa katilingban. Si Hesus nag-alagad sa mga katawhan nga nahimong
talamakan sa kasaysayan. Kon kini nga Apostolikanhong Panumdoman (Apostolic Memory) malimtan sa
simbahan, mawala siya sa iyang panglantaw sa unahan ug kalab-uton sa umalabot. Ang mga pangulo
mahimong mas naghatag og dakong bili sa ilang gahom ug awtoridad sa pagpangulo kaysa pagtudlo sa
mga magtutuo ug paghatag sa ilang espirituhanong panginahanglan. Ang titulo nga Obispo makabaton
sa mas politikanhong kahulogan kay sa theolohikanhong kahulugan. Makita kini diha sa pagsul-ob sa
mga sinina nga kabahin pa lang sa Middle Ages. Maayo na lang nga kadaghanan sa kabilin sa UCCP naggikan sa Refromation (Reformed and Independent varieties) nga kasagaran walay Obispo.
Diha sa atong pag-ugkat aron mahiuli ang sulugoon nga panghunahuna, ang UCCP mobarog aron
mahibalik ang tinuod nga kahulugan sa Kristohanong pagsaksi ngadto kang Hesus bisan pa man moabot
ngadto sa punto nga mag-antos ug mamatay. Ang Iglesya gitawag alang sa pagsaksi sa dili pahapyaw nga
buhat ni Hesus sa pag-alagad sa mga katawhan nga naa sa ubos nga hut-ong katilingban pinaagi sa
pagpalingkawas kanila gikan sa malupigon nga katilingban nga nagpaubos sa dignidad sa tawo. Kini nga
klase sa kalibutan dili mahigalaon, gani, masuk-anon kini sa iyang mga biktima ug mabatokon sa ngadto
sa mga mobarog alang sa mga kabos. Sama nga kini nga kalibutan nagpa-antos kang Hesus, ang iglesya
nga matinud-anon kang Hesus mosinati usab og mga pag-antos.
I.

Mga Tumong sa Pagtuon
Diha sa katapusan sa pagtulon-an, gidahom nga ang mga magtutuon:
1. Makahulagaway kon giunsa pagpatin-aw ni Hesus ang sulugoong pagpangulo.
2. Mapasama ang sulugoong pagpangulo ni Hesus ngadto sa Chrstian Witness and Service
(CWS)
3. Makapatin-aw nga ang sangputanan sa pag-alagad ngadto sa mga nag-antos mao ang pagtos
uban kanila.
4. Mapasabut nga ang tinguha ni Hesus ilhon siya nga sulugoon, dili hari o Ginoo
5. Andam nga mag-antos sa pagpas-an sa kausa ni Hesus ingon nga mainantusong manluluwas.

II.

Konsepto
Ingon nga sulugooong manluluwas, nag-alagad si Hesus sa mga katawhang nagkalisod. Sa ingon,
nag-antos siya uban kanila. Kon kita nag-alagad sa mga katawhang nagkalisod, mag-antos usab
kita uban kanila.
Mga Materyales:
The Holy Bible (NRSV), Materials for worship altar to symbolize leadership in the family,
community, church, country (e.g., Dad/Mom mug, picture of the barangay hall, pastor’s
stole/vestment, flag), small pieces of paper and pen/pencil for application activity

III.

Mga Kasinatian sa Pagtuon (Learning Experences)
A. Pambukas nga Pag-ampo
1. Sa dili pa magsugod ang kalse, ang magtutudlo magbuhat og worship altar nga adunay
gamit nga magsimbolo sa pagpangulo sa pamilya, katilingban, iglesya, ug nasud.
2. Imbitahon ang usa sa mga magtutuon aron sa pagbasa sa Marcos 10:45 ingon maoy
tutukong bersikulo.
3. Ang Magtutudlo magsugod pinaagi sa pag-ampo:
Gamhanan ug mahigugmaon nga Dios, salamat niining bag-ong adlaw. Salamat alang sa
mga pangulo sa among pamilya , katilingban, iglesya, ug nasud. Salamat niining Sunday
School. Ubani ug tabangi kami diha sa pagpaminaw ug pagkat-on pa kang Hesus,
hilabina kabahin sa iyang pagka Sulugoong pangulo ug mainantosong Manluluwas.
Tudloi kami nga mas mamahimong kaming sama kang Hesus diin kami nag-ampo. Amen.
4. Awiton: “Make Me a Servant”
Make me a servant, humble and meek
Lord, let me lift up those who are weak
And may the prayer of my heart always be
Make me a servant, make me a servant,
Make me a servant today.
B. Pagpangandam
1. Tugoti ang mga magtutuon maka-usisa sa mga butang nga imong gibutang sa altar.
2. Ipangutana: Kinsa man nga tawo ang moabot sa imong hunahuna kon inyong makita kini
nga simbolo? Unsay nakapahimo kanila nga maayo diha sa ilang buhat? Who are the
people that comes to your mind when you see these symbols? Pagkuha og mga tubag
gikan sa 5-6 nga magtutuon.
3. Isulti: Karon, atong lantawon ang usa sa mga kinaiya nga kinahanglan anaa sa pangulo.

C. Panahon sa Pagtuon
Dula: Back to Back Game

Pagkuha og volunteer nga mahimong pangulo. Kini nga dula magsugod sa duha ka tawo (ang
pangulo ug ikaduhang magdudula) nga maglikgkod luyo sa luyo ug kinahanglan nga
motindog sila nga dili mogamit sa kamot. Dugangan og usa ka tawo kada molampos sila.
The Point:
Maayo kini nga dula para sa pagpadayag sa mga magtutuon kon unsa ang timwork
(teamwork). Dili kini mahimong magmalampuson pinaagi sa usa ka tawo lang tungod
gikinahanglan nila ang usag usa para makatindog. Pagpadayag usab kini nga ang pangulo
kinahanglan naa siya uban sa mga tawo nga iyang gipangulohan aron makab-ot nila ang
tahas, usahay nagkahulogan usab mag-antos uban kanila.
D. Pagpalalom/Pag-ambitay
1. Isulti: Ang pangulo andam nga mo-antos alang ug uban sa mga katawhan nga gialagaran.
2. Ipangutana: Unsay kalainan sa boss ug lider? Mag-imbitar og duha o tulo nga motubag.
3. Isulti: Ang usa ka lider nag-alagad. Atong lantawon karon si Hesus ug unsa ang iyang
pagpangulo.
4. Pagtudlo og usa ka magtutuon aron mobasa sa Isaias 53:4-6 ug laing usa nga mobasa sa
Marcos 10:42-45. Ingnon ang mga magtutuon sa paglista sa mga buhat giuansa ni Hesus
pasinati ang sulugoong manluluwas.
E. Pag-diskobre sa Biblikanhong Kamatuoran:
1. Tungaon ang klase sa duha ka grupo ug maghisgot sila niini nga mga pangutanan:
➢ Unsa ang gipadayag sa maong texto kabahin sa kalibutanong kahulogan sa
pagpangulo?
➢ Unsa ang gipadayag sa maong texto kabahin sa Diosnong kahulogan bahin sa
pagpangulo?
➢ Aduna bay panahon nga nakapangulo mo subay sa sukadanan sa Dios? Unsa may
nakapahimong lisod niini?
2. Isulti: Ang mesiyas mao moluwas dili pinaagi sa pag-gamit sa gahom ug kusog kondili
pinaagi lamang sa andam nga espiritu, kapasidad ug gugma sa pag-antos alang sa iyang
katawhan. Ang tinuod nga Mesiyas mao ang nagluwas sa iyang katawhan ingon nga
mainuntosong sulugoon dili ingon nga mananaog, gamhanan, ug magdominar nga
magmamando. Giisip ni Hesus ang iyang kaugalingon ingon nga sulugoon sa tanan
katawhan. Andam siya sa pagsinati sa tumang kasakit alang sa katawhan nga iyang gialagaran.
F. Pag-gamit sa Biblikanhong Kamatuoran
1. Isulti: Paghunahuna kamo og ministerya sa iglesya nga diin ikaw maka-alagad.
2. Ipangutana: Unsa man ang mga posibleng mga kalisud nga imong matagboan kon ikaw
mag-alagad sa maong ministeryo? Unsa ang imong gikinahanglan nga suporta ug asa
man nimo kuhaon ang maong suporta?

3. Ipasulat sa mga magtutuon ang ilang tubag sa gamay nga papel ug ihatag kini ngadto sa
magtutudlo. Ang magtutudlo giawhag sa pagsusi sa mga tubag ug mangitag pamaagi
aron iyang isinati ang sulugoong pangulo pinaagi pag-offer ngadto sa mga estudyante sa
suporta nga ilang gikinahanglan.
G. Panak-op nga Pagsimba
1. Tungua ang kalse sa upat ka prayer groups ug hatagi ang matag grupo sa simbolo nga
anaa sa altar. Ipa-ampo sila alang sa mga pangulo sa pamilya, katilingban, iglesya, ug
nasud. Tapuson sa magtutudlo ang pag-ampo pinaagi sa pag-ampo alang sa mga
magtutuon.
2. Panak-op nga Pag-awit: “Faith in the Service of the People”

March 19, 2017
Ikatulong Dominggo sa Lent: Pagkamaunongon Ngadto sa Ginoo (Loyalty To God)

