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Mula po sa inyong patnugutan: 

Ang tema po ng ating panahon ng Pagdatal at Kapaskuhan 2017 ay “Pagsilang ni Kristo, 

Pagsulong ng Tunay na Misyon” na nakatungtong din sa pangkalahatang tema ng 

kumperensyang Spirituality for Misyon. Kung Mapapansin po ninyo, ang mga pamagat po 

ng mga mensahe ay nakabatay sa mga napapanahong hashtag (#) o mga paksang naging 

palasak sa mga gumagamit ng internet sa buong taon. Subalit ang pamalagiang diin ay 

ang mismong mga Kapanahunan ng Pagdatal at Kapaskuhan. Kaya gagamitin natin ang 

pamagat ng ating Advent & Christmas Manual 2017 sa pabalat ay #PAGDATAL, 

#PASKO: Pagsilang ni Kristo, Pagsulong ng Tunay na Misyon. 

Maligaya at Mapagpalayang Pasko sa ating Lahat! 

 

 

 

Rev. Noel Baybay 

Editor 
Upland Cavite Conference 
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              Mula sa Ministro ng Kumperensya 

 

 

Makahulugan at mabungang pagdiriwang ng Panahon ng Pagdatal at 

Kapaskuhan mula sa mga opisyales ng UCCP Upland Cavite Conference at 

sa lahat ng bumubuo ng UCC Sangguniang Pangkumperensya. 

 

Isang malaking kagalakan at karangalang ibahagi sa inyo ang manwal na 

ito na nabuo sa pangunguna ng ating Lupon ng Edukasyong Kristiana at 

Pangangalaga at mga kapatid na Manggagawa at Layko sa Iglesya. 

 

Ang ating tema sa taong ito para sa Pagdatal na, “Pagsilang ni Kristo, Pagsulong ng Tunay na 

Misyon” ay nagpapaunawa sa atin na ang espirituwalidad nating mga UCCP ay palaging nakatuon 

sa pagmimisyon sa pangunguna at pakikiisa ng Panginoong Diyos na ipinamalas ni JesuCristo sa 

pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kung gayon, ang ating espirituwalidad o 

pagnanais na isapamuhay ang ating pananampalataya at paunlarin ang ating relasyon sa Diyos 

ay para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating kapwa lalo na ng mga nahihirapan sa buhay, inaapi at 

pinagsasamantalahan – sa mga taong wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos, at hindi para sa 

pansariling kasiyahan at kapakinabangan. Sa kabilang banda, ang ating pagtangan sa misyon ni 

Jesus ay ang siyang nagpapairal, nagpapanatili at nagpapakilos sa atin bilang Iglesya sa kritikal 

na panahong ito upang maramdaman at maranasan ng mga komunidad at lipunan ang ating 

pagiging asin ng daigdig at ilaw ng sanlibutan, at patuloy na mahayag ang Paghahari ng Diyos 

dito sa lupa katulad ng sa langit. 

 

Ang pagsasapamuhay natin ng Espirituwalidad para sa Misyon ay hindi magiging posible kung 

hindi tayo nagpapatuloy na maging katulad ng Unang Iglesya: na “nagkaisa ang damdamin at 

isipan… at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. 

Taglay ang dakilang kapangyarihan, patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng 

Panginoong Jesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa 

kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay… Ipinamamahagi naman iyon 

ayon sa pangangailangan ng bawat isa (Gawa 4:32-35).” 
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Pag-asa at panalangin ko na patuloy na dumatal at sumulong sa ating Iglesya at lipunan ang 

katuparan ng Misyon ni Kristo.  Ang masaganang pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat sa 

lahat ng ating pagdiriwang at sa pagtataguyod ng Espirituwalidad para Misyon.  

 

Maligayang pasko at masaganang bagong taon! 

 

 

 

Rev. Eric P. Baldonado  

Conference Minister 
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PAGSILANG NI KRISTO, 

PAGSULONG  

NG TUNAY NA MISYON    
 

 

 

Naririto na pong muli ang isang katipunan ng mga mensahe at liturhiya ng Pagdatal at 
Kapaskuhan sa tulong at gabay ng ating Panginoong Dios na buong pagsusumikap na ginawa 
ng mga manggagawa ng Upland Cavite Conference sa pangangasiwa ng Lupon ng Edukasyong 
Kristiyana at Pangangalaga para sa taong ito ng 2017. Nabuo ang temang PAGSILANG NI 
KRISTO, PAGSULONG NG TUNAY NA MISYON hango sa ating tema na SPIRITUALITY FOR 
MISSION.  

Bilang mga Filipinong Kristiyano tayo ay tinatawagan upang manguna sa misyon upang 
makamit ang hustisya, kapayapaan at demokrasya para sa ating bansa. Kailangan nating 
manatiling tapat sa misyon ng Diyos na siyang dahilan ng pagkapanganak ni Hesu-Kristo. Ang 
mga hamon ay ginamitan ng napapanahong hashtag upang maabot ang lahat ng sektor ng 
lipunan. Hangad ng mga manggagawang manunulat na bigyan ng liwanag ang mga issues ng 
ating lipunan na iniugnay sa Banal na Kasulatan. Kailangan nating makibahagi sa hinahangad ng 
transpormasyon ng ating lipunan. 

Para sa mga Linggo ng Pagdatal, ang mga tema ay umiikot sa #TulongMarawi, 
#CHR, #Tokhang, #NeverAgainNeverForget. Kasama rin dito ang Mensahe para sa Pasko: 
#KianCarlKulot. At para naman sa mga Simbang Gabi hinango ang mga temang: 
#FakeNews, #Hugot, #PatayinKoKayo, #Trolls, #Unfriend, #MayForever, 
#MgaTunayNaBayani, #You’reTheMan, at #Pinusuan.  

Kinikilala namin ang mga pagbabahagi ng mga sumusunod na mga lingkod ng Diyos na 
laging handang magbahagi ng kanilang kaalaman at panahon sa paggawa ng mensahe ng 
buhay para sa Pagdatal 2017: 

❖ CM Eric P.  Baldonado 
❖ DCM Julio Piedad 
❖ Rev. Daniel N. Francisco 
❖ Rev. Noel S. Roxas 
❖ Rev. Luningning N. Llorente 
❖ Rev. Isidro Cruzada 
❖ Rev. Orpha D. Malizon 

❖ Rev. Minerva Cabas 
❖ Rev. Elsie Aquino 
❖ Pastor Eusebio Baroja 
❖ Pastor Raquel Luhot 
❖ Pastor Salvacion Beltran 
❖ LP Belen Caballero 
❖ LP Lydia Gutierrez 

Gayun din pasasalamat sa mga kasama kong manggagawa sa Advent Editing Team na 
nagtiyak ng kaayusan ng nalikom na mga mensahe at liturhiya upang ito ay mailathala sa 
pangunguna ni Rev. Noel L. Baybay, bilang Editor-in-Chief; DM Divine Raine R. Incognito at 
Pastor Ruel B. Incognito para sa layouting at printing.
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MARAMING SALAMAT SA INYONG LAHAT AT HIGIT SA LAHAT SA ATING 
PANGINOON HESU-KRISTO NA SIYANG TUNAY NA DAHILAN NG PAGSULONG NG 
ATING MISYON! 

  
DM CARMELENE C. GARCIA 
Tagapangulo, Lupon ng Edukasyon at Pangangalagang Kristiyano 
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Disyembre 3, 2017 

Unang Linggo ng Pagdatal 

#Tulong Marawi 

Marcos 13:24-37 

 

 

 

 

PANIMULA 

Ngayong araw, ang Sangkakristiyanuhan ay biniyayaan ng isang masaya at mapagpalang panahon ng 

pag-asam, pag-asa, at pagdiriwang ng katuparan ng pangakong kaligtasan ng Diyos sa buong 

sangnilikha.  Ngayong araw, tayo ay nasa Unang Linggo ng Pagdatal. Ating sinindihan ang unang 

kandila ng Pagdatal, at tayo ay magpapatuloy sa pagsisindi ng iba pang mga kandila linggu-linggo 

hanggang sa sumapit at ating maipagdiwang muli ang kapaskuhan.  Ito ang ating sariling simbolo at 

paraan na ginagamit upang bilangin ang mga araw bago natin muling alalahanin ang kapanganakan 

ng ating Tagapagligtas na si Jesus. Ito rin ay isang daan para tayo ay mapaalalahanan na si Cristo ay 

ang ilaw ng sanlibutan na dumating upang gapiin ang kadiliman at kasamaan.   

 

KAHULUGAN NG PAGDATAL 

Batay sa tradisyon, ating sinindihan ang unang kandila ng Pagdatal na higit na kilala sa pangalang 

“Kandila ng Pangako” o “Pagbasa ng Tanda” (Prophecy Candle), sapagkat ito ay nakatuon sa mensahe 

ng PANGAKONG PAGDATING NG MESIAS at tumutukoy sa KATUPARAN NG PANGAKONG ITO sa 

pamamagitan ng pagdating ni Jesus sa mundo bilang isang sanggol o bata sa Bethlehem, Judea. Ito 

ang tunay na kahulugan at esensya ng Panahon ng Pagdatal. 

Ang panahon ng Pagdatal ay panahon ng paghihintay -- isang matiyaga, sinsero, at matapat na 

paghihintay sa pagdating ng Panginoong Jesus bilang Tagapagligtasng buong sangnilikha. Ipinapaalala 

sa atin sa panahong ito, ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan.  

Ito ay ipinamalas Niya sa pamamagitan ng Kanyang pagiging-tao, pakikisalamuha sa tao at pamumuhay 



iii 
 

bilang isang tao upang tayo ay pagkalooban ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ang katotohanang ito 

sa ating kasaysayan ay nag-aanyaya at humahamon sa ating lahat na muling sariwain ang ginawang 

pagliligtas ng Diyos sa ating buhay at sa buong sangnilikha. Ito rin ay panahon ng pagpapakumbaba, 

pagsisisi at pagpapasalamat sa tunay at wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin.   

 

 

ANG MENSAHE AT DIIN NG TEKSTO  

Ang teksto natin sa Marcos 13:24-37, ang nagpapasinaya sa Panahon ng Pagdatal ngayong taon.Ito ay 

may dalang tema tungkol sa Parousia1 o muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesu-Cristo.  

Katulad ng mga nagdaang taon, ang Panahon ng Pagdatal ngayong taonay nangyayari sasituwasyon 

na maraming magkakatunggaling inaasahan.Hindi gugustuhin ninuman na makapakinig ng ganitong 

klaseng mensahe sa panahon na marami na ang abalang-abala para sa pagdiriwang ng kapaskuhan. 

Ang mga pagbili ng kung anu-anong bagay, paghahanda para iba’t ibang klase ng handaan at 

pagdiriwang ay walang puwang para sa apokaliptikong teksto2 na may ganitong uri ng pagsasalarawan 

at imahe. Kadalasan ang nais marinig ng mga tao ay ang mga masasayang awiting pam-Pasko, mga 

pagbati at mensahe tungkol sa Pasko, at hindi ang pambungad na talata sa ating teksto na: “Subalit sa 

mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi 

magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga 

kapangyarihan sa kalawakan” (Marcos 13:24-25). Bakit nga ba ito ang teksto sa Unang Linggo ng 

Pagdatal? Ano ang kaugnayan at kahalagahan ng ating teksto sa Panahon ng Pagdatal? 

Ang matibay na pangako ng Panginoong Diyos sa ating teksto na: “Lilipas ang langit at ang lupa, 

ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman”(13:31), ay nagpapahayag ng 

pinakapuso o pinakasentrong dahilan kung bakit patuloy tayong nagtuturo at nangangaral ng Salita ng 

Diyos bilang Iglesya. Sa gitna ng kaguluhan sa Marawi, Martial Law sa Mindanao, iba’t ibang suliranin 

sa ating bansa, at kawalang kapayapaan at katarungan sa ating lipunan, mapakikinggan natin ang 

malinaw at tiyak na pangako ng Diyos na higit pa o lampas pa sa ating mga personal at 

                                                           
1Salitang Griyego na ang ibig sabihin ay pagdating, pagparito o pagbabalik muli ni Jesus bilang 

makapangyarihang Diyos at Hukom ng buhay at kasaysayan. 
2Ibig sabihin ay mga teksto sa Biblia na may tema o mensahe tungkol sa mga bagay na darating pa o sa 

mga huling araw. 
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pambansangisyu, malasakit at pangangailangan sa panahong ito.  Totoong ang mga mensahe at 

pagbati tulad ng: “Maligayang Pasko!” o “Maging masaya sana ang pagdiriwang ninyo ng Kapaskuhan!”  

ay tila walang dating o kahulugan sa mga taong patuloy na naghihirap, nagdurusa at namimighati dahil 

sa pagkasira ng kanilang mga ari-arian na pinaghirapan at ipinundar sa pamamagitan ng kanilang dugo 

at pawis, lalo na ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa krisis sa Marawi at Extra-

Judicial Kilings dulot ng War on Drugs ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pasko? Lilipas din yan… May 

Pasko pa ba? Hindi ko maramdaman ang Pasko!... Ayoko nang magpasko!... 

