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“Ang Pagtitiyaga Bilang Katangian ng Pamamayani ng Diyos”
(Patience as a Kingdom Value)
Araling mga Talata sa Biblia
Lumang Tipan: Isaiah 40:28-31 (Magandang Balita Biblia)
Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, Na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang
lumikha ng buong daigdig, Hindi siya napapagod; Sa isipan niya’y walang makatatarok. Ang
mga mahiha’t napapagal ay pinalalakas. Kahit ang kabataan ay napapagod at nanlulupaypay.
Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila’y matutulad sa
walang pagod na pakpak ng agila. Sila’y tatakbo nang tatakbo ngunit di manghihina, lalakad ng
lalakad ngunit di mapapagod.
Panaghoy 3:26
Pinakamabuting magagawa ng tao ay maghintay sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon.
Bagong Tipan: Lucas 8:15
Ang nahasik naman sa matatabang lupa’y ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa
kanilang pusong tapat at malinis at sila’y nagtitiyaga hanggang sa mamunga.
Pangkalahatang Kaisipan: Ang pagtitiyaga ay nangangahulugan ng hindi pagpapatalo sa
anumang kabiguan o sa kawalang pag-asa sa pagdating ng pagliligtas.
Susing Kaisipan: Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang iglesya ay naghihintay ng may
katiyagaan sa pagdating ni Jesus
Paliwanag Ukol sa Teksto
Ipinapakita ng Isaias 40:28-31 ang kapangyarihan at malasakit ng Diyos sa kanyang
bayan, ang Israel. Ngunit hindi nila kinilala at pinanghawakan ang kapangyarihan ito ng Diyos
at ang kanyang tulong lalong lalo na nang silay mabihag at mapatapon sa Babilonia. Sa
kalagayang sitwasyong inialis sila sa kanilang bayang sinilangan, nagsimula silang mabuhay sa
pagkalito, kaguluhan, kawalang pag-asa at kawalang pananampalataya kay Yahweh. Nagsimula
rin silang matuksong isiping mas makapangyarihan ang diyos na si Marduk ng mga taga
Babilonia kaysa sa kanilang Panginoon. Dumaan sa krisis ang mga Israelita kung mananatili ba
sila sa pananampalataya o tuluyang iiwan ang kanilang pananampalataya at pagkakakilanlan
bilang bayan habang sila ay namumuhay sa isang lupaing banyaga.
Madaling maunawaan kung bakit nanghihina ang kanilang pananampalataya sa ganitong
magulong sitwasyon. At tila nalilimutan na rin nila ang mapangligtas na biyaya ng Diyos nang
sila ay hanguin at palayain mula sa pagkaalipin sa Egipto at nang sila’y sagipin at iligtas mula
sa pang-aapi at pang-aalipin ni Haring Paraon. Sa kabila ng lahat, binibigyan diin sa mga
tekstong ito ang di kumukupas na kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan sa
kabila ng malaking krisis na kanilang kinakaharap. Nagbigay katiyakan ang mga propeta sa
nagpapatuloy na kahabagan at pag –ibig ng Diyos at kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos
ang Israel, ang bayang kanyang pinili. Ang pag-ibig at mapagbiyayang kapangyarihang ito ng
Diyos ang nagpatatag doon sa mga patuloy na naghihintay sa Diyos at may matiyagang
pananampalatayang hindi sumusuko, at lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Nangako ang