Daang Tugon: Ruth 1:16-17
Bag-ong Tugon: Lukas 7:1-10
Kinatibuk-ang Panghunahuna:Ang Atong Gugma alang sa Ginoo Mao ang Sukdanan sa Atong Walay
Hunong nga Pagkamaunongon Ngadto sa Ginoo
Exegesis sa Biblikanhong Kasayuran
Ang libro ni Ruth kusganon kaayo nga nagpaklaro sa pagkabililhon sa matinud-anong gugma diha sa
relasyon sa tawo uban ang mga katawhan sa Ginoo. Ang tagasulat nagpunting mahitungod sa walay
hunong ug dili makaugalingon nga pag-alagad ni Ruth ngadto sa nahikawan ug higayon nga makabaton
ug anak nga si Naomi ingon usab ang pagkamaayo ni Boaz ngadto sa duha ka mga balo. Ang Ruth 1:1617 nagsulti kanato mahitungod sa paghinulsol ni Ruth sa iyang kinatibuk-ang pag-alagad ug
pagkamatinud-anon ngadto kang Naome bisan tuod ug giapura ni Naome si Ruth nga mobiya kaniya ug
mouli didto sa Moab. Kini makapatingala nga ang usa ka tawo nga nagpakita ug gugma sa Ginoo usa ka
taga Moab, walay dugong Judeo ug Israelita. Apan, ang iyang hugot nga pagkamatinud-anon ngadto
sausa ka pamilya nga Israelita diin gidawat siya pinaagi sa kaminyoon ug sa tinuoray nga pag-alagad
ngadto sa iyang hinikawan ug walay binhi nga ugangang babaye nagpakita kaniya nga us aka tinuod nga
anak sa Israel ug ang angayan nga mahimong kaliwat nga babaye ni David. Iyang kusganong gi-ehemplo
ang kamatuoran sa pagsalmot sa umalabot nga paghari sa Ginoo gi-desisyon nga dili pinaagi sa dugo ug
pagkatawo, kundili ang pagtugyan sa kinabuhi ngadto sa kabubut-on sa Ginoo pinaagi sa pagsunod nga
gikan sa pagtoo. (Romans 1:5) Ang iyang ehemplo nga walay kondisyon nga pagkamatinud-anon
nahimong salamin,aninag, sa mao nga klase nga pagkamatinud-anon ( malahutayong gugma ) diin
gipakita sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan sa tibuok kasaysayan. Sa samang higayon, kini nga klase nga
pagkamatinud-anon mao usab ang hiyas nga gipangayo niadtong mohimo ug desisyon sa pagsunod sa
ilang Ginoong Hesu- Kristo, ingon nga usa lamang nga ilang pagasundon ug diin ang maong mga
pagtulon-an ila usab tumanon kanunay.
Ang Ebanghelyo sumala ni Lukas, ang ikatulo nga ebanghelyo subay sa mando sa Canon, nagpadayag sa
mga buhat ug pagtulon-an ni Hesus nga labing bililhon alang sa pagsabot sa dalan sa kaluwasan. Ang
iyang gilapdon sa pagtuon kompleto kaayo gikan sa pagkahimugso ni Kristo hangtud sa iyang pagsaka
ngadto sa langit. Ang iyang pagkahimutang hapsay, ug nagasentro kini ngadto sa mga Gentil ug
Hebreohanon. Gisulat kini aron palig-onon ang pagtoo sa mga magtotoo ug tubagon ang mga pagt-atake
sa mga dili magtotoo. Buot ni Lukas nga ipakita nga ang dapit sa mga Kristohanong Gentil diha sa paghari
sa Ginoo nagasumikad sa mga gitudlo ni Hesus. Buot niya nga dayegon ang pagwali sa Ebanghelyo
ngadto sa tibuok kalibutan.
Ang Lukas 7:1-10 naghisgot sa sugilanon mahitungod sa pagtoo sa usa ka centurion nga naghimo sa
iyang ulipon nga naayo gikan sa pagsakit. Dinhi, taliwala sa iyang kaulaw ug mapainubsanong pagangkon nga dili siya takos to moatubang kang Hesus tungod sa iyang pagka-makasasala, iyang gipadala
ang mga ulipon ngadto kang Hesus aron sultihan siya nga usa kanila hapit na mamatay, apan maayo kun
mismo si Hesus ang mosulti ngadto kaniya. Kini nga pagtoo, uban ang walay hunong nga pagsalig ug
pagtoo diha sa iyang gahum nga maayo nakapahibulong ni Hesus nga iyang napaayo ang masakiton nga
ulipon.

Kini nga mga saysay naghatag kanato ug panan-awon giunsa sa atong Ginoo pagtubag ngadto sa atong
walay hunong nga pagsalig ug pagkamaunongon taliwala sa mga makasusubo nga kahimtang nga
napalibot kanato. Hinaut nga kini nga mga sinulat maghatag kanato ug dugang kadasig diha sa atong
adlaw-adlaw nga panglimbasog ingon nga Kristohanon nga magpabiling matinud-anon ngadto sa Ginoo
pinaagi sa pagbaton ug pagpakita ug mahigugmaong pakigdugtong kauban ang Ginoo pinaagi sa atong
pagkinabuhi ug pagdala sa matag usa. Atong hinumdoman kanunay nga ang atong gugma alang sa Ginoo
mao ang haligi sa atong walay kakapoy nga pagsunod ngadto kang Kristo ug sa tanan nga naghatag
himaya ngadto sa Ginoo ug ang rason ngano kita motubag diha sa mapanglimbasog ug mapainubsanong
pagpangalagad ngadto sa pinakaubos natong mga kaigsoonan.
Kaubang Giya alang sa Magtutudlo ug Magtutuon
Gipamatud-an ni Hesus nga ang mga kasulatan sa Hebreo kabahin sa Pinakadako nga Kasugoan. “
Higugmaa ang Diyos nga imong Ginoo uban ang imong kasingkasing, ug uban ang imong tibuok kalag, ug
ang uban ang tibuok nga kusog “ ( Deuteronomy 6:5 ). Ang pulong nga Hebreohanon alang sa Balaod
mao ang Torah, ang pinakaunang kahulogan niini mao ang “ pagtudlo “. Niini nga pagsabot, ang
paghigugma sa Ginoo nakasentro sa pagtudlo kaysa sa balaod, tungod kay sa kamatuoran, ang gugma
dili mamandoan, kundili matun-an. Kini nga panumdoman wala nagawagtang sa kamatuoran nga ang
tinuod ug malungtaron sukdanan sa pagkamatinud-anon mao ang Gugma.
Kini nga maayo nga punto nagpaklaro nga ang pagkamatinud-anon mahimong paliton o ipugos. Wala
nagtinguha ang Ginoo nga ang pagkamatinud-anon paliton o ipugos tungod kay kini takos nga
mahimong halad ngadto sa Ginoo kini walay mantsa uban ang pagtinguha sa kaugalingon. Ang
pagkamaunongon nga gipahimutang alang sa Ginoo mao ang pinakalabaw sa tanang mga butang sa
pagkamatinud-anon nga nahimong napailalum sa tawhanong pagpangilad ug pagpanggamit. Ang mga
magtotoo kinahanglan modulo sa Ginoo dili sa tuyo nga danihon ang Ginoo uban ang mga pabor o
gamiton ang langitnong kabubut-on, apan sa walay kondisyon gikan sa kahimtang sa tumang
kapobrehon ug kawalay-katakos sa pagtabang sa kaugalingon.
Wala kini nagpasabot nga dili na kita mohimo ug mga hangyo ug reklamo ngadto sa Ginoo diha sa oras
sa tumang panginahanglan ug panghulga. Sa laing bahin, ang pag-ampo nga gitudlo ni Hesus ngadto sa
iyang mga tinun-an nagadasig kanato nga dalhon nato ngadto sa Ginoo ang tanan natong mga
paghangyo sa kinabuhi: pagkaon aron molahutay ang kinabuhi, kapasayloanan sa sala ug
kapalingkawasan gikan sa dautan ug bitag sa panulay. Apan si Hesus nagtudlo kanato nga ang atong mga
pag-ampo ngadto sa Ginoo wala nagasumikad kun kinsa kita ug unsaon nato pagpahimuot ang Ginoo
takos kitang hatagan ug mas daghan kaysa uban. Kun aduna kita kasegurohan niining mga butanga, dili
kini tinuod nga gugma alang sa Ginoo. Gawas kung dinasig kini sa gugma, ang pagkamatinud-anon
mapakyas ubos sa sobra nga kondisyon sa kinabuhi. Dili tungod kay ang Ginoo dili mamati sa atong mga
pag-ampo tungod kay ang atong mga tuyo dili ligdong, apan tungod kay makahimo kita sa pag-atiman sa
lunsay nga relasyon kauban ang Ginoo tungod kay ang atong pagkamatinud-anon nakabarog diha sa
huyang nga yuta nga mausab sa panahon nga dili maayo ang kahimtang sa kinabuhi. Ang resulta mao
ang kinaugalingong pagpahamtang sa pagpahilayo gikan sa Ginoo kaysa ang Ginoo mopalayo sa iyang
langitnong pagkasiya gikan kanato. Ang Ginoo dili sama kanato nga masilo dayon kun kita mapakyas sa
pagsunod sa langitnong sukdanan sa pagkamaunongon. Ang pagsalig diha sa kauoy sa Ginoo ug
mapinasayloong gugma, atong ihalad ang pagkamaunongon ngadto sa atong Ginoong Hesu-Kristo nga
walay sagabal sa kahadlok ug sala.

I.

Mga Tumong sa Pagtuon
Sa katapusan sa pagtuon, gilauman sa mga magtutuon nga mahimo ang mosunod:
1. Paghulagway ug pagkompara tali kang Ruth ug ang Roman nga opisyal
2. Paghatag kahulogan sa gugma ug pagkamatinud-anon
3. Ipakita ang pagkamaunongon ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga mamugnaong bulohaton

II.

Panghunahuna:
Ang gugma alang sa Ginoo mao ang sukdanan sa atong walay hunong nga pagkamaunongon
ngadto sa Ginoo
Mga Materyales: Ang Balaang Kasulatan ( NRSV ), 4 Pics 1 Word Print Outs, videos and
audiovisual equipment, Manila paper and markers

III.