Paano nga kaya ipagdiriwang ng ating mga kapatid na Cristiano sa Marawi ang darating na Pasko? Para 

naman sa mga kapatid nating Muslim, paano naman nila ipagdiriwang ang kanilang Bagong Taon? 

Paano sila magsisimulang muli? Paano nila mapanghahawakan ang mensahe ng Pagdatal ni Jesus? 

Ayon sa ulat, pagkatapos ng limang buwan o 150 araw ng krisis sa Marawi dahil sa terorismo: 

1. 920 Maute-ISIS terorista ang napatay. 

2. 165 sundalo at pulis ang napatay sa aksyon. 

3. 864 na mga baril at pampasabog ang nakuha. 

4. 1,780 na mga civilian-hostages ang naisalba. 

5. 400,000 na mga tao ang nawalan ng tahanan sa Marawi at kalapit bayan sa Lanao del Sur. 

Bukod sa nawasak ang kanilang mga bahay, naging biktima rin sila ng mga pagnanakaw.  

6. 5 bilyong budget ng bansa ang naubos ng gobyerno dahil sa mga operasyong militar katulad 

ng aerial bombings. 

7. Ang Marawi City ay maituturing na patay na siyudad sa ngayon. 34 sa mahigit na 98 barangays 

ng Marawi ang itinuturing na bahagi ng war zone. Nasa mga barangay na ito nakatayo ang mga 

pangunahing commercial buildings, government offices, malalaking paaralan katulad ng ating 

paaralan na DANSALAN COLLEGE, pamilihang bayan, business and trade shops, at mga 

pangunahing kalsada at inprastraktura.  

Sa mga katulad nilang biktima ng karahasan, kaguluhan at kawalan ng kapayapaan at katarungan; sila 

na nasa abang kalagayan at mahirap na situwasyon; sa kanila nakatuon at nakasentro ang pangako at 

mensahe ng ating Panginoong Jesus -na sa gitna ng pagkawasak, pagbagsak at pagkawala, 

kinakatagpo tayo ng Mesias, at personal siyang nangungusap na ang kanyang mga pangako at salita 

ay mapanghahawakan at mapananaligan! Magwawakas at maglalaho ang lahat sa daigdig na ito, subalit 

ang kanyang mga pangako at salita ay mananatili magpakailanman. 
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Sa Panahon ng Pagdatal, lahat tayo ay inaanyayahan ng Panginoong Diyos na kumilos at maglingkod 

habang tayo ay nagbabantay at naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik, at habang ating 

pinanghahawakan ang kanyang mga pangako at salita. Waiting for us Christians is the act of watching, 

staying and remaining in joyful expectation for the coming Savior. It is also being and remaining ready 

and available for God’s plan and purpose to the world.  

Paano ba tayo magiging handa sa muling pagdating ni Jesus? Paano ba magiging makahulugan at 

kapaki-pakinabang ang paghihintay natin sa kanyang muling pagbabalik?  

H – arapin ang bawat araw ng may pananampalataya at kahandaan na maglingkod sa kapwa, lalo na 

sa mga mahihirap, pinagsasamantalahan at pinagkakaitan ng karapatan bilang tao. Tumulong tayo sa 

mga kapatid at kababayan nating Maranaw – sa mga Muslim at Cristiano sa Marawi. 

A – lisin ang takot at pangamba; magtiwala at sundin ang kalooban ng Diyos maging kritikal, delikado, 

mapanganib man ang panahon. 

N – asaing mag-alay ng kalakasan, karunungan, kakayahan, kayamanan at buhay para sa Paghahari 

ng ng kapayapaan ng Diyos dito sa lupa. 

D – alhin ang Mabuting Balita ng kaligtasan, pag-asa at pag-ibig ng Panginoong Jesus sa maaabot 

nating komunidad at sa abot ng ating makakaya. 

A – sahang patuloy ang Presensiya at kapangyarihan ng Diyos sa ating pagmimisyon at 

pagmiministeryo. Hindi Niya tayo iiwan at pababayaan. Siya ang Emmanuel – ang Diyos ay nasa piling 

na ng mga tao. 

 

Sa ating pagiging handa at mga pagtulong na ginagawa sa araw-araw ng ating buhay, naipapadama 

natin ng ganap at kongkreto sa mga kapatid nating biktima ng iba’t ibang krisis, na ang Diyos ay tunay 

ngang tapat sa kanyang mga pangako at salita.  

Ganito ang esensya ng ating teksto sa Unang Linggo ng Pagdatal, bagamat may elemento ito ng pag-

asa at ekspektasyon sa darating na panahon (eschatological element), ito rin ay lumilikha ng matibay 

na kapahayagan tungkol sa katuparan ng mga inaasahan at mithiin ng mga Hudyo sa makasaysayang 
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ministeryo ni Jesus. Sa malikhaing pamamaraan, ang mga talatang ito ay tumutukoy sa pag-asa ng 

mga tapat na lingkod ng Diyos sa hinaharap sa pamamagitan ng katauhan at gawain ni JesuCristo. Ang 

teksto ay nagpapa-alala na ang Cristiyanong pananampalataya ay tunay at ganap na naka-ugat at naka-

ugnay sa mga reyalidad ng ating makasaysayang pag-iral sa kapanahunan nating ito kahit na mayroon 

itong elemento ng pag-asa sa hinaharap o sa darating pang panahon.  

Totoong ang Diyos lamang ang nakaaalam ng oras o kapanahunan kung kailan darating muli ang Anak 

ng Tao. Siya lamang ang nakababatid kung kailan magwawakas ang ating mga paghihirap at ang 

kasamaan sa mundong ito. At dahil alam natin na ang Diyos ang tunay na nakaaalam at ang tinuturing 

nating dakilang tagapagmatiyag at tagapagbantay sa mundong ito, batid natin ang kahungkagan, 

kakapusan at limitasyon ng mga tanda o senyales ng katapusan ng sanlibutan o ng pinal na pagdating 

ni Jesus sa sanlibutan. Kahit ang mga tanda ay hindi kayang magsabi kung kailan talaga magaganap 

ang kanyang muling pagparito. Wala rin ito sa ating mga kamay. Wala tayong kontrol sa mga bagay 

na ito. 

Kaya nga, ang panawagan para sa pagiging handa at mapagbantay ay ang kaloob ng ating teksto para 

sa atin sa Unang Linggo ng Pagdatal. Katulad ng paglisan ng isang tao sa kanyang tahanan at ang 

paglalagay niya ng tagapagbantay rito hanggang sa siya ay muling makabalik, ay nagpapaalala sa atin 

na tayo rin ay kailangang maging handa at alisto para sa pagbabalik ni Cristo. Pinatatampok natin ang 

diwa nito sa panahong ito ng Pagdatal. Pansinin na tatlong beses tayong pinapayuhang “maging handa 

at magbantay” (13:34, 35, 37) ng ating teksto. Ang mensaheng ito ay binibigyan natin ng diin sa ating 

pananampalataya sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng Banal na Hapunan ni Jesus sa pamamagitan ng 

mga katagang: “Si Cristo ay namatay, si Cristo ay nabuhay, si Cristo’y babalik sa wakas ng panahon.” 

Ito rin ay ipinapahayag natin sa ating pagmimisyon at pagmiministeryo: si Jesus ay dumating na, si 

Jesus ay kasama natin ngayon, at si Jesus ay muling babalik. Ito rin ang kapahayagan ng ating 

Pananampalataya bilang mga UCCP: “At kami’y tumatanaw sa Kanyang muling pagbabalik sa 

kaganapan at kaluwalhatian upang gawing bago ang buong sangnilikha at tipunin ang lahat ng tapat 

sa ilalim ng Kaharian ng Diyos” (UCCP Statement of Faith). 

Sa ating teksto, si Jesus ay naparito sa sanlibutan hindi bilang isang sanggol o bata sa Bethleham, 

bagkus bilang Anak ng Tao na kailangang maghirap at mamatay. Tayo ay pinapayuhan ng ating teksto 

na tingnan ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na may direktang kaugnayan sa 

katuparan ng apokaliptikong pagdating ng Mesias, ang Anak ng Tao sa mundo. Ito ang tunay at 

kumpletong tanda ng pagliligtas ng Diyos sa buong sangnilikha. 
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Dito nakasalalay ang kaugnayan ng pagdatal ng Mesias na ipinanganak sa Bethlehem, at ang pag-aalay 

ng buhay ng Anak ng Tao sa pamamagitan ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. 

Ang mga pangyayari o tagpo ng kapanganakan at kamatayan ni Jesus ay hindi mapaghihiwalay. 

Gayundin naman, hindi maaaring paghiwalayin ang unang pagdating ni Jesus sa kanyang ikalawang (o 

pinal) pagdating sa mundo. Hindi natin maaaring angkinin ang isa kung wala ang isa. Ito ang 

kasaysayan ng gawang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni JesuCristo.Si Cristo ay namatay, si Cristo 

ay nabuhay, si Cristo’y babalik sa wakas ng panahon. Ito ang mensahe ng Pagdatal sa gitna ng kritikal, 

mapanganib, delikado o magulong panahon. 

 

 

HAMON 

Mga kapatid, sa ating pagiging handa at paghihintay sa muling pagdating ni Jesus sa sanlibutan, 

inaanyayahan at hinahamon niya tayo na huwag lamang umupo kundi gumawa para sa kapakanan ng 

iba lalo’t higit sa mga nangangailangan nating kapatid at kababayan katulad ng mga biktima ng krisis 

sa Marawi; hindi lamang umasa kundi maging pag-asa para sa iba; hindi lamang tumanggap kundi 

magbigay upang ang iba ay mabuhay; at hindi lamang makinig kundi magpahayag ng Mabuting Balita 

ng pagdating ng Tagapagligtas sa mga tao sa iba’t-ibang lugar. Halina’t hintayin natin ng sama-sama 

ang Kanyang pagdating.  Lagi tayong maging handa. Umasa tayo na hindi Niya tayo bibiguin.  Magtiwala 

tayo sa Kanyang pangako na isang buhay na ganap at kasiya-siya.  Hayaan natin Siya na muling 

mailuwal sa ating buhay at sa mundong pinaghaharian ng kasalanan at kasamaan.  

Pakinggan natin ang huling pangako ni Jesus sa ating teksto sa Unang Linggo ng Pagdatal: “Lilipas 

ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman” 

(13:31). Gayundin naman, dinggin natin ang huling pangungusap sa ating teksto: “Ang sinasabi ko 

sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo!” (13:37). Panghawakan natin ang pangako 

ng Panginoon at manatili tayong nakahanda! Amen. 

 

 

Rev. Eric P. Baldonado 

Upland Cavite Conference 
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Disyembre 3, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disyembre 10, 2017 

Ikalawang Linggo ng Pagdatal 

#Karapatang Pangtao 

Isaias 40:1-11 
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“Aliwin ninyo ang aking Bayan, ang sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila! Inyong ibalita sa mga taga- Jerusalem, 

tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa 

akin.” Ganito ang isinisigaw ng isang tinig; ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang; gumawa kayo 

ng matuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mg alibis, patagin ang mga burol at 

bundok at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh, at makikita 

ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito.” Magpahayag ka! Ang sabi ng tinig. Ano ang 

ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo, ang 

kanyang buhay ay katulad lamang ng bulaklak sa parang, natutuyo ang damo, kumukupas ang bulaklak, 

kapag sila’y nahipan ng hanging  mula kay Yahweh, tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang 

damo’y malalanta, at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili 

magpakailanman.” 

 

Pagpalain nawa ng Diyos ang mga tagapagtangol ng Karapatang Pantao at tagapagtaguyod ng 

mapayapang buhay at may dignidad! 

Ang araw na ito ay siyang araw nang pagdiriwang sa Pandaigdigang Deklarasyon ng mga 

Karapatang Pantao. Ito ay mula sa pagkilala ng mga bansang kasapi ng United Nations noong 

10 Disyembre 10, 1946, sa resulta ng mga karahasan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at 

iba pang mga naunang karanasan na nagtulak sa pandaigdigang pagsisikap na maihanay at 

mapangalagaan ng mga pamahalaan ang mga karapatang pangtao. Bagamat nakalagda ang 

pamahalaang Pilipino sa dokumentong ito, naging talamak ang mga paglabag lalo na sa 

panahon ng diktadurang Marcos. Upang matiyak ang pangangalaga at pagtatanggol sa mga 

karapatang ito, iminungkahi ng yumaong Senador at masugid na tagapagsulong ng pakikibaka 

ng mamamayan, Jose “Ka Pepe” Diokno ang pagtatayo ng isang ahensya upang maipatupad 

ang probisyon ng Artikulo III ng bagong Konstitusyon, kilala sa tawag na Bill of Rights. At noong 

panunungkulan ni Pangulong Corazon C. Aquino, natatag ang Commision on Human Rights. Ito 

ang ahensyang pwedeng takbuhan ng mamamayan kung nalalabag ng mismong mga ahente 

ng pamahalaan ang mga karapatang dapat ay sila ang nangangalaga at nagtatanggol. 