Diyos na kailanman ay hindi nya bibiguin ang sinumang nagtitiwala sa Kanya, bibigyan niya ng
kalakasan ang mga matiyagang naghihintay sa kanyang pagliligtas.
Sa Lukas 8:15 , na bahagi ng talinghaga ng manghahasik, ay binanggit ang tungkol sa
binhing nahulog sa mabuting lupa. Ang mabuting lupa ay maaring kumakatawan sa mabuting
puso na buong tiwala at matiyagang naghihintay sa Panginoon. Ang pusong naghihintay ng may
katiyagaan sa paglilitas ng Panginoon ay tatanggap ng katuparan ng pangako ng Diyos sa ayon
sa kapanahunan. Lahat ng gagawin natin ay hindi mawawalang kabuluhan, kung ginagawa natin
ang ministeryo ng Diyos at paglilingkod sa kapwa ng may kagalakan. Kung hindi tayo sumusuko
sa anumang sitwasyon at kahirapan sa halip ay nagtitiwala sa kapangyarihan at pagliligtas ng
Panginoon, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Tulad ng mabuting lupa, lahat ng binhing
natanim sa ating puso ay magbubunga at hindi tayo manghihina sa panahon ng kaguluhan dahil
alam natin na ang Diyos ng katarungan at kapayaaan ay hindi lumilimot sa kanyang pangako.
Gabay sa mga Guro
Ang paghihintay sa pagliligtas na gagawin ng Diyos ang s’yang pinakabuod ng ating
pananampalataya. Sa pag-asam sa pagbabalik ng Panginoon, na kung saan magiging ganap ang
kanyang pamamayani, nananatili ang iglesya “pansamantala”, sa panahon ng paghihintay.
Kaugnay nito, ang pinakamahalagang katangian ng pamamayani ng Diyos ay ang pagtitiyaga.
Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng pagtitiyaga sa paghihintay sa katuparan ng pamamayani
ng Diyos?
Una, ang pagtitiyaga na nakabatay sa pananampalataya ay lumilitaw sa panahong
nagtatalo (o may banggaan) ang pag-aalinlangan at katiyakan. Palaging may sangkap ng pagaalinlangan ang pananampalataya. Ang pag-aalinlangan ay nagpapakita ng pangangailangan na
patuloy na manatili sa pananampalataya sa panahon ng kawalang katiyakan. Sa ibang salita, ang
pag-aalinlangan ay pumipigil upang ang paghihintay ay hindi matalo ng kawalang interes at
pakutyang isipan. Si Propeta Jeremias man ay palagi ring dinaratnan ng pag-aalinlangan na sa
ilang pagkakataon ay nagtatanong sa pagiging makatarungan ng Diyos.
Pangalawa, Ang pagtitiyaga ay ginagatungan ng pananabik upang magawang
magpatuloy. Sa kinalaunan, ang pagtitiyaga ay nauubos kapag ang pananabik ay nawala. Ang
paghihintay ng may pananampalataya ay hindi kawalan ng paggawa o pagkilos kundi ito’y
aktibong paggawa at pagkilos ng may pananabik, may paninindigan sa pagdating ng
pamamayani ng Diyos, at pagiging handa dito. Ipinakita ng mga unang Kristyano ang aktibong
paghihintay nang sila ay humayo at sa kanilang paghayo ay patuloy silang dumarami habang
naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Pinatunayan din ito ng mga namulat sa
pananampalatayang Protestante, nakapagtayo sila ng marami pang mga iglesya dahil sa
pagpapahayag ng Mabuting Balita ng pagsapit ng pamamayani ng Diyos.
At pangatlo, ang matiyagang paghihintay sa pagdating ng pamamamayani ng Diyos ay
pinupunuan ng pag-asa. Ang matiyagang paghihintay ng may pananampalataya ay hindi lamang
nakabatay sa mga bagay na hindi nakikita kundi sa mga bagay na may basehan o batayan- sa
karanasang nangyayari sa buhay at sa kasaysayan. Patuloy na nagpahayag ang mga propeta sa
pagdating ng mapangligtas na pamamayani ng Diyos sa kanyang bayang Israel, sa kabila ng
naranasang pagsakop ng ibat-ibang bansa. Ibinalangkas ni Jesus ang pamamayani ng Diyos sa
karanasan ng mga mahihirap nang kanyang kapanahunan. Ganito rin natin hinaharap ang mga
nararanasan natin sa kasalukuyan-marapat na nagtuturo ng katiyagaan; puno ng pag-asa sa
pagdating ng pamamayani ng Diyos. (Isinalin sa Tagalog ni Rev Orpha Malizon)
Layunin:
Pagkatapon ng Pag-aaral, ang mga mag-aaral ay nagagawang:
1. Ipaliwanag ang pag-asa ng ga mananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Panginoon;
2. Bigyang diin ang pangangailangan na makapaghintay at magtiyaga sa salita, kalooban at
pagtatakda ng Diyos
3. Mapagtanto na ang iglesya ay tinawag upang mapanatili ang pag-asa sa pagliligtas ng Diyos sa
pamamagitan ng matamang paghihintay;