Mga Kasinatiang Pagtuon
A. Binuksang Pag-ampo
B. Kantahon “ I Love You, Lord “
I love you Lord And I lift my voice
To worship You Oh, my soul, rejoice!
Take joy my king In what You hear
Let it be a sweet, sweet sound In Your ear
I love you, Lord
( I love you, Lord )
And I lift my voice
( And I lift my voice )
To worship You
( To Worship You )
Oh, my soul, rejoice!
( Oh, my soul )
Take joy my King
( Take joy my King )
In what You hear )
Let it be a sweet, sweet sound
( Let it be a sweet, sweet sound In Your ear
I love you, Lord
( I love you, Lord )
( I love you, Lord )
( And I lift my voice )
I love you, Lord
( Take joy my King )
( Take joy my King )
I love you, Lord
( I love you, Lord )

I love you, Lord
( Let it be a sweet, sweet sound )
“ I Would Be True “
I would be true, for there are those who trust
I would be pure, for there are those who care
I would be strong, for there is much to suffer
I would be brave, for there is much to dare
I would be brave, for there is much to dare.
I would be friend of all- the foe, the friendless
I would be giving, and forget the gift
I would be humble, for I know my weakness
I would look up, and laugh, and love, and lift
I would look up, and laugh, and love, and lift.
Who is so low that I am not his brother?
Who is so high that I’ve no path to her?
Who is so poor that I may not feel her hunger?
Who is so rich I may not pity him?
Who is so rich I may not pity him?
May none, then, call on me for understanding
May none, then, then turn to me for help in pain
And drain alone his bitter cup of sorrow
Or find she knocks upon my heart in vain
Or find she knocks upon my heart in vain.
I would be faithful through each passing moment
I would be constantly in touch with God
I would be strong to follow where God leads me
I would have faith to keep the path Christ trod
I would have faith to keep the path Christ trod.
4. Hangyoon ang usa ka magtutuon sa pagdala sa Binuksang Pag-ampo
C. Pagpangandam
Pagdula ug 4 pics gamit ang photos
Mga Tubag:
1. Ruth
2. Romanong sundalo/centurion
3. Gugma
4. Pagkamaunongon
5. Pagkamatinud-anon

D. Takna sa Pagtuon
Ang mga magtutuon pabasahon sa Ruth 1:16-17 ug Lukas 7:1-10 quietly. Bahin-bahinon ang
klase ngadto sa duha ka grupo. Hatagan kada grupo ug manila paper ug marker. Ang kada grupo
maglista sa mga kinaiya ni Ruth nga angay nilang sundon. Ang ubang grupo maglista ug mga
kinaiya sa Romanong sundalo o centurion nga angay nilang sundon.
Hangyoon ang usa ka representante gikan sa kada grupo nga moambit sa tibuok klase kung unsa
ang ilang gilista.
E. Pagpalalum/ Pagpaambitay
Ipangutana: Unsa ang gihisgutan niining mga kinaiya mahitungod sa gugma ug
pagkamaunongon?
F. Pagsuta sa Kamatuoran sa Bibliya
1. Ipasabot: Ang teksto sa Ruth 1:16-17 naghisgut mahitungod sa paghinulsol ni Ruth sa iyang
kinatibuk-ang paghalad ug pag-unong ngadto kang Naome bisan ug si Naome naga-aghat ni
Ruth nga mobiya kaniya ug mouli sa iyang yutang puloy-anan nga mao ang Moab.
Makapatingala kini nga ang usa nga nagapakita sa iyang gugma sa Ginoo sa klaro gayud usa
ka taga Moab, walay dugong Judio ug Israelita. Apan, ang iyang tibuok nga paghalad ngadto
sa pamilya nga Israelita diin gidawat siya pinaagi sa kaminyoon ug sa iyang tibuok nga
paghalad ngadto sa iyang nagsubo nga ugangang babaye nagpaila kaniya nga tinuok nga
anak sa Israel ug takus nga kagikanan ni David.
2. Ipasabot: Ang teksto sa Lukas 7:1-10 naghisgut kabahin sa sugilanon mahitungod sa pagtoo
sa usa ka centurion o Romanong sundalo nga nagpaayo sa iyang ulipon gikan sa hilabihang
pagdaot niini. Kini nga pagtoo, inubanan ang walay hunong sa pagsalig ug tinuohan diha sa
gahum sa pag-ayo nakapahibulong ni Hesus nga iyang napaayo ang masakiton nga ulipon.
3. Isulti: Wala nagtinguha ang Ginoo ug gugma ug pagkamaunongon nga pinalit o pinugos
tungod kay ang klase nga gugma ug pagkamaunongon nga takus ingon nga halad mao ang
butang nga walay mantsa uban sa kinaugalingong interest. Wala nasayud si Ruth kung unsa
ang mahitabo kaniya kung moadto siya kang Naome, apan nagpadayag sa iyang gugma ug
pagkamaunongon sa gawasnong paagi. Ang Romano nga centurion segurado kaayo sa
katakos ug kagustohan ni Hesus nga moayo, iyang gipadayag ang pagtoo bisan sa wala pa
naayo ang iyang ulipon.
G. Panak-op nga Pagsimba
Patindogon ang mga magtutuon ug magporma ug circle ug maghatag ug pipila ka gutlo nga
mainampuong itugyan kanila ang ilang mga kahimtang ngadto sa Ginoo. Kantahon ang “ I
Would Be True “. Ang mga magtutuon mag-ampo sa katapad sa tuo, samtang magsaysay ug
panalangin ngadto sa ilang mga kaubang magtutuon diin ang matag usa makahimo sa
pagpakita sa ilang gugma ug pagkamaunongon nga gitinguha sa Ginoo nga makita sa ilang
mga kinabuhi. Tak-opan sa magtutudlo ang klase pinaagi sa pag-ampo.

March 26, 2017
Ikaupat nga Dominggo sa Lent: Pagtukod sa Kalinaw (Peace-Building)
Daang Tugon: Jeremias 1:9-10
Bag-ong Tugon: Mateo 10:34
Kinatibuk-ang Panghunahuna: Ang pagtukod ug kalinaw, ingon nga langitnong misyon, nagkinahanglan
ug mapugsanong pagsalibay sa mga babag alang sa pagkab-ot niini- sama sa dili makiangayong
pagbahin-bahin sa mga kabtangan,mapuslanong pagwatak sa mga relasyon ug inhustisya.
Ulohang Panghunahuna:Mga Hamtong ug Batan-on:
Ang pagtukod ug kalinaw mao ang pagtangtang sa mga mapuslanong pagwatak sa relasyon ug
inhustisya.
Exegesis sa Biblikanhong Kasayoran:
Ang libroni Jeremias nagatipig sa sugilanon mahitungod sa pagpangalagad ni Jeremias ingon nga propeta
sugod sa iyang taho alang sa iyang tawag. Si Jeremias sakop sa panimalay sa mga pari ni Hilkiah gikan sa
gamay nga lungsod sa Anatoth, sa ato pa kaliwat siya ni Abiathar, ang pari panahon ni Solomon. Ang
Ginoo nagasugo kaniya nga dili magpakasal ug mangangkon ug mga kabataan tungod kay ang
nakabinbin nga hukom alang sa Juda maoy mokuha sa mga kinabuhi sa sunod nga kaliwatan.
Ang sinulat sa Jeremias 1:9-10 mao ang pamulong sa Ginoo sa katuyoan sa tawag ni Jeremias nga
naglangkob ug kusog ug klaro nga mga kasugoan sa pagtuman sa mga bulohaton sa propeta. Dinhi
Makita nato ang mga paresan nga pulong diin matino nato ang dili maayo nga timailhan sa iyang tawag.
Kini nagasaysay nga si Jeremias gituohan nga maoy propeta sa kangitngit, samtang ang katapusang
pares positibo. , timailhan nga siya usab ang propeta sa kapasig-ulian bisan kun tuod kini sunod lang.
Ang unang pulong nga “ ibot “ sukwahi sa katapusang tanom ug duol-duol sa pulong nga “ paglangkat,
pagguba o pagsalibay “ diin sukwahi usab sa pagtukod.
Bisan tuod mogula nga ang maong tahas sa pagka-propeta labaw mahitungod sa pagguba ug paglumpag
sa mga daang porma ug sistema nga naggamot na diha sa naandang walay kaangayan ug inhustiya diha
sa katilingban, nagabadlong usab alang sa tahas sa propeta aron sa katagbawan niini mao ang pagtukod
ug bag-ong katilingban sumala sa mga haligi sa pakigsaad nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Iyang mga
katawhan. Mao kini ang mga bili sa Shalom nag-apil sa kalinaw, hustisya, gugma alang sa mga katawhan
ug sa kahiusahan kauban ang mga uyamot mao ang mahimutang sa sentro sa gitawag nga mapiliang
katilingban nga iugmad. Dinhi ang propeta ug ang uban nga gitawag sa pagtuman sa bulohaton sa pagkapropeta kinahanglan nga ilang gakson ug mosalmot uban ang mga masuktanong mga tahas sa pagtukod
ug bag-ong hulagway aron dili na mobalik ang daan, ingon nga ang malangkubong pagsabot mahitungod
sa Shalom ( kinatibuk-ang kalinaw ) nahimo na nga labaw nga kamatuoran nga mapatunhay,
matagamtaman ug maprotektahan sa mga katawhan.
Ang pinakauna nga tuyo niMateo mao ang pagpamatuod ngadto sa mga magbabasa nga Judeo nga si
Hesus mao ang ilang Mesiyas. Gihimo niya kini pinaagi sa pagpakita giunsa ni Hesus diha sa iyang
kinabuhi ug pagpangalagad pagtuman ang mga sinulat sa Daang Kasulatan. Tuod man, ang tanang mga
magsusulat sa Ebanghelyo nagkutlo sa Daang Kasulatan, ang Mateo naglakip ug siyam ka mga
pagpamatuod nga mga teksto talagsaon ngadto sa iyang Ebanghelyo ( 1:22-23; 2-15; 2:17-18; 2:23; 4:1416; 8:17; 12:17-21; 13:35; 27:9-10 ) aron dalhon kita saiyang tema: Si Hesus ang Katumanan sa mga