Ang masaklap at malungkot, marami pa rin ang hindi nakakaunawa sa tungkulin at papel ng 

komisyon. Bakit daw pag sundalo o pulis ang namamatay, walang human rights? Bakit daw hindi 
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kumikibo ang komisyon sa mga biktima ng panggagahasa at iba pang karumaldumal na krimen? 

Bakit daw ipinagtatanggol ng komisyon ang mga napapatay sa pagiging adik o pusher? Mga 

tanong na wala sa lugar at kung hindi kamangmangan ay malisyang ikinakalat ng mga galit sa 

mga human rights advocates. Malinaw na ang independent agency na ito ay para sa pagtitiyak 

na pinangangalagaan ng gobyerno ang mga karapatan ng mamayang pinaglilingkuran niya. 

Kung kakasuhan natin ng human rights violation ang mga nakapatay ng sundalo, ang mga rapist 

at mga pusher ay maaabswelto sila dahil sa ilalim ng ibang batas sila dapat managot. At 

napakarami na ng mga batas na ito. Sa ayaw at sa gusto ng mga may balak ipabuwag ang 

komisyon, may tiyak na saklaw at limitasyon ang CHR. O mayroon bang nagbabalak na 

patahimikin ang anumang pagtuligsa at pagtatanong para ikundisyon ang mamamayan sa 

Martial Law Part 2?     

Mainam na pag-aralan natin ang mga nakasaad na karapatan sa ating mga batas pero mas mainam na 

malaman natin kung bakit ang simbahan, partikular ang UCCP ay masugid na tagapagtaguyod at 

tagapagtanggol ng karapatang pangtao. Hindi mahihiwalay sa mga Kristiyano ang tungkuling 

magpahalaga sa buhay, kakambal na ng ating pananampalataya ang paglilingkod sa mga biktima ng 

Karapatang Pantao. Tayong mga UCCP ay dapat maging pamilyar sa Quadrennial Program Thrust #5: 

“Committed and dedicated prophetic witness of the Church as a collective response to the need to bring 

wholeness of life all of God’s creation.” Gayundin sa ating Statement of Faith: Nananampalataya tayo na 

ang Diyos ay gumagawa upang gawing bagong nilalang ang bawat tao at ang buong sanlibutan na 

kaharian Niya kung saan umiiral ang pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. Ang kaharian ng Diyos ay 

naroon kung saan ibinabahagi ang pananampalataya kay Jesu-Cristo, kung saan ang kagalingan ay 

ipinagkakaloob sa may karamdaman, kung saan ang pagkain ay ibinibigay sa mga nagugutom, kung saan 

ang liwanag ay ibinibigay sa mga bulag, at kung saan ang kalayaan ay ipinagkakaloob sa mga bihag at 

mga inaapi. 

Hindi natin inimbento ang mga ito o kapritso lang ng mga manunulat. Pinagbuwisan ito ng buhay at 

kinabukasan ng mga manggagawa at laykong UCCP na malalim ang commitment sa pagkaalagad ni Jesu-

Cristo. Pinagtibay ito ng ating Pangkalahatang Asembleya dahil consistent ito sa Pamanang 

Pananampalataya at Kaayusan natin na kabilang dito ang inspirado ng Espiritung pagbabasa at 

pagkaunawa natin sa mga Banal na Kasulatan. Sa madaling sabi, sa Diyos nagmula ang mga karapatang 

ito mula pa sa pagkalikha sa tao. Punong puno ang Banal na Kasulatan kung babasahin lang nating buo 

ng mga pahayag at pagkilos sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatang pangtao. Ang mga 
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diumanoý Kristiyano na tumututol sa karapatang pangtao ay hindi lamang galit sa sarili kundi galit din sa 

Diyos na mapagbiyaya.  

Hindi natin maitatanggi, na ang bahagi natin sa Misyon ng Diyos ay pagsunod sa kanyang kalooban para 

sa pagbabago ng sangkatauhan. Ang pagsilang ni Jesus ay hudyat ng pagpapairal at pagpapangibabaw 

ng Kaharian ng Diyos laban sa mga kaharian at imperyong umaagaw sa kapangyarihan Niya. Na sa 

proseso ng pag-agaw sa kpangyarihan ng Diyos ay nayuyurakan ang mga maliliit at dukhang kapatid ni 

Kristo. Ang pagdatal ng Mesiyas ay hudyat ng pagbangon ng pag-asang makalalaya mula sa pagkaalipin 

at pagsasamantala. 

Nagpapatuloy sa pamamayagpag ang mga Cesar at Herodes sa panahon natin. Umaastang diyos pa rin 

ang mga may tangan ng huwad at artipisyal na kapangyarihan. Papatay sila sa ngalan ng pambansang 

seguridad at pag-unlad (na ibig sabihiý ang kanilang seguridad at pag-unlad). Lalabagin at yuyurakan ang 

karapatang pangtao, aagawan ng buhay ang mga maliliit. Dinudurog ang mga unyon, pinipigilan ang 

pagkakaisa at organisasyon sa pamamagitan ng kontraktuwalisasyon. Aagawan ng lupa ang mga 

magsasaka kabilang na ang mga Lumad at iba pang katutubo upang bigyang daan ang mga minahan at 

iba pang industriyang pabor sa mga multinasyunal na maumuhunan. Ikokondisyon ang mga bata at 

kabataan sa sistema ng edukasyon gaya ng K-12 na magtitiyak sa suplay ng lakas paggawa sa mga 

higanteng kumpanya sa halip na malayang matupad ang kanilang mga sariling pangarap sa pag-unlad. 

Buburahin ang memorya ng mamamayan sa pagbabawas ng pagtuturo ng kasaysayan sa paaralan. Lahat 

ng ito ay magkakaugnay na maiitim na balak na pawiin ang natitirang bahid ng ating mga pagkatao upang 

pasambahin sa mga diyus-diyosan. 

Ang bahagi natin sa misyon ng Diyos ay pangibabawin ang kuwento ng Pasko sa halip na panatilihan ang 

Kuwaresma sa buhay ng lipunan. Humanda tayong patagin ang mga burol at bundok at iba pang sagka 

sa pagdatal ng makatarungan at makatuwirang Kaharian ng Diyos, pasanin ang ating mga Krus at akyatin 

ang ating mga kalbaryo. Magtataya tayo ng buhay, lakas, kakayahan, panahon. Masumpungan nawa 

tayong tapat sa misyong kabahagi tayo bilang mga alagad ni Jesus. Pero kahit mapanganib, gawin pa rin 

natin ang pag-aliw sa ating bayang natatakot ngunit nagsisikap na bumangon at harapin ang 

panunumbalik sa ating Lupang Pangako. Umalingawngaw pa rin sa atin ang tinig ng diyos kay Isaias: 

“Comfort my people, says the Lord!” Tayo ay mga tagapagsulong ng buhay, ng hininga ng Diyos na nasa 

atin. Bahagi ng pagiging buhay at nilikha sa wangis at larawan ng Diyos ay ang karapatan sa dangal at 

malayang pag-unlad bilang mga katiwala ng Diyos. Galing sa diyos ang mga karapatan natin bilang tao. 

Huwag natin itong sayangin. Hindi ba’t ang Pasko ay pagbibigayan ng regalo? Tanggapin at pahalagahan 
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natin ang regalong mga karapatan mula sa Diyos. Dinalisay ito ng dugo ni Cristo; huwag nating pabayaan 

at sayangin. Hanggang sa buhay na ganap at kasiya-siya, magpapatuloy tayo. 

Ang pagdiriwang ng mga karapatang pangtao ay bahagi at nilalaman ng pagdiriwang ng Pagdatal at 

Kapaskuhan.  

 

Rev. Julio A. Piedad 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 10, 2017 
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Ikatlong Linggo ng Pagdatal 

#Tokhang 

Isaias 62:1-4, 8-11 

 

1"Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggang hindi niya 

nakakamit ang kaligtasan; hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang sulong nagliliyab. 
2Makikita ng mga bansa ang pagpapawalang-sala sa iyo, at ng lahat ng hari ang iyong kaningningan. 

Ikaw ay tatawagin sa isang bagong pangalan, na si Yahweh mismo ang magkakaloob. 3Ikaw ay magiging 

magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. 4Hindi ka na 

tatawaging ‘Pinabayaan,’ at ang lupain mo'y hindi na rin tatawaging ‘Asawang Iniwanan.’ Ang itatawag 

na sa iyo'y ‘Kinalulugdan ng Diyos,’ at ang lupain mo'y tatawaging ‘Maligayang Asawa,’ sapagkat si Yahweh 

ay nalulugod sa iyo, at ikaw ay magiging parang asawa sa iyong lupain. 8Sumumpa si Yahweh at gagawin 

niya iyon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan: “Hindi na ibibigay ang inyong ani upang kainin ng 

mga kaaway; hindi rin makakainom ang mga dayuhan, sa alak na inyong pinaghirapan. 9Kayong 

nagpagod at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani, ang siyang makikinabang at magpupuri kay Yahweh; 

kayong nag-alaga at nagpakahirap sa mga ubasan, kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking 

Templo.” 10Pumasok kayo at dumaan sa mga pintuan! Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang 

nagsisibalik! Maghanda kayo ng malawak na lansangan! Alisan ninyo ito ng mga bato! Maglagay kayo ng 

mga tanda upang malaman ng mga bansa, 11na si Yahweh ay nagpapahayag sa buong lupa: Sabihin mo 

sa mga taga-Zion, “Narito, dumarating na ang inyong Tagapagligtas; dala niya ang gantimpala sa mga 

hinirang.” 

 

Lubhang kinatatakutan ngayon ang salitang tokhang lalo’t umabot na sa 3000 ang namamatay sa paraang 

labas sa mga panuntunang panghukuman o extra-judicial killings. Natokhang ang tawag sa mga 

misteryosong napatay sa pagkakaugnay sa paggamit o pagtutulak ng droga at karaniwang dito ay mga 

dukha. Marami sa kanila ay inosente. Syempre itatanggi ng mga awtoridad na sila ang pumapatay sa 

karamihan. Lahat daw ng napatay ng mga awtoridad ay naaayon sa mga tamang patakaran at 

iniimbestigahan naman nila ang iba pa. Ikinukumpara din nilang halos 700, 000 naman ang sumuko at 

sumasailalim sa mga community rehabilitation programs.  

Ano nga ba ang tokhang? Ito ay hango sa dalawang salitang Bisaya; toktok (katok) at hangyo 

(pagkumbinsi). Ito ang tinatawag na ilalim na bahagi ng Oplan Double Barrel para doon sa mga 

gumagamit ng droga at maliliit na pusher para bigyan silang pagkakataon na magbago. Ang pang-ibabaw 

na barrel ay para naman sa mga tinatawag na HVT o high value targets (drug lords, suppliers, 
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manufacturers kasama ang mga matataas na opisyal ng bayan). Sa tamang aplikasyon, kumakatok ang 

mga pulis, kasama ang opisyal ng barangay, kaanib ng health unit sa mga bahay ng mga napaulat na 

gumagamit (kailangang tiyakin ng pulis na tama ang pagkakalista ng pangalan dahil kahit sino ay 

maaaring maituro kung nagkataong may kagalit lamang) at kinukumbinsi silang magreport sa barangay 

upang mapasailalim sa proseso ng rehabilitasyong pangkomunidad. Tungkulin naman ng mga nasa health 

unit na ang mas malalang kaso ay sa mga clinical rehabilitation center ipapasa. Walang pagkukulong o 

habla kung ang kinatok ay dadaan sa proseso ng rehabilitasyon at pagkakumpleto nila ng mga rekisitos 

gaya ng drug test ay bibigyan na sila ng clearance. May dagdag pang mga trabaho at pagsasanay para 

sa kabuhayan na mula sa DSWD, TESDA o sa mga lokal na pamahalaan na naghihintay sa mga 

nangangailangan nito. Katuwang din ang mga pari at pastor sa paggabay sa kanila sa pagbabago sa 

pamamagitan ng mga spiritual recovery o restoration of human dignity retreat seminars. 

Ang problema ay ang hindi parehas na pagpapatupad. Kailangan munang linisin ng kapulisan ang kanilang 

hanay dahil sangkot din sa droga ang iba sa kanila. Maaaring gayon din ang ibang mga lokal na opisyal. 