4. aktibong makibahagi sa ministeryo at programa ng iglesya sa pag=eebanghelismo,
pagpapataas sa kakayahan at kamalayan sa pagmimisyon para sa ikatatatag ng pamayanan ng
mananampalataya.
Mga gagamitin: Biblia at mga papel na susulatan
Mga Kasanayang Pagkatuto (Learning Experiences)
A. PANIMULANG GAWAIN AT PANANAMBAHAN
1.Pagbati at Pagtanggap
2. Panimulang Panalangin
Makapangyarihan at mapagmahal naming Diyos. Kayo po ang aming pag-asa at habang buhay
kaming nagtitiwala sa Inyo. Samahan po Ninyo kami sa pang araw-araw na pamumuhay na may
katiyagaan sa pagsunod sa Inyo bilang aming daan, katoohanan at gabay. Amen
3.Panimulang Awiint: “The Hand of God “ (HJF #295)
B. PAGHAHANDA
1. Ilahad ang mga impormason mula sa Philippine Eagle Foundation Website tungkol sa mga agilang
matatagpuan dito sa Pilipinas na dati ay kilala sa pangalang Mongkey Eating Eagle. Ang mga agila sa
Pilipinas ay itinuturing mga natatanging uri ng agila sa buong mundo. Gayundin maituturi ngayon sa
kasalukuyan na “endangered animals”. Ibig sabihin umunti na ang bilang nito. Noong Enero 2015, natala
na mayroong lamang na halos mahigit kumulang 250 agila. Ang mga ito ay naninirahan sa Mindanao,
Leyte,
Samar
at
Luzon.
Nabubuhay
ang
agila
ng
halos
60
taon.
2. Maipaunawa sa mga mag-aaral ang kalakasan at kalayaan mayroong mga agila.
C. PAGTALAKAY SA TEKSTO
Hatiin ang grupo sa tatlo at bigyan sila ng tekstong pagbabatayan.
1. Isaias 40:28-31
Sagutin ang mga tanong:
a. Anu-anong mga salita naglalarawan sa Diyos?
b. Papaano gagantimpalaan ng Diyos ang sa kanya’y naghihintay?
2. Panaghoy 3:26 - “Pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghihintay sa pagliligtas ni
Yaweh.”
Basahin an teksto at ibahagi ang kanilang naging kaunawaan pararito.
3. Lucas 8:15 - “Ang mga nahasik naman sa matabang lupa’y ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila
ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila’y nagtitiyaga hanggang mamunga.”
Hikayatin ang ikatlong grupo na magbahagi ng kanilang kaunawaan mula sa teksto.
D. PAGBABAHAGI
Pagtalakay sa aralin:
1. Ano ang nakita ninyong makaparehong mensahe mula sa talatang teksto?
2. Ano ang kaugnayan ng isang agila sa lakas at kalayaan ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak?
3. Nangisinulat ni Jeremias panaghoy sa panahon ang mga taong punong-puno ng kasawian at
pakiramdam nilang pinabayaan na sila ng Diyos. Ano ang sinabi ni Jerimias sa mga Hebreo sa ganitong
sitwasyon nakakaranas ng kaapihan sa kamay ng mga dayuhan?
4. Sinabi ni Lucas na mahalga ang pagkakaroon ng tapat at malinis na puso sa pakikinig ng salita ng
Diyos. Tanong: Kailan masasabi na ang puso ay tapat at malinis?
5. Papaano mapapalakas ang pananampalataya ng miyembro ng isang Iglesya Local upang magkaroon ng
pagsisikap at katiyagaan sa pagganap at pagpapatuloy ng ministeryo ng Diyos.
E. ARAL MULA SA BIBLIYA
Tanong: Papaano natin mahihikayat ang mga miyembro na magkaroon ng katiyagaan sa pagaantay kay Jesus sa muli niyang pagbalik?

F.PASASABUHAY
1. Basahin: Ang katiyagaan ay pinahahalagahan sa pamamayani ng Diyos n adapt matatag ng mga
nanampalataya habang hinihintay ang mga pagpapala at pagliligtas na Kaniyang gagawin.
2. Inatong sa klase kung papaano sila makakatugon na mag katiyagaan sa mga iba’t ibang malasakit
magkaroon ang Iglesia Local

Malasakit ng Iglesia
1.Pamamahayag ng Salita ng
Diyos (Sermon)
2.Pagtuturo (Ebanghelismo)
Paghayo
3.Pagdadalaw (Shepherding)
4.Outreach Service

5.Pagkakatiwala
6.Misyon

•
•
•
•
•
•

Mga Planong makakatulong sa pagpapalakas ng komunidad
Magsanay , mag-aral ng teksto at upang makapagpahayag ng
salita ng Diyos angkop sa ating kasalukuyang panahon.
Maging guro o tagapanguna sa paaralang lingguhan, VCS,
maliliit na grupo (Cell group) Campus Ministry.
Sama-samang panalangin, pagdadalaw magpalakas ng loob
Maging kabahagi sa pagtulong sa panahon ng kalamidad o
sakuna. Medical/dental mission pagtulong sa mga katutubong
kapatid natin at sa mga batang kalye.
Paghahandog ng buhay, oras, talent at mga tinatangkilik o yaman.
Maging kabahagi sa pagmimisyon.

G.PANGWAKAS NA PANANAMBAHAN
1.Paghahandog
2.Pangwakas na Awitin: “Work Your Kingdom” (HFJ#307)
3. Pangwakas na panalangin
Sa patuloy po naming paglilingkod kami ay sumasamo sa Inyo Panginoon na pagkalooban po
ninyo kami ng pusong may katiyagaan at katatagan sa harap sa hamon ng buhay. MAging instrument
kami bilang buhay na saksi upang makapaghikayat kami na sila’y lumakad sa tamang daan. Amen
(Isinalin sa Tagalog ni Rev. Gailry Tadiosa)