Panagna sa Daang Kasulatan sa Mesiyas. Aron makab-ot ang iyang katuyoan, Gipunting ni Mateo ang
katungod sa mga kagikan ni David sukad pa sa una nga hugna sa Ebanghelyo.
Ang Mateo 10:34, sa unang pagtan-aw niini, susama sa pagsupak sa panagna ni Isaias mahitungod sa “
Prinsipe sa Kalinaw “nga moabot aron magdala ug kalinaw ngadto sa kalibutan. Oo, tinuod nga si Hesus
niabot aron pagdala sa kalinaw- kalinaw tali sa mga magtotoo
Ug sa Ginoo, ug kalinaw alang sa mga tawo. Apan ang dili malikayan nga resulta sap ag-abot ni HesuKristo mao ang panagbingkil-tali ni Kristo ug sa dili dapig ni Kristo o Antichrist, tali sa kahayag ug
kangitngit, tali sa mga anak ni Kristo ug mga anak sa dautan. Kini nga panagbingkil mahitabo bisan
taliwala sa mga sakop mismo sa maong pamilya. Kini nagpakita lamang nga ang tahas sa pagsunod sa
mando sa atong Ginoo dili sayon. Kini makapahaling ug makadani ug bug-at nga kasuko ug pagbahinbahin sulod sa katilingban ug sa mga ginsakopan niini sa pamilya.
Ang mga nahisgutang yugto niini nga leksiyon maggiya kanato ngadto sa pagsabot nga aron tinuod nga
natong maangkon ang kalinaw or Shalom, mao ang pagsukol niadtong nakatampo sa mga nagpadayon
nga panghitabo sa kagubot ug panagkatibulaag diha sa Gingharian sa Ginoo. Kini nagpasabot nga ang
walay pagpakabana walay lawak diha sa pagkab-ot sa tumong alang sa tinuod nga kalinaw. Si Jeremias
gitawag aron pagwali mahitungod sa mensahe sa kangitngit aron ang katawhan makahinuklog nga sila
nisukwah gikan sa kabubut-on sa Ginoo, kaniadto anaa na ang pagsangyaw ug pagpadayag sa tahas sa
pagtukod pag-usab ug pagpasig-uli gikan sa mga guba ug unsa kadtong natumpag ug gitalikdan. Ang
kasinatian sa pagtukod pag-usab nga hiniusa ingon nga katilingban nausa pinaagi sa naandang pagtuo
ang panaghiusa diha sa espiritu mao ang pasiuna niini aron masinati ang tinuod nga Shalom. Ang tiunay
nga pagtugyan ngadto niining tahas sa pagtukod ug Shalom mao ang yawe sa paghimo ug
makahuloganong kausaban ug kabag-ohan diha sa mga kinabuhi sa katawhan ug diha sa mga panagway
sa atong katilingban ug sa kalibutan.
Kaubang nga Giya alang sa mga Magtutudlo ug Magbabasa
Ang pagtukod ug kalinaw susama sa pagtukod ug bag-ong balay sa mismo nga luna diin ang daan nga
balay nakatindog. Dili lang tungod kay ang daang balay, daan na kayo, ang iya usab nga porma dili na
maayo sa panan-aw sa mga kabataan ug katigulangan nga lumolupyo. Ang tag-iya nakahimo ug desisyon
nga gub-on na lang ang daang balay ug magtukod ug bag-o nga lig-on ug dili peligro. Sa samang paagi,
ang mga mabangis nga panagbingkil ug kaguliyang nga nagpaluya sa nasud tungod kay dili makiangayon
ang mga relasyon diha sa katilingban, diin nagtugot sa pipila nga mopanag-iya ug sobra-sobrang
katigayonan, samtang ang uban nagpabiling walay pagkaon; moggamit ug mga armas aron pahilumon
ang mga supak; naghulga sa paglahutay sa kinaiyahan; ug naglapas sa katungod sa mga katawhan nga
dinaog-daog. Ang kalinaw nga tinuod ug malahutayon dili matukod ibabaw sa inhustisya. Kini nga mga
patukoranan sa dili kalinaw kinahanglan tumpagon ug tangtangon aron limpiyohan ang luna diin ang liso
sa kalinaw ug hustisya motubo ug mamunga.
Ang mga dili makiangayon nga relasyon wala gitugot sa Ginoo o nahimong sumpay sa mga katawhan
ingon nga binuhat sa Ginoo. Nitubo kini gikan sa liso nga gitanum sa dautan ug giamoma sa mga tawo
nga dautan nga walay respeto alang sa Ginoo. Apan si Propeta Jeremias sa iyang makasubong hilak
ngadto sa Ginoo, “ Ngano nilampos ang mga dautan? “ dili sayon tubagon lamang pinaagi sa pagtan-aw
sa kasingkasing sa mga dautan. Karon, nagkinahanglan kini ug gamitan ug mga pagtuon sa siyensa o
Science aron madiskobre ang mga kalihokan sa katilingban ug mga pamaagi sa mga pundok luyo sa mga
tataw nga kasinatian mahitungod sa mga dili makiangayong pag-antus.

Unsa man ang mga importante nga bahin diha sa kadena sa inhustisya nga nakahigot sa katawhan?Una,
ang mga walay undang ug kawalay pagpakabana sa pagpugong sa mga pamaagi aron molahutay ang
kinabuhi u gang kahimtang sa katilingban sa mga pipila ka pamilya. Ikaduha, ang pagtutok sa gahum nga
gihuptan sa mga kamot nga nagpanag-iya ug sobra-sobrang katigayonan sa katilingban; Ikatulo,
Paggamit ug mga armas ug ubang sangkap sa kasegurohan nga mapahilum ug hulgaon ang mga
masupakong tingog ug naghimo ug lihok- protesta; Ikaupat, ang mga pundok nga nag-umol sa kultura,
katilingban ug pagtoo nga naghimo ug sayop nga mga pagtulon-an.
Ang pagguba niini nga kadena sa inhustisya magsugod sa ikaupat sa mga bahin niini. Kini ang
pinakahuyang ug pinaka-importante nga bahin sa kinatibuk-ang inhustisya. Ang mga ginapatumang pagut-ot sa kinabuhi sa tawo legal na nga nadawat sa bahing moral, legal, panginahanglan ug naandang
kinabuhi ) pinaagi sa inantigong lakang sa pagpangilad, pagpanglimbong ug dili sakto nga pagpahibalo
ug pagmatuto. Ang paghawud sa kabangis ngilngig sa konsensiya sa tawo, apan sa dihang natabonan kini
nga natural, bisan ug kinahanglanon o dili malikayan ug dili maundang ang mga biktima mosanong na
lang ug mopuyo uban niini. Ang mensahe ni Hesus ug ang mga maayong buhat gihimo aron danihon ug
ipakita ngadto sa mga biktima nga kini usa ka pagsakop sa panghunahuna ug kalag kang Satanas, nga
ang dautan walay tinuod nga gahum ibabaw niini ug ang paghari sa Ginoo sa kagawasan ug hustisya
moabot na. Ang kamatuoran mao ang hinagiban diin ang inhustisya dili magpabilin. Hinikawan sa
kaayohan ang mga sangkap ug lakang sa pagpangsakop mao ang molinog ug mopadagsa sama sa
dingding sa Jericho atubangan sa mga katawhan nga nasayod ug determinado nga bawion ang ilang
kagawasan ug katungod nga matagamtaman ang kadagaya sa kinaiyahan u gang mga bunga sa ilang
paghago. Ang hustisya mao ang bililhon nga pasidaan sa usa ka maayo ug nagpakabanang tawhanong
panahon ug mahinungdanong kahimtang alang sa pagmugna sa paghari sa Ginoo dinhi sa yuta, apan
kining duha dili usa ug susama pag-usab. Kun ang “ hustisya modagayday ingon nga tubig ug ang
katarungan sama sa walay undang nga pag-agas nga sapa “ ang tanang katawhan makaginhawa diha sa
kalinaw sama sa hangin.
I.
Mga Katuyoan
Sa katapusan sa pagtuon, ang mga magtutuon makahimo sa mga mosunod:
1. Paghatag ug kahulogan unsa ang mga paningkamot sa pagtukod ug kalinaw
2. Paghulagway unsa ang mga maabusadong relasyon ug dili makiangayong buhat nga wala
nagpatunhay sa kalinaw
3. Paglista ug paghulagway sa mga lakang aron pag-undang sa mga maabusadong relasyon
ug inhustisya
4. Pagtugyan sa kaugalingon ug pag-apil sa programa sa pagtukod ug kalinaw diha sa simbahan ug
diha sa katilingban
II.

Panghunahuna:
Ang Pagtukod ug kalinaw mao ang pagtangtang sa mga maabusadong relasyon ug inhustisya
Mga Galamiton: Ang Balaang Kasulatan ( NRSV ), newspaper headlines, videos and audio-visual
equipment, Manila paper and markers

III.

Mga Kasinatiang Pagtuon:
A. Pambukas nga Pagsimba
1. Usa sa mga magtutuon modala sa pag-ampo.