Tamad, takot o protektor ang mga kapitan ng barangay. Hindi rin nakakatulong ang mga pahayag ng 

presidente tungkol sa pagpatay. Kung ang mga salita ay hyperbole o eksaherasyon lamang sa layuning 

pakikidigmang sikolohikal at walang gayong opisyal na utos, literal itong sinusunod ng mga pumapatay. 

Sa ganitong kalagayan, matatakot talaga ang tao sa tokhang. Marami ang kinakabahan kung aabot pa 

sila sa Pasko. Baka sa halip na tokhang ay tokbang (tok tok, bang bang!). Karanasan ito ng estudyanteng 

si Kian de los Santos na hindi na nga kinatok kundi kinaladkad mula sa tindahan nila at pinatay ng mga 

pulis Caloocan. O nang isang kabataang babaeng choir member sa simbahan nila na natagpuang patay 

at may karatulang “pusher ako.” Ang pagsisikap ng mga tapat na nagpapatupad na nakaaani naman ng 

magandang resulta sa mga pamayanan sa bilang ng mga buhay at kinabukasang nasagip nila ay 

nalalambungan ng madilim na anino ng mga balita tungkol sa mga napapatay. 

Kailangang makumbinsi ang mga tao na may Paskong maligayang darating at mawala ang takot nila. 

Idinokumento sa kung tawagin ay ikatlong bahagi ng aklat ni Propeta Isaias (mga pangkat 55-66) ang 

kalagayan at karanasan ng mga taga-Jerusalem na mula sa pagbalik mula sa Pagkakatapon sa Babilonia 

ay nag-iisip kung paano muling babangon bilang bansa. Takot pa rin sila at kailangang makumbinsi na 

mayroong magandang kinabukasang sasapit at dito nila itutuon ang kanilang mga pagsisikap. Naglunsad 

ng tokhang ang Diyos. Kailangang pukawin ang mga nawawalan ng pag-asa at pananampalataya.  Sa 

unang talata, "Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggang hindi 

niya nakakamit ang kaligtasan; hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang sulong nagliliyab.” 
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Mga kongkretong pangako ng magandang magaganap sa pamayanan ang nakita ng manunulat na 

gagawin ng Diyos at kanyang ibinahagi sa mga taga-Jerusalem. Sa talatang 10 at 11: “Pumasok kayo at 

dumaan sa mga pintuan! Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang nagsisibalik! Maghanda kayo 

ng malawak na lansangan! Alisan ninyo ito ng mga bato! Maglagay kayo ng mga tanda upang malaman 

ng mga bansa, na si Yahweh ay nagpapahayag sa buong lupa: Sabihin mo sa mga taga-Zion, ‘Narito, 

dumarating na ang inyong Tagapagligtas; dala niya ang gantimpala sa mga hinirang’.’”  

May bahagi ang mga mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos na ipalaganap ang magandang balitang ito. 

Sabi ni Jesus: “Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Humingi kayo at kayo ay bibigyan”. Pero ngayon, 

hindi na lamang tayo tagakatok kundi kasama sa mga alagad ng tagapagbukas ng pinto upang bigyang 

pagkakataon ang mga nasa kadiliman at takot na salubungin ang pagdatal ng Diyos. Ang Diyos na ito ay 

kasama natin, dinama at kinarga sa sarili ang pagdurusa ng kanyang bayan. Pinatunayan niyang lalo ito 

sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ito ang nagpapatuloy na misyon ng Diyos sa panahon 

natin at nagpapatuloy na bahagi natin. Huwag tayong tumigil sa sa pagtokhang sa lipunan at pamayanan 

sa Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos. 

 

Rev. Orpha R. Malizon 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 17, 2017  
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Disyembre 24, 2017 

Ika-apat na Linggo ng Pagdatal 

#Never Again, Never Forget 

2 Samuel 7: 1-11, 17 

 

 

1Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya 
ginambala ng kanyang mga kaaway. 2Tinawag niya si Natan at sinabi, “Ang tahanan ko’y yari 
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sa sedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang Kaban ng Diyos.” 3Sumagot si Natan, 
“Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumasaiyo.” 4Ngunit nang gabi ring iyon, 
sinabi ni Yahweh kay Natan, 5“Pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ‘Ipagtatayo 
mo ba ako ng tahanan? 6Mula nang ilabas ko sa Egipto ang Israel, wala pa akong bahay na 
masasabing akin. Hanggang ngayo’y tolda pa ang aking tahanan. 7Kahit lagi akong kasama ng 
Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang sedar na dapat 
kong tirhan, gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan.’ 8Sabihin mo rin 
sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh: ‘Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa 
upang gawing pinuno ng bayang Israel. 9Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong 
mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang 
tao sa daigdig. 10 Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang 
gagambala sa kanila roon; wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad noong una, 
11buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala 
sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong 
sambahayan…. 17Isinaysay nga ni Natan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. 
 

Isang tulog na lang Pasko na. Tapos na ba kayong mamili ng mga pangregalo? Handa na ba ang pang-

Noche Buena mamayang gabi? Nakasanayan na nating maghanda ng mga pagkain, at magtakda ng iba’t 

ibang gawain kapag ganitong panahon. Sinasamantala natin ang bakasyon sa eskwela at trabaho. Tunay 

nga “‘tis the season to be jolly.” 

Ngayong ikaapat na linggo ng Pagdatal, ang talatang ating pagbubulayan ay naghahayag ng tungkol sa 

panahon na si David ay nakaluklok na bilang hari – tapos na ang mga digmaan,  mapayapa ang kanyang 

kaharian, iginagalang at sinusunod siya ng mga tao at naitayo na ang palasyong kanyang tirahan. Sa 

panahong ito, sumagi sa isipan ni David na magpatayo ng templo para sa Kaban ng Tipan. Mula pa nang 

ilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Egipto, at hanggang sa kapanahunang iyon ng paghahari ni 

David, tanging sa tolda lamang nakalagak ang Kaban ng Tipan, ang simbolo ng presensya ng Panginoon. 

Marahil, para kay David, nakakahiya sa Panginoon na siya ay nasa palasyo samantalang ang Kaban ng 

Tipan ay nasa Tolda. 

Ang plano ni David ay agad na sinang-ayunan ni Natan, ngunit nang sumangguni siya sa Panginoon, iba 

ang ipinahayag sa kanya (tal.7). Hindi sinang-ayunan ang planong ito ni David sapagkat may iba siyang 

layunin para sa buong bayan. Hindi Niya nais na “makulong” o manatili sa templong bato. Hindi 

pangunahin sa agenda ng Panginoon ang maipatayo ang Kanyang tahanan sapagkat ang nais ng Diyos 

ay manatili kasama ng mga tao at manahan sa kanilang piling.  

Nangungusap ang mga talatang ito at nag-aanyaya na ating timbangin, limiin at pagpasyahan kung ano 

ba ang ating higit na pinahahalagahan at inuuna sa ating buhay (values and priorities in life). Marapat 
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ding suriin natin ang ating mga isinusulong na programa at proyektong pang-iglesya. Totoo na kailangang 

may maayos na gusali at dako ng panambahan ngunit hindi rin naman natin dapat kalimutan na ang ating 

pangunahing malasakit at tutok ay ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 

Marahil pwede nating isipin na kung natuloy ang pagpapatayo ni Haring David ng templo, ang nasabing 

templo ay magiging dahilan na siya ang kilalanin sa halip na ang Panginoon, at posibleng maging dahilan 

ito na magkaroon ng conflict of interest sa pamamahala sa bayan at sa templo. Mula sa tala ng 2 Samuel, 

makikita natin na ang pag-asa ng Israel ay hindi sa mga dinastiya o mga pamunuan, sa halip, ang pagpili 

ng isang karaniwang pastol upang gawing hari ay upang magpalitaw ng mapagkakatiwalaan at 

mapagpakumbabang mamumuno, dumirinig sa tinig ng mga nangangailangan at tapat sa paglilingkod sa 

layunin ng Diyos sa Israel at sa mundo. 

Kailangang makita muna kung ano ang intensyon sa pagtatayo ng anumang proyekto. Baka ito ay para 

sa kaayusang magpapatatag lamang sa interes at posisyon ng namumuno. Nagtayo diumano ng isang 

Bagong Lipunan si Marcos sa pamamagitan ng martial law pero isang malupit na diktadura ang naranasan 

ng mga tao. Mahilig si Marcos at ang asawa nito sa mga image building projects na nagbaon sa utang sa 

bansa. Nagbaon din ito ng libu-libong buhay sa hukay at sa kumunoy ng kahirapan. Ngayon tila 

nagbabadya ang muling pagdedeklara ng martial law. Para sa anong layunin at sino ang makikinabang? 

Kaya, NEVER AGAIN! Ang sigaw ng mga hindi nakakalimot sa malagim na yugtong iyon ng ating 

kasaysayan. NEVER FORGET! 

Bilang mga taga-simbahan, mag-ingat tayong hindi gaya ni Natan na agad sumang-ayon. Ito ang isang 

pagkakataon na nalimutan niyang siya ay propeta ng Diyos at hindi ng ari. Kailangang talusin natin ang 

kalooban ng Diyos, suriin at hadlangan ang pananaig ng intensyon ng taong namumuno.   

Gayon din, sa ating patuloy na paghahanda at pag-alaala sa Pagdatal ng ating Tagapagligtas, ang ating 

batayang talata ay isang paalala sa kung sino at ano ang dahilan ng ating pagdiriwang. Sa gitna ng 

komersyalisasyon ng pagdiriwang ng Pasko, at gayon din sa mga iba’t ibang kaganapan sa ating 

kapaligiran, ating suriin ang ating mga sarili – sino ba ang ating ipinagdiriwang at ano ang tunay na dahilan 

nito? Kanino ba tayo naglilingkod at ano ang ating pinahahalagahan? Sa panahong ito ng Pagdatal, tayo 

ay tinatawagan na ituon ang ating kaisipan sa “Emmanuel” --sa Dios na na sa ating piling—at sa kahulugan 

ng Kanyang presensya sa ating mga buhay. Ang implikasyon nito ay kung paano ba tayo nagmamahal, 

nakikipagkaibigan, gumugugol ng pera at atensyon, pumipili at naninindigan sapagkat kung tunay na nais 

nating bigyang kaluguran ang Diyos marapat na ang lahat at ang kabuuan ng ating buhay ay umaayon 

sa Kanyang kalooban. Ang layunin ng Diyos na pagsasakatuparan ng Kanyang pangako kay David ay 
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hindi lamang tungkol sa kayamanan at kapangyarihan (katulad ng “messianic hope”) kundi sa pag-iral ng 

Kanyang kalooban. Kung ating ipinahahayag na si Jesu-Cristo ang katuparan ng pangako ng Diyos, ating 

itataguyod ang kanyang layunin na pag-iral ng katarungan at pamamayani ng kapayapaan. Huwag natin 

itong kalimutan, huwag nating pabayaan — na muli at muli ang pagdiriwang ng Pasko ay maging 

instrumento upang mamayani ang iilang makapangyarihan. Huwag nating kalimutan, huwag nating 

pabayaan — na sa Paskong ito ang ating aasahan ay ang regalong “Santa Claus” na naghihintay ng ating 

katapatan at paglilingkod. Huwag nating kalimutan, huwag nating pabayaan -- na mayroong naaapi at 

napapabayaan, dahil sa ang Pasko ay nangangahulugan ng pag-ibig ng Dios sa buong sanlibutan. 

 

Rev. Luningning N. Llorente 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 24, 2017 
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Disyembre 25, 2017 

Araw ng Pasko 

#Kian, Karl at Kulot: Mga Inosenteng Martir 

Isaias 9:2-7 

 

 

 

Ayon kay Mateo, narating ng mga Pantas ang Bethlehem sa pamamagitan ng isang tala. Maaari 

nating isipin na noong panahong iyon ay madilim, kung kaya’t isang maningning na tala ang 

naging patnubay ng mga Pantas papuntang Bethlehem. Hanggang sa mga panahong ito, marami 

pa ring detalye ang nakapalibot tungkol sa katauhan ng mga Pantas mula sa Silangan. 

Napagkamalan pa nga silang mga hari. 

Ang kadiliman noong panahong iyon ay maihahambing natin sa mga bagay na nangyayari sa 

ating bansa. Nasaan ang kaliwanagan kapag naririnig natin ang mga kaguluhang nagaganap sa 

iba’t ibang panig ng ating kapuluan? Ang paghahambing sa liwanag at kadilimang nilikha ng Diyos 
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ang daigdig. Ang paksang ito ay nagkaroon ng iba’t ibang pakahulugan, ang pagdaing ng 

kabutihan laban sa kasamaan, ang halaga ng karunungan laban sa kamangmangan at ang 

pagtatamasa ng buhay kaysa sa pagkakamit ng kamatayan. Sa paghahambing sa liwanag at dilim 

ang liwanag ang palagiang pagtatagumpay ng liwanag, marami pa rin ang mga kadiliman sa ating 

paligid. Mga taong may mabibigat na karamdaman, mga matatandang nangungulila, mga kapus-

palad na nagdurusa, mga kabataang naghahanap ng kahulugan ng buhay at higit sa lahat ang 

mga magulang nina Kian, Carl at Kulot at iba pa, na walang awang kinitil ang buhay ng mga 

umabusong nasa katungkulan. Mga inosenteng kabataan, walang kasalanan na nangangarap 

para sa magandang bukas ngunit dagling naglaho dahil sa kalupitan ng ilang nasa kapangyarihan. 

Mula sa mga bata at sanggol na ipinapatay ni Herodes nang hindi na siya balikan ng mga Pantas 

na natalos na hindi si Herodes ang tunay na hari dahil natagpuan na nila ang Tunay na Hari, sa 

kasalukuyan naman ay mga walang malay na kabataang biktima ng karahasan, pinaslang nang 

walang kalaban-laban, kung kaya’t ang sigaw ay umaalingawngaw pa rin: “KATARUNGAN!” 

Sa mga ganitong pangyayari, gasgas na marahil ang linyang nagsasabing “Ang Kabataan ang 

pag-asa ng bayan.” Sa mga krisis na kinakaharap ng bawat pamilyang Pilipino, mahirap na yatang 

iasa lahat sa kanila. Ang kalagayan ng ating lipunan sa kasalukuyan, ang laganap na kahirapan, 

katiwalian at kawalan ng katarungan ay isang malaking hamon o hadlang sa ating kabuuang 

pansarili o pambansa man. Pinapatay ang pag-asa ng bayan sa bawat kabataang pinapatay. 

Maitatanong din natin, May liwanag pa kayang natatanaw? May pag-asa pa kayang darating? 

Nasaan ang Kapayapaan, Katahimikan at Katarungan? Ang buhay natin ay binubuo ng ating mga 

araw-araw na pagsisikap, ng mga maliliit na hakbang o simpleng gawa patungo sa mas 

magandang hinaharap o sa katuparan ng mga pinapangarap. 

Tayo bilang mga tagasunod ni Kristo ay may mahalagang misyon o tungkulin na dapat gawin 

para sa mga kapatid nating nawawalan ng pag-asa sa buhay. Kailangan nating makisangkot 

upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Makikiisa upang ang katarungan ay mamayani. Huwag 

tayong magbingi-bingihan, magbulag-bulagan sa mga kaguluhan at karahasang nangyayari sa 

ating paligid na karamihan ay mga inosenteng kabataan ang nagiging biktima. Ang buhay na 

bigay ng Diyos ay banal, kung kaya’t marapat na ito ay pahalagahan at hindi dapat abusuhin. 

Sa ating pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ipanalangin natin ang mga 

kapatid nating naging biktima ng karahasan na bigyan sila ng Diyos ng dahilan na magtiwala at 



iii 
 

manalig na kapag may dilim may liwanag na matatanaw, at kapag may gabi, umasang may 

bagong umaga na darating. 

Bilang hamon sa ating lahat, patuloy nating alalahaning ang Salita na nagkatawang-tao at naging 

isang munting sanggol ang natatanging liwanag sa kadiliman ng ating kasaysayan. Ang 

magandang alaala ng katapatan ng Diyos ang siyang magbubunsod sa atin upang maging 

tagapaghatid tayo ng tulong at pag-asa sa mga nadidiliman sa buhay. Kung magkagayon, tunay 

na mapapawi ang dilim ng gabi at sisikat ang liwanag ng Pasko para sa lahat. Maligayang Pasko 

sa ating lahat!  

 

LP Lydia V. Gutierrez 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 25, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Disyembre 16, 2017 

Unang Simbang Gabi 

#FAKE NEWS 

Juan 1:6-8; 19-31 

 

 

Araw-araw nakakatanggap tayo ng balitang malimit na mayroon tayong 2 reaksyon – masamang balita 

o magandang balita. Ngayon, may pangatlo na tayong reaskyon: “Fake news ‘yan.”   

Palasak na ang katagang “fake news” ngayon bagamat singtanda na ng Biblia ang pagpapakalat ng 

huwad na balita. Alam ng marami na ito ay pagpapakalat lalo na sa social media ng mga maling balita 

na may kinalaman sa maseselang usaping pwedeng makaapekto sa kapakanan ng mga mamamayan. 

Ito ay pinalala dahil sa ang pinanggagalingan nito diumano ay mga taong inaasahan ng taong bayan 

na siyang dapat pangunahing responsable o may pananagutan sa pagpapahayag ng mga balita gaya 

ng mga awtoridad sa pamahalaan at mga newscaster o mamamahayag ng salita ng Diyos. 

Ang totoo, kahit na ano ang balita, ito ay nakakaapekto sa atin sa iba’t ibang kaparaanan – pwedeng 

maka-inspire, maka-motivate, pwedeng makalungkot, pwede ring makapagbigay ng duda na sa 

kalaunan, di ka na maniniwala. Pwede ring makagalit o kaya naman magbigay-daan para mag-isip at 

suriing mabuti kung may kabuluhan ba o makakatulong ang natanggap na balita. Pwede ring 

nakakatakot, at nakakapangamba o nakakanerbiyos o kaya naman nagbabanta gaya ng pang-uulot na 

maganda kung magdeklara ng martial law. 

Bago magsimula ang pampublikong ministeryo ni Jesus, isang tao ang pinanggalingan ng balita tungkol 

kay Jesus na pwedeng magbigay sa atin ng halimbawa kung paano tayo dapat tumanggap ng balita at 

kung paano tayo dapat nagpapahayag o nagsasabi ng balita. Sa Ebanghelyo ni Juan, unang kabanata, 

mababasa nating may isang lalaki na ipinadala ng Diyos na nagngangalang Juan (Bautista). Siya ay 

dumating upang maging saksi sa liwanag, upang sa pamamagitan niya, ang lahat ay maniwala sa 

liwanag na ito. Hindi siya ang liwanag at dumating lang siya upang maging saksi ng liwanag. Noong 

panahon na iyon, lumaganap na ang gawain ni Juan at ito ay nakarating na sa mga pinunong bayan at 

mga Hudyo. Ang reaksyon nila: takot, pangamba at banta. Sila ay nangamba na magiging daan ito ng 

paghina ng impluwensiya ng mga pinuno at maging daan ng rebelyon. Nagpadala sila ng mga pari at 
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Levita upang alamin kung sino siya. Sinabi ni Juan na hindi siya si Elias, hindi siya propeta kundi tinig 

ng isang sumisigaw sa ilang: Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon!  

May dahilan sana si Juan na matakot o tumigil na, sa halip 3 katangian ang ating makikitasa buhay niya 

sa larangan ng pagbabalita.   

Una, KATAPATAN. Naging matapat si Juan sa pagpapahayag sa kanyang nasaksihan noong sabihin 

niya sa publiko na “Narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.” Kung 

atin pong matatandaan, dahil sa katapatan at katapangan niyang magsabi ng totoo, ipinakulong siya ni 

Herodes na tetrarka ng Galileo noon na naging dahilan ng kanyang pagkabilanggo at kalaunaý 

kamatayan; katapatan hanggang kamatayan, masabi lang ang totoo.  

Pangalawa, MALAYA AT HINDI SAPILITAN. Ipinahayag ni Juan noong una na hindi niya kilala si Jesus 

ngunit kalaunan dahil sa kaniyang nakita at narasanan kung paano ipinahayag ng Ama si Jesus sa 

kanyang harapan,walang duda at walang sapilitang niyang ipinahahayag si Jesus.  Sinabi sa verse 20 

n hindi siya ang mesiyas. Ipinahayag niya na siya ay tagapaghanda lamang.   

Pangatlo, KAPAKUMBABAAN. Ang pamamahayag o pagbabalita ni Juan ay hindi nakasentro sa kanyang 

persona, kundi kung sino ang kailangang paghandaan -- si Jesus. Sabi nya sa verse 30, “Siya ang 

tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagka’t siya’y siya 

na bago pa ako ipanganak.” Sa verse 27, “Siya ang susunod sa akin subali’t hindi ako karapatdapat 

magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak.” Ito ay tanda na hindi layunin ni Juan na siya ang 

mapapurihan kundi ang Diyos lamang, tanda ng pagsuko niya sa layunin ng Diyos at pagsunod dito.   

Bakit ganito katindi ang Pagpapahayag ni Juan? Matapat, hindi sapilitan at mapagpakumbaba? Dahil 

alam ni Juan na ito ang totoo, na ang ipinahahayag niya ay ang liwanag at ang liwanag na ito ay 

nagdadala ng kaligtasan sa kasalanan at dala nito ang pag-asang kailangang kailangan ng mga taong 

marinig ng kapanahunang iyon. Tiyak si Juan na dahil sa siya’y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay 

tumanggap mula sa kanya ng abut-abot na kaloob. Tiyak si Juan na hindi ito fake news, hindi ito 

masamang balita, kundi mabuting balita ng kaligtasan, na si Jesus ang Anak ng Diyos na lubos Niyang 

kinalulugdan, na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Kumbinsido siya, 

bakit? Dahil sa nasaksihan niya ito at ang nagpahayag sa Kanya ay ang Diyos mismo.  

Sa panahon ngayon, lalo na at Kapaskuhan, ano ang balitang laging laman ng ating bibig? Gaano tayo 

katapat sa pagbabalita ng pag-ibig ng Diyos? Paano tayo nagiging matapat na saksi na ang pag-ibig ng 
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Diyos ay para sa lahat na nagtitiwala kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon? Paano tayo nagiging 

tapat na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating pamilya, kapwa at 

komunidad? Sa lahat ng pagkakataon, ang pagbabalita ba natin ng pag-ibig ng Diyos ay dala ng utos o 

dahil sa masidhing pagnanais na maranasan din ng iba ang iyong naranasang pag-ibig? Paano tayo 

nagiging mapagpakumbaba sa ating Pagpapahayag? Tayo ba ay nagmamayabang na tayo ang tama 

at ang iba ay mali? Na tayo ay mabait at banal at ang iba ay makasalanan at salbahe? Na sa pag-

aaakalang tayo ang laging tama ay walang puwang na maging tama ang iba? Ang laman ba ng ating 

bibig ay masamang balita, pekeng balita o mabuting balita? Ang reaskyon ba ng mga tao sa balita mo 

ngayong Pasko ay magtutulak sa kanya upang umasa rin kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon 

at magdulot ng malaking kagalakan sa iba? Nawa, sa kapaskuhang ito at tuwina, ang Mabuting Balita 

na si Jesus ay ipinanganak para sa ating kaligtasan ang mamutawi sa ating labi. Maligayang Pasko po 

sa ating lahat! 

 

 

Pastor Eusebio Baroja, Jr. 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 16, 2017 
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Disyembre 17, 2017 

Ikalawang Simbang Gabi 

#Hugot 

Isaias 40:1-8, Marcos 1:1-8 
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Ang mga talata ay isang panawagan na nagsisimulang matupad noong panahon ni propeta Isaias. Ito 

ay para sa lahat, upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Upang maging lingkod ng Panginoon 

kailangang magsisi, magpabautismo at mapatawad ng Diyos.  

Ang magsisi ay hindi isang bagay, madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Ang tumalikod sa 

nakasanayan ay kailangan ang matibay at matatag na pagpapasya. Tukso na bumabalik sa isip upang 

balikan. Kailangang pagtagumpayan at magkaroon ng pagbabago tungo sa kabutihan patuloy na 

pagsusumikap upang tuklasin at tuparin ang kalooban ng Diyos. Gayon din ang magpabautismo; ito’y 

hindi isang ritwal lamang. Ang kapahayagan ng ritwal ay kasamang nalibing ang lumang pagkatao at 

muling nabuhay kasama ng ating Panginoong Hesu-Kristo. Gayon din ang pagtanggap ng kapatawaran 

ng Diyos upang ibahagi naman sa iba. 