2. Kantahon ang awit, “ Here I am Lord “
I, the Lord of sea and sky,
I have heard my people cry
All who dwell in dark and sin,
My hand will save.
I who made the star of night
I will make their darkness bright
Who will bear my Light to them
Whom shall I send?
Here I am Lord, Is it I Lord?
I have heard You calling in the night
I will go Lord, if You lead me
I will hold Your people in my heart.
I the Lord of wind and flame
I will tend the poor and lame
I will set a feast for them
My hand will save
Finest bread I will provide
Till their hearts be satisfied
I will give my life to them
Whom shall I send?
Here I am Lord, is it I Lord?
I have heard You calling in the night
I will go Lord, if You lead me
I will hold Your people in my heart.
B. Pagpangandam
1. Sa dili pa magsugod ang pagtuon: Pagprinta ug news headlines on poster-sized paper
ug ibutang sa room aron maghimo ug mini gallery.
2. Panahon sa klase, Palakwon ang mga magtutuon libot sa room aron pagtan-aw sa
mga pictures. Pagkahuman sa mga minuto nga paglakaw-lakaw, palingkoron ang
matag usa nga nag-atubang sa kada usa.
3. Mangutana: Unsay nakapaguol ug nakapasuko nimo mahitungod niini nga mga
pictures ug news headlines? Unsay ikasulti niini nga mga pictures mahitungod sa
tawo?
4. Isulti: Karon maghisgut kita kun unsa ang kahulogan alang sa pagkahimo nga
sumusunod ni Hesus aron mawala ang mga babag alang sa kalinaw ug mahimong
mga taga-tukod sa kalinaw.

C. Panahon sa Pagtuon
Bahinon ang klase ngadto sa duha ka grupo ug hatagan kada grupo ug poster-sized
paper nga naa ang pulong PROPHET ug PEACE. Pasulaton kada grupo ug mga kinaiya sa

propeta alang sa kada letra sa mao nga pulong o ang resulta sa kalinaw gikan sa kada
letra sa mao nga pulong.
Hatagan ang kada grupo ug panahon nga ipakig-ambit ang ilang mga tubag
mahitungod sa mga kinaiya sa propeta ug ang mga nakita nga resulta sa kalinaw.
D. Pagpalalum/ Pag-ambitay
Isulti: Si Jeremias gitawag sa Ginoo aron mahimong propeta ngadto sa mga nasud ug
gingharian. Aron tawgon alang niana nga tahas ( pagtangtang ug pag-ibot, pagguba ug
paglabay, pagtukod ug pagtanom ) dili sayon nga buhaton. Ingon nga simbahan sa
karon, gitawag usab kita nga mahimong mga tingog sa pagbantay ug pagbadlong sa
mga nagkadaiyang kahimtang nga gipahimutang kita sa Ginoo.
Isulti: Unsay nakahimo sa tahas sa propeta nga maaghaton? Unsay nakahimo sa
bulohaton sa propeta nga lisud? Sa unsa nga mga paagi gitawag kita sa Ginoo nga
mahimong propeta sa mga dapit nga adunay kamandoan o impluwensiya? ( sama sa:
tulonghaan, kasilinganan, pamilya, diin ang Ginoo nagapahimutang kanimo?
Hatagan ang mga magtutuon ug panahon sa pagbatbat diha sa ilang mga pundok ug
mag-imbita ug representante sa grupo nga mopaambit sa ilang gipanghisgutan ngadto
sa tibuok kaubanan.
E. Pagsuta sa Kamatuoran sa Bibliya
Pabasahon ang magtutuon ug Jeremias 1:9-10
Isulti: Niini nga pagtulon-an karon, atong nasabtan ang mahitungod sa pagka-propeta.
Kaganina panahon sa atong bulohaton, ikaw nakasabot nga ang simbahan gitawag nga
mahimong tingog sa pagbadlong ug pagbantay sa mga panghitabo sa katilingban sama
sa propeta. Adunay panginahanglanon alang sa pagbaton ug tingog alang niini tungod
kay nagpuyo kita sa nahugnong kalibotan, ang mga tawo kinahanglon tawgon kun sila
nahimong dili makiangayon, abusado ug uban pa.
Ipabasa ang Mateo 10:34
Isulti: Kaganina, panahon sa atong bulohaton, imong gisulat ang mga bunga o resulta
sa “kalinaw “. Tungod kay nagpuyo kita sa nahugnong kalibutan, anaa ang mga babag
alang sa kalinaw. Si Hesus ingon nga Mesiyas miingon nga nianhi Siya dili aron magdala
ug kalinaw kundili espada. Kini ba nagpasabot nga gusto ni Hesus ang kagubot? Unsa
ang kahulogan sa Iyang gipamulong?
Imbitahon ang matag usa sa pagpaambit sa ilang mga hunahuna.
Isulti: Ang kalinaw moabot uban ang presyo. Aron matagamtaman ang mga bunga o
resulta sa kalinaw nga nasulat kaganina nga bulohaton, gikinahanglan ang pagtangtang
niini nga mga babag alang sa kalinaw. Usahay, nagkinahanglan gamiton ang kusog.
Mao na ang gipasabot ni Hesus nga moabot uban ang espada. Kini dili aron mahitabo

ang kagubot kundili aron wagtangon ang mga babag alang sa kalinaw. Ingon nga lawas
ni Kristo, ang simbahan usab gitawag maingon niini.
Ipangutana: Unsa ang mga pamaagi aron mawagtang ang mga maabusadong relasyon
ug inhustisya?
F. Paggamit sa Kamatuoran sa Bibliya
Ang magtutudlo nagpaambit mahitungod sa mga pamaag sa simbahan aron matukod
ang kalinaw
Isulti: Ang mga simbahan ug pundok naningkamot nga mawagtang ang mga babag alang
sa kalinaw. Kini nga mga babag mao ang dili makiangayon nga pagbahin-bahin sa
katigayonan, maabusadong relasyon ug inhustisya.
Ipangutana: Aduna ba susama niini nga panghitabo sa inyong trabaho, tulonghaan ug
katilingban?Unsa imo buhaton aron mahimong tigtukod sa kalinaw?
G. Panapos nga pagsimba
Isulti: Adunay nagkadaiya nga mga kahigayonan alang kanato nga mahimong tigtukod sa
kalinaw. Ang kalibutan nagkinahanglan ug kalinaw nga gikan ni Hesus ug kita mao ang
Iyang mga galamiton. Atong iampo nga makabaton kita ug mga kahigayonan alang sa
pagtukod ug kalinaw pinaagi sa atong nakita sa tulonghaan, katilingban, trabaho o uban
pang kahimtang.
Ingon nga Ampo sa pakigsaad nga mahimong mga tigtukod sa kalinaw, awiton ang “ Let
There Be Peace on Earth “
Let there be peace on earth and let it begin with me
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be
With God as our Parent, children all are we
Let us walk with each other in perfect harmony.
Let there be peace on earth, let this be the moment now
With every step I take, let this be my solemn vow
To take each moment, and live each moment in peace eternally
Let there be peace on earth, and let it begin with me.

April 2, 2017
Fifth Sunday in Lent: Timailhan sa Tinood nga Mesiyas (Marks of the True Messiah)
Daang Tugon: Isaias 42:1-7
Bag-ong Tugon: Mateo 11:2-6
Kinatibuk-ang Konsepto:
Ang tinood nga Mesiyas maila pinaagi sa pag-ayo, pagluwas ug pagpasig-uli nga buhat.
Susing Konsepto:
Youth and Adults: Ang tinood nga Mesiyas maila pinaagi sa pag-ayo, pagluwas ug pagpasig-uli nga
buhat.
Exegasis sa mga Biblikanhong Kasayuran:
Ang libro sa Isaias nasulat sa mabagyong yugto nga nagmarka sa pagpalapad sa Emperio sa Assyria ug
ang pagkahagba sa Israel. Pero kini nga libro nagbukas o nag-abli sa tanang sukod o dimension sa
paghukom sa Dios ug kaluwasan. Kalinaw ug ang kahapsay nagmarka sa bag-ong mesiyas diin ang
usaka matarong nga hari naggikan kang David. Ang katawhan sa Dios dili na mag-antos sa madaugdaugong nga mga namunoan ugang Jerusalem mahimo na gayod ga “syudad sa Dios”. Gitawag sa Dios
nga ang haring mesiyas “akong sulogoon”. Diha sa Isaiaskapitulo 42-53, ang maong termino gigamit
sa Israel ingon nga nasod. Pinaagi sa pag-antos sa ulipon diin ang kaluwasan in its fullest sense
maangkon. Si Cyrus mao ang gigamit sa Dios sa pagkuha sa Israel gikan sa Babilonia. Apan si Kristo
mao ang nagkuha sa katawhan gikan sa bilanggoan sa sala.. Siya nahimo “suga sa mga Hentil”
(42:6) aron nga ang mga nasod nag-atubang ug paghukom makabaton ug kaluwasan. Kini nga
Hentil nahimo usab nga alagad sa Ginoo. Ang Isaias 42:1-7 nagasulti kanato kon unsa nga matang
ang alagad nga gusto sa Dios alang sa iyang katawhan. Ang sulogoon nagkahulogan dinhi ug
piniyalan o representante sa nagpadala kaniya. Siya nga magadala ug kahapsay niini nga kalibotan
dili mosinggit o mohilak apan magadala ug kalinaw; luya pero andam moayo sa mga nagubang
kinabuhi; usaka sulogoon kinsa tawgon nga bag-ong Moses nga magahatag ug kagawasan sa
katawhan sa Dios ug magdala ug kahapsay pinaagi sa hustiasya ug kalinaw.
Ang ebanghelyo sumala ni Mateo nagapaila sa mga nanambong o magbabasa sa katumanan sa
maong panagna. Sa pagbasa sa Mateo 11:2-6- atong masabot nga si Jesus nga Kristo embodies sa
klase sa sulogoon nga gusto sa Dios alang sa iyang katawhan. Dinhi atong mahibaw-an nga wala
diritsoha ni Jesus pagtubag ang pangutanan sa mga tinun-an Apan iya gipadayag kon unsa iyang
gihimo ug klaro nga timailhan sa usa ka mesiyas nga diin gipangandoy sa katawhan. Para kanato
nga sumusunod ni Kristo, Kita usab gihatagan sa kahigayonan nga mahimong alagad o sologoon sa
Dios karon. Sa gilakbit sa unahan, kita gitawag aron mahimong iyang sulogoon ug nagpaabot ang
Dios kanato. Hinaot nga tinooray kita nagasunod sa alagad o sulogoon sa tanan natong gibuhat sa
padayon natong panaw sa kinabuhi.
Kauban nga Giya alang sa mga Magtutudlo ug Magbabasa