Malalim na hugot sa balon ng pananampalataya ang kailangan upang maisagawa natin ito. Sa ganitong 

diwa ay sinasabi ng mga talata na ito’y panawagan na maging seryosong lingkod ng Diyos ang bawat 

isa. Ilang mga katangian ng mga lingkod ng Diyos sa Banal na Kasulatan o mga tatak o palatandaan 

ng mga lingkod ng Diyos: 

 

1. A Person of God Lives A Consistently Righteous and Holy Life  

Ang Diyos lamang ang perpekto sa kabanalan. Ang Diyos lamang ang mabuti at walang 

hanggan ang kanyang kabuhtihan. Tayong lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-

dapat sa paningin ng Diyos (Rom.3:23). Ngunit maari tayong bigyan ng Diyos ng matatag na 

pagtatalaga sa kanyang mga naisin para sa atin, para sa kanyang kaluwalhatian at dakilang 

katotohanan. Maari tayong mamuhay na matagumpay at puspos ng pagpapala sa bawat 

sandali. Maari tayong mamuhay sa liwanag kung paanong siya’y nasa liwanag, tayo’y 

nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Hesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. (I Juan 

1:17) 

Sa biyaya ng Diyos tayo makapamumuhay na may kabutihan at kabanalan habang tayo’y 

nabubuhay (Lucas1:5). Anumang kasalanan ng isang Kristiyano, alagad o tagasunod ni Cristo-

Hesus ay paglapastangan o pagtatatwa kay Cristo. Kayat nararapat na ang bawat isa ay 

mamuhay sa katuwiran, kabutihan at kabanalan. 
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2. A Person of God Serves Others 

Galacia 5.13: Mga kapatid tinawag kayo upang maging malaya ngunit huwag ninyong gamitin 

ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isat-isa 

dahil sa pag-ibig. Maging ang ating Panginoong Hesu-Kristo na bagamat Diyos ay hinubad niya 

ang lahat ng katangian ng pagkaDiyos, nagkatawang-tao at namuhay na isangalipin. To be 

servant of all. 

3. A Person of God Brings Blessings 

A person of God brings blessings wherever he goes. He takes with him God’s presence. He can 

live normally, have a happy home, attend joyous occasions and mix with the people; Jesus did. 

But the person of God learns holy impressions behind those who speaks with non-sense and the 

benediction of God from their contact with him. 

 

The Cost of Being A Person of God 

Ang maging lingkod ng Diyos ay hindi bunga ng isang aksidente, hindi ito nangyayari sa maikling 

panahon. Ang paminsan-minsang pagtatalaga ng sarili ay hindi paraan upang maging ganap na lingkod 

ng Diyos. May mga bagay na kailangang gawin at isakripisyo. 

Magtalagang ganap kay Hesus. Kailangang siya ang maging una at huli (Alpha and Omega) sa buhay. 

Ito’y nangangahulugan ng pag-aalay ng panahon, sarili, kayamanan, talento at lahat para sa kanya. 

Magsanay na maging maka-Diyos. Buhay na may kabanalan (I Tim. 4:7) “Huwag mong pag-aksayahan 

ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan sa halip ang magsanay sa kabanalan. 

To become a person of God we must spend much time with Jesus. The more you love him, the more 

you will want to spend time with him. A work prayer life testifies a work love of Jesus. The more you 

are with him, the more you will think and speak like Him, respond and reason with Him. You will be a 

Person of God. 

Ang panawagan noong panahon ni Propeta Isaias ay patuloy na panawagan ni Juan Bautista at patuloy 

na panawagan sa bawat isa sa atin ngayon. Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong kasalanan at 

pabautismo kayo upang patawarin ng Diyos. Kung si Moses, David, Elias, Timoteo at marami pang iba 

ay naging lingkod ng Diyos, tayo rin ay magiging lingkod Niya kung tayo ay: 

  Mamumuhay ng may kabanalan 
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  Maging lingkod para sa bawat isa 

  Magiging pagpapala sa iba 

  Magtatalagang ganap kay Hesus na ating Panginoon. 

Ang mga ito nawa ang ating paghugutan ng ating gabi-gabing paghahanda para sa pagdiriwang 

ng kaarawan ni Jesus. Amen. 

 

Rev. Isidro V. Cruzada 

Upland Cavite Conference 
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Disyembre 18, 2017 

Ikatlong Simbang Gabi 

#PATAYIN KO KAYO! 

Isaias 52:7-10 

 

 

Panimula: 
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Tayo ngayon ay nasa ikatlong pagdiriwang ng ating Simbang Gabi kung saan ay marami na sa atin bilang 

mga kaanib ng Iglesya ang nagsasabi na napakasarap dumako sa tahanan ng Diyos upang manambahan, 

manalangin, magpuri at magpasalamat sa ating Manlilikha na laging nakahanda at nakaalalay sa ating 

mga naisin sa ating buhay-paglilingkod. 

Marami sa atin bilang mga mananampalataya at kasapi sa pamayanang ating ginagalawan at 

kinabibilangan ang naghangad o naghahangad ng isang mamumuno na magbibigay sa atin ng higit at 

malinaw na pagasa upang tayo ay makaahon sa kadena at kamandag ng kahirapan at kawalang 

katarungan sa ating mga pang araw-araw na pamumuhay at karanasan. Nanalangin tayo sa Diyos na 

bigyan o padalhan tayo ng isang pinuno na magiging matatag at marunong magtanggol ng karapatan ng 

bawat tao, isang pinunong may malasakit at sanay makinig sa daing ng kanyang bayan. Nasiyahan tayo 

at para bang muling nabuhay ang ating pag-asang makita at marinig natin ang pasya ng isang tao na 

inakala natin na siya na nga. Ito ay sa katauhang ni Rodrigo Roa Duterte, naging tanyag siya sa 

sambayanang Pilipino dahil siguro inakala ng mamamayan ay nagmula siya sa isang simpleng angkan at 

namuhay ng simple, bagamat alam nating lahat na siya ay nanungkulan ng mahigit kumulang 20 taon 

bilang Mayor ng Davao City. Lalo siyang naging tanyag nung nagsimula na ang kampanya sa eleksyon 

dahil sa kanyang mala-propetang pagpapahayag ng pagbabago sa ating bansa. Naging mas angat siya 

sa kanyang mga katunggali dahil sa angas ng kanyang mga binibitiwang mga pananalita ika nga sa ating 

mga Caviteño, “BARAKO” ang taong ito at talagang pangmasa ang dating at may karisma. Narating niya 

ang tugatog ng tagumpay sa napakaking porsyento ng botong nakuha niya. Mula roon ay kanyang 

sinimulan ang kampanya laban sa droga at korupsyon. Sa unang buwan pa lamang ng kanyang 

panunungkulan ay nagulantang na tayo sa tindi ng kampanya niya sa droga, marami ang natakot mula 

sa mga drug users at pushers at marahil ang mga big time drug Lords, dahil sa kanyang utos na pasukuin 

ang lahat ng involved at kapag lumaban o malagay sa alanganin ang buhay ng arresting officers ay patayin 

sila. Nagpapatunay lamang na tinupad niya ang kanyang sinabi sa kanyang campaign period na “If I will 

be elected president it will be bloody. Kaya mas lalong siya naging tanyag sa kanyang mga pananalita lalo 

na sa linyang ito na “Patayin ko kayo! (sa tonong Bisaya).” Galit ako sa inyong mga kriminal at sa huli ay 

may kasama pang pagmumura. Ang ganitong kapahayagan mula sa isang taong may pinakamataas na 

tungkulin sa ating bansa ay nagpapakita ng kanyang kahandaang gumamit ng karahasan maabot lamang 

ang layunin. Kapahayagan din ito at pagpapatingkad sa tinatawag nating “CULTURE OF VIOLENCE at 

“IMPUNITY.” Sa loob lamang ng isang taong panunungkulan ay marami na ang nagbuwis ng buhay lalo 

na sa hanay ng mga dukha at mahihirap, kasama na rito ang mga kabataang walang kalaban-laban na 

pinatay at kinabitan ng karatulang adik ako o tulak ako. Sa Oplan Double Barrel, ang barrel sa itaas ay 
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para sa mga High Value Targets (mga pasimuno at panginoon ng droga, opisyal at hindi opisyal). Pero 

bakit halos wala sa mga ito (maliban kina Espinosa, Odicta at Parojinog) at sa halip ay mga 

pangkaraniwang tao ang bumubuwal sa mga lansangan gayong wala pang pagpapatunay sa hukuman 

na sila nga ay mga user o pusher. May warning sa mga bigtime pero wala sa mga smalltime. Hindi ba’t 

ang lower barrel ay tokhang na ibig sabihin ay pagkumbinsi sa mga maliliit ang kaso na sumailalim sa 

rehabilitasyon sa komunidad o sa mga centers para dito na kung makapasa sila ay klarado na ang kanilang 

mga kaso. Ano ba talaga ang tama at totoo? May problema sa interpretasyon at implementasyon ng 

nakasulat na patakaran at hindi nakakatulong sa kalinawan ang padalus-dalos na salita ng presidente. 

Ang itinuturing na Ikalawang Isaias (mula chapter 40-55) ay kapahayagan ng pag-asa at katiwasayan sa 

mga taga-Judang nasakop at naghirap sa kamay ng mga kaaway at kanilang nasaksihan kung paano 

gupuin ang kanilang minamahal na bayang Jerusalem, and many of their citizens killed by the sword. And 

all the survivors have suffered a lengthy exile from Babylonia. Mula sa Isaias 52.7: ”Magmula sa bundok, 

o kaygandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. 

Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin: Sion, ang Diyos mo ay Hari.” Nagpapatingkad ito na ang 

mensahe ni Yahweh sa kanyang bayan ay nag-uugnay sa pag-asa at kapanatagan na kayang Niyang 

ibigay sa mga taong sawi at nawawalan na ng pag-asa sa kanilang buhay at paglilingkod. 

Ang Isaias 52.7-10 ay naghahatid ng tatlong paraan at kahulugan ng mensahe ni Yahweh, 1.It is Good 

News (mebasser) sa salitang Hebreo. 2. It is an announcement of salvation, and 3. It is the assurance 

that Yahweh reigns. Sa ganitong mga pagpapayahag ng Diyos para sa Kanyang bayan ay nagpapatunay 

na ipinagkakaloob Niya ang sapat na pagmamalasakit, kaaliwan, kapayapaan at pag-aaruga sa mga taong 

biktima ng maling paggamit ng kapangyarihan mula sa mga taong pansamantalang naluklok sa kanilang 

posisyon at hindi alam kung ano ang tamang pagpapatupad nito. 

 

ANG HAMON NG MENSAHE 

#PATAYIN KO KAYO. Kapayahagan ito ng isang pinunong nagpapairal lamang ng karahasan, maling 

paggamit ng kanyang kapangyarihan at kawalang malasakit. Lahat tayo ay nabibigyan ng pagkakataon 

na mamuno at pangunahan ang malaki o maliit na grupo o organisasyon, bilang mga pinili at 

pinagkatiwalaan ng Diyos sa ganitong pamumuno, Paano natin ipinamumuhay ang mensahe ng mabuting 

balita ng kapayapaan at pagliligtas ng ating Diyos at maging ang Kanyang paghahari sa sanlibutan at sa 

ating buhay at ministeryo? Tayo ba ay nagiging buhay na patotoo sa ating pagpapahayag ng mga salitang 



iii 
 

namumutawi sa ating mga labi, ito ba ay nakakapagbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa ating kapwa 

upang sila ay magpatuloy sa buhay sa gitna man ng karahasan at kawalang katarungan sa mundong 

kanilang ginagalawan. Naging popular man si Rodrigo Duterte sa unang taon ng kanyang panunungkulan, 

(at may palatandaan na ng paghupa ang popularidad na ito batay sa huling survey ng Social Weather 

Station) ngunit huwag naman natin gawing ebanghelyo ang kanyang mga sinasabi, Sapagkat ang gusto 

ng Diyos para sa atin ay maging pagpapala sa iba ang lahat ng mga salitang mamumutawi sa ating mga 

bibig, at nawa ito ay nakakapagbigay ng pag-asa at buhay para sa iba. Huwag nating gamitin sa maling 

pamamaraan ang tungkuling iniatang at ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos, bagkus ito’y magtuwid 

ng daan patungo sa kaayusan, kapayapaan at pagkakaisa. Higit nating pakinggan ang padatal na Prinsipe 

ng Kapayapaan, ang Kamangha-manghang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos na piniling maging 

Anak ng Tao upang samahan tayo sa landas ng Kaharian ng langit, ang maamo at mababang loob na 

Guro -- si Jesus, ang Cristo ng Diyos. 

 

 

Rev. Noel S. Roxas 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 18, 2017 
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Disyembre 19, 2017 

Ika-apat na Simbang Gabi 

# TROLLS 

Juan 1:1-5; 14 

 

 

1Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos 2Kasama 

na siya ng Diyos sa pasimula pa 3Sa pamamagitan niya nalikha ang lahat ng bagay at walang anumang 

nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 4mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng 

sangkatauhan. 5nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. 

14Naging tao ang Salita at Siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang Kanyang kapangyarihan 

at kadakilaan, puspos ng pag ibig at katapatan. Tinanggap Niya mula sa Ama ang kapangyarihan at 

kadakilaang ito bilang bugtong na Anak. 

PANIMULA: 

 

Magandang umaga/gabi po sa inyong lahat. Abala ang lahat sa atin sa  pagbili ng pang aguinaldo, 

bagong damit, at panghanda ng masasarap na pagkain. At ang pinakadiwa ng ating selebrasyon higit 

pa sa mga bagay na ito ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesu kristo. Kaya’t samahan po 

ninyo ako sa pagbubulay ng Salita ng Diyos na nagkatawang tao at namuhay sa piling natin. 