Si Demagogues mitumaw aron pagpangulo sa katawhan ngadto sa kaparotan. Milampos
sila sa paglingla sa katawhan nga nangandoy ug kagawasan ug panalipod. Ilang gipaon ang
mga tawo kinsa nag-antos ug makalolooy nga nagpaabot ug mesiyas. Sama sa German nga

katawhan niadtong pagdumala sa Nazi. Si Hitler nagbangon sa mga tawo dili lang alang sa
panalipod apan para sa panlantaw sa 3rd Reich, ang pagdumala sa Europe sa tibook kalibotan.
Napakyas sila sa pag-ilog sa Russia ug miabot ang pwersang Americano ug sa tumoytumoy sa
WWII natapos ang maong damgo.
Ang saad sa sayop nga mesiyas maoy nagadominar ingon sa giingon ni Jesus sa mga Hentil. Si
Jesus, kinsa tinood nga Mesiyas nakig-uban sa mga ordinaryong tawo aron pagtudlo nila sa
pamaagi sa Dios sa pag-ayo nila sa ilang mga sakit, sa paghatag paglaom ug pagtabang kanila
sa ilang kaguol, sa pagpahiuli sa ilang dungog ug dignidad ingon nga tawo. Mao ni tubag ni
Hesus sa mga kaaway ni Juan Bautista kon siya na ba ang gipaabot nga Mesiyas. Si Jesus
ehemplo sa Dios sa tinood nga mesiyas. Naghatag siya og usa ka makadasig nga mensahe sa
pag-abot sa paghari sa Dios sa kalibotan. Pero iyang giklaro nga ang paghari sa Dios dili
maangkon susama sa gingharian sa tawo nga kadaugan, diin pinaagi sa paggamit ug kusog,
hinoon motungha kini gikan sa katawhan nga mga kabos sa espirito, mapaubsanon, maluluyon, nagabuhat alang sa kalinaw, biktima sa kagubot kinsa giuhaw sa hustisya ug gibilanggo
tungod sa hustisya (Mateo 5:3-10) Gipadala si Jesus ingon nga mesiyas kinsa “ moluwas sa
katawhan sa ilang mga sala” (Mateo 1:21).
Si Jesus gisangyaw sa kalibotan ingon nga tinood nga mesiyas sa Dios pinaagi sa pagsaksi sa
Iglesia sa mensahe ug maayong buhat. Dili lang igo nga ipaila ang ngalan ni Jesus sa
katawhan aron dawaton siya ingon nga personal nga Ginoo ug manluluwas, O isulti nga
namatay, nabanhaw ug nagsaad ug pagkabanhaw pinaagi sa pagtoo kaniya. Dili ka na
tinioray ug epektibo nga pagsaksi ni kristo, tungod kay sa nakita sa mga tawo: nag-ayo
siya sa mga buta, nagpakaon sa mga gigutom, nagpahawa sa daotang espirito ug naghagit sa
mga mapahitas-on ug sa mga dili moatiman nga mga naa sa awtoridad sa pagdawat
kaniya ingon nga mesiyas. Ang katawhan motuo gayod sa Igleis ingon nga saksi kon sila
nasinati ang mga benepisyo sa pag-atiman sa Dios kanila sa ilang gikinahanglan.
I. Mga Tumong sa Pagtuon
Sa katapusan sa pagtuon, ang mga magtutuon makahimo sa mga mosunod:
1. Makahulagway sa nahimong kaayohan sa matuod nga mesiyas
2. makahulagway sa nahimong pagpalingkawas sa matuod nga mesiyas
3. makahulagway sa nahimong pagpasig-uli sa matuod nga mesiyas.
4. Makaamgo nga ang mga nahimo sa mesiyas mosangput ngadto sa mga benepisyo nga
gitunol ngadto sa mga katawhan
5. Makalista ug mga pamaagi nga diin ang mga magtotoo makaapil diha sa pagpangayo, pagpalingkawas ug pagbag-o nga ministeryo sa Iglesia.
II. Konsepto :
Ang tinood nga Mesiyas maila pinaagi sa pag-ayo, pagluwas ug pagpasig-uli nga buhat.

Mga Materyales: The Holy Bible (NRSV), pictures showing different humanitarian aid
services (refer to the Applying the Biblical Truth Activity),videos and audiovisual
equipment, Manila paper and markers
III. Mga Kasinatiang Pagtuon
A. Pangabli nga Pagsimba
Palingkora mga estudyante nga magporma ug lingin.
Ipangutana:Unsay gihimo sa Ginoo nga inyong gipasalamatan sa miaging semana?
Agdaha ang mga estudyante sa paghunong kadyot ug paghinumdom sa mga butang gihimo
sa Dios alang kanila sa miagi nga semana. Tagsa tagsa sila mopaambit sa ilang gipasalamatan.
Awiton ang Pag-ampo nga kanta …Sing the prayer song “Bless the Lord, My Soul”
Bless the Lord, my soul
And bless God’s holy name.
Bless the Lord my soul
Who leads me into life.
B. Pagpangandam
Isulti: Ang butang imong gipaambit ganina lang nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi.
Kining mga butanga nahitabo tungod kay ang Dios andam sa pagbuhat sa maong mga
butang.
Ipangutana: Unsa pay laing mga butang makahimo ang Dios? Mga tubag nagkalain-lain: sama
sa (pagbuhat, pasaylo, pag-ayo, pagbag-o uban pa…)
Isulti: Karon; atong tan-awon ang buhat sa matuod nga mesiyas.
C. Oras sa pagkat-on
Game: Bible Dig
Pamaagi: bahina ang klase sa 3 ka grupo ug ipalista nila ang mga panghitabo sa
Gospel accounts diin si jesus. 1. Nag-ayo, 2, nagpalingkawas, ug 3; nagpasig-uli.
Hatagi sila ug 10 minutes sa pagtrabaho ani diha sa grupo ug ipaambit kini nila.
Diha sa grupo ipasulat ang mga pagbati sa tawo (people’s reaction) sa kabag-ohan ug mga
resulta sa gihimo ni Jesus sa panghitabo ila gilista
Isulti: Kini nga mga panghitabo nagapunting nga si Jesu mesiyas. Ang matuod nga mesiyas
nagaayo, nagapalinkawas ug nagabag-o Unsa ang iya gihimo nagabag-o ug nagtabang sa
kinabuhi sa katawhan
D. pagpalalom/ pagpaambit
Patan-awa ang mga estudyante ug 3 min video ni Mother Theresa sa Youtube

YouTube Source Link: https://www.youtube.com/watch?v=mzH13X88kbM
Mangita sila ug pares ug magpaambit kon kinsa si Jesus ug unsa iyang nabuhat
Ipangutana: Unsay inyong hunahuna ngano nga ang pagsangyaw ni Mother Theresa sa
Gospel epektibo man kaayo? Agdaha sila nga mopaambit.
Isulti: Importante kaayo nga mopaambit ta ni Jesus ngadto sa mga tawo nga wala nakaila
kaniya. Pero mas importante ato kining duyogan sa buhat. Nagpakita lang kini nga ang Ginoo
– usa ka Ginoo nga nagaatiman sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tawo ug panginahanglan. Ang
atong Ginoo usa ka Ginoo sa pangkatibuk-an.
E. Pagdiskobre sa Kamatuoran sa Biblia

Ipabasa sa mga Magtoon ang Isaias 42:1-7 ug Mateo 11:2-6. Maggamit ug T-chart
ibutang ang Texto sa Isaias sa wala ug ang Mateo sa tuo ( right) Ilhon nila ang mga
pareho ug kalainan ug giunsa paghulagway ni Isaias nga propeta ug giunsa ni Jesus
paghulagaway ang iyang buhat ngadto sa sumusunod ni Juan Bautista.
Isulti: Alang kanato mga kristohanon, Si Jesus mao ang katumaanan sa panagna ni
Isaias. Si Jesus atong Mesiyas.Gipadala sa Dios nganhi kanato ug naghimo ug mga
katingalahang butang alang kanato. Nasayran nato nga gihigugma kita sa Dios
tungod kang Jesus. Tungod sa gitudlo ni Jesus sa katawhan, sila usab nagabuhat ug
maayo sa uban.Kita pod magbuhat ug maayo sa uban susama sa gihimo ni Jeus aron
mailhan nga gihigugma sila sa Dios.
F. Paggamit sa Kamatuoran sa Bibliya
Pagpakita sa mga estudyante ug litrato ug pamarkahi sa ilaha unsa ang klase sa pag-alagad
nga nahitabo.
1. Pagpakaon sa mga bata naa sa kalye
2. Pag-apod-apod ug pagkaon o sinina sa mga biktima sa kalamidad o bagyo.
3. Medical o dental mission
4. Legal assistance for indigents
5. Marriage & family counseling
Ipangutana: Unsa inyong hunahuna nga mahitabo kon ang himoon sa Iglesia mao ra ang
pagwali mahitungod kang Jesus ug walay pagbuhat? O baliktad, kon ang Iglesia maghimo
ug maayong mga buhat pero walay pagsangyaw sa maayong balita?
Isulti: Daghang mga Ahensya nga nagtubag sa panginahanglan sa katawhan. Unsa ang
kalainan sa simbahan? Ang igleisa ingon nga lawas ni Kristo adunay lalom nga tinguha dili lang
sa pagtubag sa panginahanglan. Ang Iglesia nagatubag sa panginahanglan ingon nga
nagaawas nga gugma kang Kristo.Ang maong gugma ni Kristo maoy nagaaghat kanato aron
mahimong moayo, ug mahimong representante sa pagpasig-uli sa nahagbong nga kalibotan.
Ipangutana: Unsay ministerio sa Iglesia imong nahibaloan nga nagtubag sa panginahanglan
sa katawhan? Asa niini nakakuha sa imong interes?