 

Binibigyang Diin: 

Ang ebanghelyo ayon kay Juan ay nagpapahayag ng katotohanan na si Hesus ay ang eternal na Salita 

ng Diyos na naging tao at namuhay kasama natin. Ayon sa aklat, ang ebanghelyo ay isinulat upang 

maniwala at sumampalataya ang mga mambabasa na si Hesus ang Mesias, ipinangakong 

Tagapagligtas, ang Anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya ay 

magkaroon ng buhay.  (Juan 20.31).  
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Bago pa nalikha ang sanlibutan ay naroon na ang makapangyarihang Salita ng Diyos at sa pamamagitan 

ng mga namutawi sa Bibig Niya ay nalikha ang lahat ng bagay at mga nilalang na may buhay sa mundo. 

At sa lahat ng nilikha ang tao ang pinaka espesyal. Ang tao ay kawangis at kalarawan Niya at may 

kakayahang makalikha sa pamamagitan ng Salita tungo sa ikabubuti at ikasasama ng mga bagay. Hindi 

lang tayo dapat naglalabas ng salita, dahil kaya nitong hubugin at baguhin ang ating mundong 

ginagalawan. Ano man ang sasabihin at kung paano ito binibitawan ay magdudulot ng magandang 

kaisipan sa mga makakarinig.”Sikaping mawili sila sa pakikipag usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung 

paano tutugunin ang bawat isa” (Colosas 4:6) 

Hindi tulad sa ating panahon ang mga binitiwang salita mula sa mga namumuno sa pamahalaan at iba 

pang organisasyon ay walang taros ang paninira at nakakasakit sa kapwa. Balewala na ang dignidad at 

reputasyon ng mga taong pinag uusapan at inaakusahan na nagdudulot ng kaguluhan at kawalan ng 

pag-asa sa mga makakarinig at nakakabasa ng mga maling pahayag. Ano nga ba ang Trolls at trending 

ang salitang ito sa ating panahon? Makikita natin ang kahulugan sa Merriam Webster Dictionary: 

a. To antagonize (others) online by deliberately posting inflammatory, irrelevant or offensive 

comments or other disruptive content. 

b. To harass criticize or antagonize (someone) especially by provocative disparaging or mocking public 

statement, postings or acts. --  

Mga taong nagpapahayag ng mapanira at walang katotohanang pahayag o balita upang magpawalang 

kredibilidad sa tao, hangad nila ay mailigaw ang mga tao sa tunay na pangyayari o sitwasyon. 

Halimbawa nito ang pahayag ng Pangulo sa pagkakaroon ng malaking pera ni Senator Trillanes sa 

bangko. Humantong hanggang sa social media dahilan upang magpatawag siya ng press conference 

upang linisin ang pangalan at kalaunan ay joke lng daw sabi ng Pangulo. Ang implikasyon sa taong 

bayan ay nagiging mapagduda at hindi agad-agad naniniwala sa mga naririnig at nababasang pahayag 

ng kahit sino man. Ito ang masamang dulot ng Trolls. 

Ang iglesya ay hindi sang-ayon sa kalakaran ng mundo sa paninira at pandaraya sa kaisipan ng tao. Sa 

sulat ni Santiago 1:26 “ kung inaakala ninuman na siya’y talagang relihiyoso ngunit hindi naman 

marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang 

pagiging relihiyoso.” 
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Sa ating mga ipapahayag at kung paano ito bibitiwan (manner) ito ang magbibigay ng kaibahan bilang 

mga mananampalataya. 

 

1. Ang Salita ay may kapangyarihan  

Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng poot ngunit nakagagalit ang salitang walang taros 

(Kawikaan 15:1). Ang galit, matalas at agresibong salita ay nagiging hadlang sa maayos na relasyon sa 

kapwa subalit ang mahinahong pagsasalita at walang pag atake ay mas mainam na marinig sa bawat 

isa. Maging sa paggamit ng mga social media ay maging maingat sa pag post at comment. Hindi dapat 

magpadala sa emosyon sa ating paggamit nito. Think first before you click. 

2. Ang Salita ay nagdudulot ng kagalingan. 

Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin ngunit sa magandang salita sakit ng loob ay 

gumagaling (Kawikaan 12:18) “May mga taong hindi mo na maalala kung ano ang ginawa sa iyo, pero 

yung sinabi niya tandang-tanda mo pa rin hanggang ngayon. Simple words or simple comments pero 

hindi mo makalimutan”.  (CM Eric Baldonado.) Words can really hurt and wound our soul. Words have 

the power even to kill a person not physically but emotionally. Maging sensitibo tayo sa ating mga 

kausap, nakakapagpalakas ng loob, nakapagbibigay pag asa at makapagpapatatag ng 

pananampalataya ang mamutawi sa ating mga labi. “Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti 

sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso, ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama 

sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukambibig siyang laman ng 

dibdib.” (Lukas 6:45) Mahalagang matutunan natin ang pagsasalita na magdudulot ng kagalingan at 

biyaya mula sa ating Panginoon.  

Ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at pumarito bilang ilaw sa gitna ng madilim na 

sanlibutan at ating pag-asa upang magbigay ng liwanag at katotohanan. Sa halip na paninira ng kapwa 

ang ginagawa pagtuunan ng pansin, ang kalagayan ng ating paligid, sa pamilya, komunidad, ating 

bansa at ang ating mga sarili na mamuhay sa liwanag nawa po sa paninilay natin sa PAGSILANG NI 

KRISTO, PAGSULONG SA TUNAY NA MISYON. “Itinuro na niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti. Ito 

ang nais ni Yaweh: maging makatarungan ka sa lahat ng bagay patuloy mong ibigin ang iyong kapwa 

at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos.”  (Mikas 6:8). Amen.  
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Pastor Raquel Luhot 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 19, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disyembre 20, 2017 
Ikalimang Simbang Gabi 

#UNFRIEND 
Tito 2:4-11 

 
Pasko na naman! Napakabilis ng panahon, nakikita na naman natin ang ibat-ibang dekorasyong kukuti-

kutitap na nakakalibang pagmasdan! At kadalasan sa ganitong pagdiriwang, napakarami tayong gustong 

bilhin at matupad na wishes kaya nga ang iba ay gustong kompletuhin daw ang Simbang Gabi para 

raw matupad ang mga ito. 
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Pero naalala ko ang kwento sa aklat ni Roy B. Zuck na “The Speaker’s Quote Book”, tungkol sa isang 

batang lalaki na tinanong kung natupad ba ang lahat ng wishes niya noong Paskong iyon, “Hindi po, ok 

lang po kasi hindi naman ako ang may birthday”, ang sabi ng batang lalaki. Sa kwentong ito, alam ng 

bata na hindi siya ang may kaarawan. Alam niya na mas mahalagang matupad ang wishes o naisin ng 

kung sinuman na nagdiriwang ng kaarawan. Ngayong pasko, wala tayong ibang ipinagdiriwang kundi ang 

kapanganakan ng ating Panginoong Hesu- Kristo, naitanong na ba natin sa ating mga sarili kung ano ang 

pwede nating ihandog upang magbigay ng kagalakan sa Kanya ? Nawa, ngayong gabi, simple nating 

maunawaan ang isa sa mga mensahe Niya na magbibigay ng kagalakan sa Kanya sa kapaskuhang ito. 

Ang tema po natin ngayon ay UNFRIEND. Kung ating isasalin sa tagalong ay “hakbang ng paglayo o 

pag-alis sa isang kaibigan”. Sa Facebook, isa sa mga pinagkakaabalahan ng marami mayroon itong 

“command“ na UNFRIEND kung saan pwede itong gawin kung ayaw na nating makipag-ugnayan sa isa 

o ilang mga nasa friends list natin. Upang ganap na maputl ang ugnayan, iba-block pa natin lalo na iyong 

mga hindi natin nagustuhan ang post. Hindi naman ito mamamalayan ng nabura hanggang magtaka sila 

kung bakit hindi ka na makontak at dito pwedeng sumama ang loob nila. Maaapektuhan ang relasyon ng 

dalawang tao lalo na kung sila ay magkaibigan sa tunay na buhay at hindi sa cyberspace lang. 

Ayon sa pag-aaral, sinasabi ni Jeff Simms ang mga bagay na madalas na nagiging dahilan ng pagkasira 

ng pagkakaibigan. Una, “Unkind Words Spoken” o pagbibitaw ng mga masasakit na salita. 

“Wounding Actions” o mga aksyon na nakakasugat ng damdamin katulad ng masamang pagtitig, 

padabog na kilos at iba pang aksyon na nakakasama ng loob. “Misunderstandings” o hindi 

pagkakaintindihan sa maraming bagay. At “Good Things Undone” o ang mga bagay na mahalaga na 

dapat na maibigay sa isang kaibigan na hindi maibigay, tulad ng hindi pagsama sa panahon na may 

mabigat na problema. Sinabi rin ni Kira Asatryan na madalas din daw na problema ngayon kung bakit 

nasisira ang pagkakaibigan ay dahil sa salitang “Busy” na madalas na isinasagot lagi ng isang kaibigan 

kung siya ay gustong makausap at makasama. Kung totoo man ito, sapat na ba itong dahilan para layuan 

o alisin natin ang ating mga kaibigan sa ating buhay lalo na sa atin na mga mananampalataya?  

Mauunawaan ang pag-unfriend, pag-alis o paglayo sa isang kaibigan kung ang kaibigang ito ay hindi ka 

iginagalang o kaya naman dinadala ninyo ang isa’t isa sa pagkakasala (1 Pet. 2:11), pero kahit lumayo 

man tayo sa mga kaibigang ito, dapat sa biyaya ng Diyos, manatili pa rin sila sa ating mga puso upang 

dalhin sa panalangin, at ang mga sarili naman natin ay patuloy nating ipaayos sa Panginoon na matanggal 

na ang galit, kalungkutan at iba pang masamang naidulot nito sa atin . 
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Ang atin po pinagbatayang talata na sulat ni Pablo kay Tito, ay isang pastoral advice. Si Tito ay isang 

Griyego na nahikayat ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Sa sulat na ito ni Pablo kay Tito ay binibigyan siya 

ng responsibilidad para maisaayos at masubaybayan ang mga iglesya sa Isla ng Creta. Sa sulat na ito, 

sinasabi ni Pablo kung ano at paano ang kanyang mga dapat gawin. Sa kultura ng mga Griyego noon, 

napakahalaga, kinikilala at iginagalang nila ang pagpapayo ng mga nakakatanda, kaya ito ay talagang 

pinakinggan at isinagawa ni Tito. 

Ito ang mahalagang payo niya kay Tito, sa t. 7: ”Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting 

ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo.” Ito po ang unang mahalagang bilin ni 

Pablo kay Tito. Maging mabuting huwaran siya sa kanila sa kanyang mga pinamumunuan at lahat ng 

nakapaligid sa kanya upang pakinggan ang mensahe ng Diyos. Ang mga kaibigan natin ngayon ay 

ipinagkatiwala rin sa atin ng Panginoon, hindi lang bilang kaibigan kundi bilang kapatid kaya, ito ang mga 

dapat nating tandaan, una, Huwag natin silang layuan sa halip maging mabuting halimbawa o 

uliran tayo sa kanila, Do not Unfriend them, instead be a good example to them .  

Sa  salitang Griyego po  ang salitang “huwaran” ay “tupos”, isa po ito sa napakahalagang katangiang 

dapat taglayin ng isang nangunguna sa iglesya. Kaya ito rin ang sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timoteo 

4:12,”Huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip pagsikapan 

mong maging huwaran ng sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya 

at kabanalan.” 

Nawa ang talatang nabanggit ay maging hamon at inspirasyon sa atin na maging mabuting halimbawa, 

lalo na sa pagpapadama ng pagmamahal, pagtanggap at pagpapatawad. Maipadama rin natin ang ating 

pagmamahal sa ating mga kaibigan o kapatid kahit na sa mga taong hindi kaibig–ibig. Ngayong Pasko, 

marahil nag-iisip na tayo kung ano ang best gift para sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan pero sabi 

nga ni Albert Schweitzer, ”The most valuable gift you  give another is a good example” at ito ang nais 

ng Diyos sa atin na maging mabuti tayong huwaran o halimbawa sa ating kaibigan o kapatid sa pananalita, 

pagtanggap, pagpapatawad at lalo’t higit sa pagmamahal. 