G. Panapos nga Pagsimba
Kantahon: “Called as Partners in Christ’s Service” (Hymnal of a Faith Journey)
Ang Magtutudlo mag-ampo alang sa mga estudyante nga ang Dios magapatubo a tinooray
nga pangandoy sa ilang kasingkasing aron moapil diha sa ministerio sa Iglesia nga nagtubag sa
panginahanglan sa katawhan sa kaayohan, pagluwas ug pagpasig-uli.

April 9, 2017
Ikaunom nga Domingo sa Lent
Palm Sunday: Si Jesus Nakasugat sa mga may Gahum (Jesus Encountering the Powers)
Daang Tugon: Zacarias 9:9-10
Bag-ong Tugon: Juan 12: 12-19
Kinatibuk-ang Konsepto/Panghunahuna
Misulod si Jesus sa Jerusalem aron sa paghagit sa mga may gahum-nga-maoy hinungdan nga
nakaalaot sa katawhan
Susing Konsepto:
Kabatan-onan ug sa mga Hamtong:
Misulod si Jesus sa Jerusalem aron sa paghagit sa mga may gahum-nga-maoy hinungdan nga
nakaalaut sa Katawhan.
Exegesis sa mga Biblikanhong Kasayuran
Ang ministeryo ni Propeta Zacarias nahitabo sa post-destiyero nga panahon sumala sa mga eskolar mao
kini ang panahon sa mga Judio pagpasig-uli gikan sa pagkabihag sa Babilonya. Ang teolohiya sa panagna
ni Zacarias motakdo sa iyang ngalan, nga nagpasabot nga "Ang Ginoo (Jehova) remembers. Ang Ginoo ",
mao ang personal, pakigsaad sa ngalan sa Dios ug mao ang usa ka walay katapusan nga pagpamatuod
ngadto sa pagkamatinud-anon sa mga saad sa Diyos. "Nahinumdom" Ang Dios sa Iyang pakigsaad ug
nagsaad ug molihok sa pagtuman kanila. Diha sa basahon ni Zacarias, ang saad nga kaluwasan sa Dios
gikan sa pagkadestiyero ( Exile ) sa Babilonya, lakip na sa usa ka pagpapahiuli nga gingharian sa
komunidad ug sa usa ka naglihok nga templo, modala ngadto sa mas hulagway sa kaluwasan ug
pagpasig-uli nga moabut pinaagi sa Mesiyas. Ang basahon nga ingon sa usa ka bug-os nga nagtudlo usab
sa pagkahari sa Diyos sa kasaysayan ug sa mga tawo ug mga nasud: nangagi, karon ug sa umaabot.
Ang teksto sa Zacarias 9: 9-10 mao ang usa ka pamilyar kaayo nga teksto nga nahitabo sa panahon ni
Jesus, ilabi na sa Mada ugong Pagsulod ni Jesu sa Jerusalem ingon nga usa ka hari nga nagsakay dili sa
usa ka carro (Chariot), apan sa usa ka asno. . Kini nagapaila kanato sa mapainubsanon nga
komprontasyon ni Jesus sa may mga gahum ; diha sa usa kinatibuk kalainanng panglantaw sa katawhan.
Usa ka mahait nga kalainan sa pagdumala ni haring Alejandro, nga gitukod sa pagpaagas sa dugo, ang
Mesiyanikong Hari sa pagtukod sa usa ka universal nga gingharian sa kalinaw ingon nga ang hingpit nga
katumanan sa pakigsaad ni Abraham. Busa, ang tanan nga mga anak ni Sion ug sa Jerusalem gitawag sa
pagsinggit ug magmaya alang sa ilang matuod nga hari, nga nahiuyon sa mga balaan nga sumbanan sa
moralidad ug sa pamatasan, sa katapusan miabut kanila.
Ang Ebanghelyo ni San Juan mao ang pinasahi sa tulo. Sa bisan unsa nga hitabo, ang iyang pagsaksi kang
Jesus moadto sa iyang kaugalingon nga paagi, ang gipasundayag sa mga butang nga sa ubang mga
Ebanghelyo magpabilin bug-os ug mga atrasado. Dinhi, ang focus anaa sa ibabaw sa "ilhanan" sa
pagkatawo ug misyon ni Jesus ug sa taas, sa teolohiya-dato nga mga pakigpulong / mga diskusyon. Si
Juan nagsugod uban sa lawom nga pahibalo nga si Jesus mao ang "sa sinugdan" ingon sa mga paglalang
sa Pulong sa Dios nga nahimong nagpakatawo sama sa usa ka tawo nga mahimong sa kahayag sa
kinabuhi alang sa kalibutan.

Human niini, moabut ang pahibalo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios nga gipadala gikan sa Amahan
aron sa pagtapos sa buhat sa Amahan sa kalibutan. kaugalingon nga himaya sa Dios mao ang gihimo,
nga makita diha kaniya.
Ang maong kalihokan sa ebanghelyo ni Juan 12: 12-19 mao ang katumanan sa panagna ni Zacarias diin
gihimo ni Jesus ang Iyang dalan ngadto sa Jerusalem aron sa atubang sa mga may gahum-niadto. Kini
nga panahon, atong makita pagpasabut sa panagna nga: sama sa paggamit sa mga sanga sa palmera
nga gigamit sa pagsaulog sa kadaugan; ang mga singgit sa mga tawo nga nagabi-abi kaniya ug gitawag ug
"Hari sa Israel" nga sa ngadto-ngadto nakapasulbo kahadlok sa mga Pariseo.
Kini nga mga teksto nagapadayag kanato nga kon kita aduna si JesuKristo uban kanato, bisan pa unsa ka
gamay kita sa atong hunahuna, samtang kita magpabilin nga tinuod ug sa conformation sa balaan nga
sumbanan sa moralidad ug pamatasan; samtang magpabilin kitang mapainubsanon sama ni Jesus, kita
malampuson nga moatubang sa mga may gahum nga-nia sa atong panahon. Magpabilin kita nga
mapainubsanon diha sa pag-alagad sa Ginoo nga nagahatag kanato sa kalig-on ug sa gahum sa
pagtuman sa misyon sa Dios, samtang magpadayon kita sa pagpamalandong ug sa pagpangita sa
katuyoan sa Dios niining panahon sa Kwaresma.
Kaubang giya alang sa Magtutudlo ug Magtutuon
Ang katapusang buhat ni Jesus sa pag-adto sa lingcod diha sa trono sa nasud mao ang gahum sa pagtakop sa iyang mesiyanhon nga misyon. Siya nakaamgo nga ang mga katawhang pagkaalaut nga
gipahamtang kanila diha sa mga awtoridad sa Jerusalem sa panagkunsabo sa Imperyo sa Roma .. Sa
katapusan, ang iyang mesiyanhon nga dalan gidala siya ngadto sa usa ka makalilisang nga
komprontasyon uban sa mga may gahum sa yutan-ong sa kalibutan. Sa iyang hunahuna, mao kini ang
dili kalikayan ug gikinahanglan.
Mao Kini nga mahinungdanong punto sa kinabuhi ni Jesus diha sa idiya sa bug-os lamang espirituhanon
misyon ni Jesus. Kon ang iyang misyon walay labot diha sa yutan-ong nga pagmando, dili na kinahanglan
alang kaniya sa pag-adto sa Jerusalem tungod kay midaog na siya sa daghang panon nga mga mag-uuma
Galilea. Ang urbanized nga populasyon sa Jerusalem dili lagmit managpakiling sa pagpaminaw sa usa ka
rural nga propeta nga kulang sa kahibalo alang pagkamagtutudlo. Tingali ang uban nga mga nakadungog
kaniya ug nakadayeg, apan sila gipalabi nga magpabilin sa tungang gabii bisita sama ni Nicodemo o wala
mailhing donors sama ni Jose nga taga-Arimatea.
Apan iyang naamgohan nga dili mabasol ang katawhan sa ilang makalolooy nga kahimtang. Wala siya
motuo nga sila mga masakiton, mga kabus, giyawaan, ug uban pa, tungod kay sila mga makasasala man
ug paga silotan sa Dios. Hinunoa, sila gipasagdan ug gipahimuslan sa mga otoridad sa Jerusalem, diin
nag-atiman lamang sa pagpadayon sa ilang politikanhong koneksyon uban sa Roma ug maka-kwarta
gikan sa bug-at nga mga buhis nga gipahamtang sa mga tawo.
Misulong si Jesus sa templo aron sa pagtangtang sa mga makinarya sa pagpahimulos diha sa matang sa
pagpanlupig nga wala mogamit ug pangahas. Siya nasayud kaayo ug maayo, unsa ang mga buhaton sa
otoridad kaniya. Apan siya naghunahuna unsay sangputanan niya, kay sa pagtago sa iyang kaugalingong
kahupayan sa Galilea.
Alang kaniya, ang pagsulod sa mga ganghaan sa Jerusalem panahon sa Iyang kadaugan, alng sa iyang
kinatibuk-ang pagpahinungod ngadto sa iyang misyon sa walay paghinayang kun unsa may sangputanan
iini sa iyang kinabuhi. Ang iyang desisyon sa pag-atubang sa mga may gahum sa Jerusalem ug sa Roma

mao ang katapusan nga piraso sa iyang mesiyanhon ug balaan nga tawag. Siya boluntaryong migakos sa
kamatayon aron pagpahibalo sa paghukom sa Dios sa ibabaw sa mga moral ug espirituwal nga
tulubagon sa nagharing mga may gahum sa kalibutan alang sa mga tawo diha sa ilang mga pag-antos.
Diha Sa may makiangayon ug walay sala nga tawo nga gipatay sa paglansang sa krus, ang mga awtoridad
nagpakita sa ilang pagsukol sa hustisya sa Dios, sa ingon mawad-an sa ilang mga moral ug espirituwal
nga legitimacy. Kini mao ang usa ka lit-ag nga gikuha gikan sa taga Yawa ad- lawon ug himoon. Dautang
mga awtoridad naka mahimo sa paggahum sa pangahas ug pagpanlupig apan dili na sila magsul-ob sa
maskara sa Dios.
Karon, ang mga kasimbahanan nagapadayon nga saksi sa hustisya sa Diyos ilabina sa kalabot sa pagpatay
sa mga matarung ug sa walay sala nga naghimo sa nagharing mga gamhanan 'dili matago sa legitimacy
ug hustisya nga mas klaro, nga nagpadayag sa ilang tinuod nga kinaiya-korap, abusado, madaugdaogon
ug malimbongon. sa panahon lamang kini , ang panahon sa Dios, sa diha nga ang Dios makaamgo sa awit
ni Maria:
“Ang iyang kalooy anaa sa mga tawo nga mahadlokon kaniya sa pagbuhat sa dautan, gikan sa
kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Siya nagapakita ug kusog sa iyang bukton; siya nagapapatilaag sa
mga palabilabihon tungod sa hunahuna sa ilang mga kasingkasing. Gidala niya sa ubos ang mga
gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug gibayaw niya ang mapinaubsanon; siya napuno sa mga
gigutom sa maayong butang, ug gipalakaw ang mga dato nga walay dala.” (Lucas 1:52)
I. Tumong:
Sa katapusan sa leksyon, ang mga magtutuon gilauman nga maka;
1. Mapaklaro ug makahulagway sa mga tawo diha sa ilang pagkauyamot tungod sa mga
gamhanan.
2. Isaysay ang mga kalihokan nga gihimo sa mga may gahum-nga-maoy hinungdan sa kaalaut sa
katawhan.
3. Analisaha ang papel sa simbahan sa paghupay sa tawhanong kagul-anan ingon sa gipadayag ni
Jesus diha sa iyang madaugon nga pagsulod sa Jerusalem.
4. Pag-apil sa mga kalihokang programa sa simbahan nga nagpasiugda alang sa kaayohan sa
katawhan
II. Konsepto:
Misulod si Jesus sa Jerusalem aron sa paghagit sa mga may gahum hinungdan sa kaalaut sa
Katawhan.
Mga Galamiton:
The Holy Bible (nagkalainlaing bersyon), Dahun sa Palmera, lyrics to “10,000 Reasons”,
Charades list, Manila paper and markers
III. Pagkat-on Kasinatian
A. Pangbukas nga Pagsimba
1. Hatagi ang matag estudyante og usa ka palma frond. Dapita ang matag usa sa paghunahuna sa
usa ka rason nga si Jesus mao ang takus pagadayegon. Samtang ang awit nga "10,000 Rason"
pinaagi sa Mat Redman (o si Jesus Kultura o Kim Walker-Smith, bisan unsa nga anaa) ang
nanaghoni, dapita ang mga estudyante sa mainampoong sa ilang mga palma palwa sa sa halaran

ingon nga sila nanag-ingon sa makusog ang ilang rason kon nganong si Jesus mao ang takus sa
ilang pagdayeg.
2. Pag-awit: "Ho-Ho-Ho-Hosanna" Ho-ho-ho-hosanna, ha-ha-ha-hallelujah! Siya, Siya, Siya, giluwas
niya ako, ako na ang kalipay sa Ginoo! (Repeat song)
B. Pagpangandam
Isulti: Karon, Palm Sunday, motan-aw kita sa madaogong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem.
Nahitabo kini human gibanhaw ni Jesus si Lazaro gikan sa mga patay. Ang mga tawo pagsinggit
"Hosanna!" Ug ang mga Pariseo nabalaka nga si Jesus naghagit sa status quo. Ang mga Pariseo
nga mahimong komportable sa ilang hiwi nga mga dalan ug walay usa nga naghagit kanila.
Apan ang ilang pagkadunot naghimo sa kinabuhi nga lisud nga alang sa kadaghanan sa mga
tawo. Magduwa nga ipakita sa lain-laing mga paagi dunot nga mga tawo sa gahum hinungdan
kaalaut sa katawhan.
C. Panahon sa Pagkat-on
Game: Charades
Divide the class in 2 groups and have each team take turns in guessing what human misery is
being acted out.
1. Kawalad-on
2. Demolisyon nga walay relocation
3. sakit
4. Makiangayon suhol / sweldo
5. Gobyerno korapsyon
6. Kamatayon
7. kaayong mga empleyado
D. Pagpalalom sa Kalihokan / Panahon sa Pagpakigambitay
Bahina ang klase sa mga grupo sa 3. ang mga magtutuon sa pagpakigambit sa personal
nga mga kasinatian sa kasakit ug sa mga dili matarung pagtagad ug pagmaltrato sa mga
tawo nga anaa sa gahum / pagpangulo.
Human sa 15 minutos, ang magtutudlo nagtala sa diha sa pisara sa mga lain-laing mga
matang sa kaalaut katawhan;
Isulti: Usahay, kon ang mga butang inconvenient o kon ang mga butang dili moadto sa
atong kaugalingong paagi nga kita mobati sa mga makalolooy. Bisan tuod kini nga mga
pagbati mga balido, kini mao ang importante nga hinumduman nga sa adlaw-adlaw, ang
mga tawo makasinati sa usa ka mas lawom nga matang sa kagul-anan, ang matang nga
gamhanan nga mga tawo pagabuhaton kanila.
E. Pagkaplag sa Kamatuoran sa Bibliya
Ipabasa sa mga estudyante ang Zacarias 9: 9-10 ug Juan 12: 12-19 sa tagsa-tagsa.

Pangutana: Unsa man ang imong gusto mahitungod sa paagi sa pagsulod ni Jesus sa
Jerusalem?
Ipabasa sa usa ka estudyante sa pagbasa sa Juan 12: 12-19 sa paggamit sa usa ka lainlaing mga bersyon.
Dapita ang mga magtutuon sa pagpaminaw ug paghanduraw diha sa mga panon sa
katawhan sa dihang misulod si Jesus sa Jerusalem samtang kamo mangayo sa mosunod
nga serye sa mga pangutana:
Pangutan-a: Kon didto sa niana nga panahon, diin sa banta mo ang imong kaugalingon
ug unsa ikaw sa pagbuhat? Kinsa kaninyo uban sa? Unsay imong reaksiyon ni Jesus?
Ipabasa sa laing estudyante ang Juan 12: 12-19 sa paggamit sa pa sa laing bersyon.
Dapita ang mga magtuton sa pagpaminaw ug unsa mitan-aw si Jesus sama sa pagsulod
niya sa Jerusalem samtang kamo mangayo sa mosunod nga serye sa mga pangutana:
Pangutan-a: Unsa ang ekspresyon sa nawong ni Jesus ingon nga mosulod siya sa
Jerusalem? Ba makamatikod niya kamo? Unsa nga paagi nga Siya reaksiyon sa imong
atubangan didto? Ba siya makamatikod sa mga Pariseo? Unsa nga paagi nga Siya
reaksiyon ngadto kanila?
Isulti: Si Jesus, ang gisaad nga Hari sa Israel, misulod sa Jerusalem sa usa ka
mapaubsanon nga paagi. Kining yano nga buhat sa tinuod sa sinugdanan sa panaw ni
Jesus sa krus, diin Siya sa kinabubut-on gihatag ang Iyang kinabuhi aron sa pagpahibalo
sa paghukom sa Dios sa ibabaw sa mga moral ug espirituwal nga tulobagon sa nagharing
mga gahum sa kalibutan alang sa mga tawo sa pag-antos.
F. Pagpadapat sa Kamatuoran sa Bibliya Pangutan-a:
Unsa nga matang sa pag-antos man kamo namatikdan katawohan pinaagi?
Ilista ang mga ideya sa mga estudyante diha sa pisara.
Pangutan-a: Unsa sa imong hunahuna mao ang atong simbahan sa pagbuhat aron sa
pagsulbad niini nga pag-antos?
Ilista ang mga ideya sa mga estudyante diha sa pisara.
Ang magtutudlo nagpresentar pag-alagad sa simbahan nga nagpasiugda sa kaayohan sa
tawo. Dapita ang mga estudyante sa tiningub mohukom nga labing interesado sa sila.
Human sa namudyot sa usa ka ministeryo, ang magtutudlo pasilitar sa usa ka mubo nga
sesyon sa pagplano diin ang mga estudyante modesisyon sa usa ka adlaw sa diha nga
sila moboluntaryo sa pagtabang sa niini nga ministerio.
Ingna: Gipanalanginan sa Dios kanato, ug naghatag kanato sa daghang mga rason nga
magmapasalamaton. Kita gitawag sa pagbayad niini nga sa unahan. Kita sa paghalad sa

kini nga plano sa Dios ug nagtuo nga ang Dios order sa mga butang aron nga kita aktibo
nga nalambigit sa unsa ang gibuhat sa Dios sa pagtubag sa mga tawo sa pag-antos
pinaagi sa niini nga partikular nga ministeryo.
G. Panapos nga Pagsimba
Iapud-apod ang mga kopya sa mga lyrics sa "10,000 Rason" ug dapita ang mga
estudyante sa pag-awit sa daplin.
Ang magtutudlo mag-ampo sa panapos, paghalad sa plano sa mga magtutuon nga
gihimo ug sa paghisgot sa nawong sa tawong-nag antos, gihatag sa Dios kanato sa
daghang mga rason sa pagmaya.