Kung mapapansin natin sa payo ni Pablo kay Tito na nasa t. 7b, ito ang sinasabi, “…maging tapat ka sa 

iyong pagtuturo…at sa t. 8 sinasabi, “Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi 

mapintasan ninuman ang sinasabi mo”. Ang sabi po kay Tito maging tapat sya sa pagtuturo, bahagi ng 

sinasabi dito ni Pablo ay kung may pagkakataon na magturo siya, magturo sya ng hindi mapipintasan. 
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Ang mga kabigan natin ay isa sa pinakamalaking pagpapala na ipinagkatiwala sa atin; hindi sila aksidente 

na dumating sa atin. Alam ng Diyos na tayo ng mga kaibigan natin ang magtutulungan sa panahon ng 

pangangailangan. Kaya ang pangalawang dapat nating tandaan ay Huwag natin silang Layuan, sa 

Halip, Ilapit Natin Sila sa Panginoon at Tulungang lumago sa kanilang pananampalataya, 

Do Not unfriend them instead Draw them Nearer and grow in God. Sikapin natin bilang isang 

kaibigan, sa lahat ng pagkakataon mailapit natin sila sa Panginoon at maging instrumento din tayo sa 

kanilang paglago. Marahil sasabihin po natin na hindi tayo marunong o magaling magbahagi o magturo, 

pero naniniwala po ako na alam ng Diyos ang laman ng iyong puso dahil ang simple mong panalangin 

para sa kanya, pagpapadala ng mga verses sa text o pagpopost ng quotes tungkol sa Panginoon na nasa 

ating mga Facebook wall, pag-imbita sa mga gawain at pagpapatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos sa 

iyong buhay ay malaking bagay upang mailapit natin sila sa Panginoon. 

Minsan nakakalungkot lang dahil marami ang naghahangad na maging kaibigan lang ang isang tao dahil 

may makukuha sya o mapapala sila sa pagkakaibigan nila sa taong yon pero sana maging isang tunay na 

kaibigan tayo na ang iniisip ay ang kapakanan ng ating mga kakaibiganin dahil ang sabi nga ng 

Panginoong Hesus noon sa kanyang mga alagad, ”Walang pag-ibig na hihigit pa sa isang taong nag-alay 

ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.” Juan 15:13), at alam natin na ginawa Niya ito sa atin 

(1 Tim.1:15). 

Mga kapatid totoo po na hindi pare-pareho ang ating mga kaibigan, posibleng ang ilang kaibigan diyan 

ay hindi mo gusto pero huwag natin silang layuan. Maging inspirasyon natin ang Panginoong Hesus sa 

Kanyang pakikipagkaibigan. Ito ang sabi Niya sa kanyang mga alagad, “Hindi ko kayo itinuturing na mga 

alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga 

kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.” (Juan 15:15) 

Sana patuloy tayong magpakita ng halimbawa ng pagpapakumbaba, pagtanggap at higit sa lahat, pag-

ibig at paglapit sa ating mga kaibigan o kapatid sa Diyos dahil tunay na isa ito sa Kanyang malaking 

kagalakan sa pagdiriwang  ng kanyang kapanganakan sa kapaskuhang darating. Sabi nga ng isang awitin 

“Give Love on Christmas day” pero bilang mga Kristiyanong magkakaibigan at magkakapatid sa 

pananamplataya we should give love not just on Christmas day but everyday. Sa ngalan ng Ama, Anak 

at Espiritu Santo Amen . 
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Pastor Salvacion C. Beltran 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 20, 2017 
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Disyembre 21, 2017 

Ika-anim na Simbang Gabi 

#May Forever 

Awit 89.1-4 

 

 

1Pagibig mo Yahweh na di nagmamaliw, Ang sa tuwi-tuwina ay aking aawitin ang katapatan mo’y laging 

sasambitin. 2Ang iyong pag-ibig walang katapusan 3Sabi mo Yahweh isang kasunduan ang iyong 

ginawa kay David mong hirang, At ito ang inyong pangakong iniwang 4Isa sa lahi mong laging 

maghahari ang kaharian mong namalagi. 
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Ayon sa isang pelikulang James Bond na gayon din ang pamagat, “Diamonds are Forever”. Totoo 

na ang diamante ay pinakamataas na uri ng batong hiyas. Ang kislap at kinang nito ay nakabatay sa 

kulay, paraan ng pagkagayat nito. (The sparks brighten depending on how it is cut, polished and its 

light-bending ability). Marami ang naghahangad na magkaroon nito lalo na ang kababaihan bilang 

alahas tulad ng singsing, hikaw, locket ng kwintas at marami pang iba. Ngunit paglipas ng panahon, 

pagdating ng modern at bagong “jewels & gems” ay nagiging collection items at souvenir for 

sentimental reason na lamang. Ang halaga at ganda nito ay pansamantala na lamang. Tanging ang 

Diyos lamang na ating Manlilikha kaysa diamonds/gold and other earthly treasures ang panghabang 

panahon. 

May Forever nga ba? Forever, according to Webster, means everlasting: Walang hanggan, walang 

katapusan, hindi nauubos, hindi natitinag, laging bago, laging sariwa, singtatag ng kalangitan. 

Ang ating batayang aralin sa Awit 89.1-4 ay isang maskil o tono na nilikha ni Ethan mula sa lahi ni Ezra 

na binabanggit sa 1 Hari 4.31 na isa mga pinagkalooban ni Yahweh ng karunungan ngunit nakakahigit 

pa rin si Solomon sa kanilanglahat. Ang awit ay isang panalanging nilikha sa panahong nagkakagulo 

ang bansa. Hindi kaila sa atin na kapag may kaguluhan sa bayan o bansa ay walang kapayapaan, 

nahahati at posibleng mangalat ang mga tao. Naroon ang takot at pangamba, pagkabaliw at kawalang-

pag-asa. Kahit tapos na ang kaguluhan, naroon pa rin ang depresyon sa pagkawala ng mahal sa buhay, 

alalalahanin na kung paano aayusin ang nasirang tahanan at ang kabuhayang nawala na. 

Sa Santiago 5.13-14: “Nahirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Naguguluhan ang sinuman 

sa inyo? Umawit siya ng pagpupuri sa Diyos.” Paano nga ba natin maipapahayag ang ating kagalakan 

at pasasalamat sa Diyos? 

Ang Pagibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Sa kasaysayan ng kanyang pagkakalikha, ay 

isinagawa ng Diyos ang plano at disenyo para sa kanyang nilikha nang kumpleto at walang 

pagkukulang. Nalugod ang Diyos at nagalak sa kanyang ginawa. Ganoon pa man, nasirang lahat ang 

kaayusan ng daigdig, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos na hiningahan at Hinubog ayon sa kanyang 

wangis, dahil sa pagsuway ng tao. Winasak ng kasalanan ang magandang layunin ng Diyos na 

pagkaisahin ang lahat ng tao sa pagsamba at pagpupuri dahil sa paghahangad ng kapangyarihan. Inibig 

pa rin niya tayo sa kabila ng ating kahinaan at kasalanan. 

Ang kanyang katapatan ay walang katapusan, sintatag ng kalangitan hanggang sa lahat 

ng salinlahi. Ang katapatan ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Wala siyang itinatangi -- bata, matanda, 
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babae, lalaki, mayaman o mahirap man, ano man ang lahi at kulay ng balat ay pantay-pantay ang 

karapatan sa katarungan at pagpapala. Ang pag-ibig ng Diyos ay mapagtiwala, matiyaga, magandang 

loob, mapagpatawad, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. 

Sabi ng isang awitin, “The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. 

They are new every morning, great is thy faithfulness.” 

Dumaan man tayo ng matitinding pagsubok, karamdaman, kabiguan, paghihirap, kawalang-pag-asa, 

sa pag-ibig ng Diyos pa rin tayo mananangan. Magtiwalang lubos sa Diyos at hindi sa sariling 

kakayahan. Manalangin at laging magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang 

kalooban ng Diyos para sa atin, sa ating pakikipagkaisa kay Cristo Jesus.  

Tinupad ng Diyos ang kanyang Tipan kay David na kanyang hinirang. Bakit si David? 

Ipinakitani David ang kanyang matatag na pananampalataya at maalab na pagmamahal sa Diyos. 

Batang pastol pa lamang ay natalo niya ang higanteng si Goliat na walang armas liban sa tirador at 5 

bato. Pinanghawakan niya ang katapangan at lakas ng loob at Espiritu ng Diyos na kaloob sa kanya. 

Pinahiran siya ng langis upang maging hari. Nang magkasala siya bilang hari ay nagsisi at buong 

pagpakumbabang tinanggap ang parusang ipinaranas sa kanya ni Yahweh. 

Nagkaroon ng katuparan ang pangakong sa lahi ni David magmumula ang Prinsipe ng 

Kapayapaan. Ang Prinsipe ng Kapayapaan ay para sa buong mundo, hindi esklusibo sa Israel lamang. 

Sa kabutihan ng Diyos ay binigyan niya ng dakilang pag-asa, pag-ibig na mananatili, katapatang walang 

katapusan at kahariang mapayapa at makatarungan ang buong sangkatauhan. 

Ipinahayag ang magandang balita sa mga aba at mga mamamayan. Sa mga pastol sa parang ay 

nagbalita ang anghel: “Huwag kayong matakot! Ako’y may dalang magandang balita na magdudulot 

ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas! 

Matagal na naghhintay ang mga Israelita. Marami ang nainip at hindi na muling umasa pa. Ngunit sa 

pag-ibig at katapatan ng Diyos ay tinupad niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Jesus sa 

mundong ito na balot ng kadiliman at kawalang-katarungan. Ang mga pinuno ay sakim sa 

kapangyarihan. Walang isa mang nais bumaba sa kanilang trono ng pamamahala. Naging malaking 

banta sa kanilang pagbagsak ang pagdating ng Haring walang hanggan. 
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May Forever nga ba? Tiyak ang kasagutan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ay ibinigay ang 

kanyang kaisa-isang Anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon 

ng buhay na walang hanggan. 

Dahil sa matinding habag ng Diyos, binura niya ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay 

ni Jesus. 

Dahil kay Cristo, natiyak ang buhay na ganap at kasiya-siya, ang buhay na walang hanggan. 

Dahil kay Cristo, natiyak ang ating pagiging bagong nilalang. 

Kapatid, kaibigan, may forever sa Panginoon, sa lupa at sa langit. Forever nating maipagdiriwang ang 

pagdatal ng pag-ibig na siyang gabay natin sa paglahok sa misyon ng Diyos. 

 

LP Belen A. Caballero 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 21, 2017 
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Disyembre 22, 2017 

Ikapitong Simbang Gabi 

#Mga Tunay Na Bayani 

Hebreo 1: 1-14 

 

Ang ating pagdiriwang ng Pasko ay isa sa mga mahalagang elemento ng ating pananampalatayang 

Kristiyano sapagkat ito ang kapahayagan ng ating pananalig at pananampalataya kay Hesu-Kristo na 

siyang anak ng Diyos at ang sanglibutan ay nilikha sa pamamagitan Niya. 
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Mahaba at maraming mga taon na tayong nagdiriwang ng kapaskuhan bilang pagbibigay ng pag-ala-

ala sa pagsilang ng ating Panginoong Heus-Kristo. Ang Kanyang pagkakatawang tao ay nagdulot sa 

sangkatauhan ng pag-asa, katwiran at kapayapaan sa panahon na ang mga ito ay mailap. 

Sa panahon ng pagdatal, maraming mga tauhan ang may kani-kaniyang papel at tungkuling 

ginagampanan upang maipahayag ang kanilang kontribusyon o naiambag para sa makabuluhang 

kaganapan ng layunin ng pagkapanganak ni Hesu-Kristo. 

Sa ating Iglesya at sa ating lipunan may mga itinuturing tayong mga “bayani”. Sa Webster dictionary, 

Hero means a person who is admired for great or brave acts or fine qualities. 

Itinuturing sa ating kapanahunan ang mga Overseas Filipino Workers, mga sundalo at pulis na 

tumutupad sa kanilang tungkulin, mga guro na pumapanday ng karunungan ng ating mga kabataan at 

marami pang iba. 

Maging sa ating pananampalataya ay mayroon din tayong mga kinikilalang mga bayani ng nagpakita 

ng kanilang pag-aalay ng buhay sa ngalan ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. 

Sa ating binasang texto ang ating mga maituturing na mga bayani ay ang mga: 

1. Mga Ninuno (V.1a) na ang ating Diyos ay nagpahayag ng kanyang kalooban at nagpahayag ng 

Kanyang mensahe para sa sangkatauhan. Sila ang mga taong naging instrumento para mai-

connect ang nakalipas sa kasalukuyan at mapaunlad ang ating pagkaunawa at paglilingkod. 

2. Mga Propeta (V. 1b) na naging tinig ng Diyos para ipahayag ang mga magaganap sa 

kasalukuyan at sa hinaharap. “Thus says the Lord” ito ang kapahayagan ng pagbibigay ng diin 

na ang kanilang ipinaaabot na mensahe ay mula sa Diyos  at ito ay affirmation ng tunay na 

pinagmumulan ng kanilang otoridad at kapangyarihan. 
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3. Ang Anak (V.2) walang iba tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesu-Kristo na anak ng Diyos na 

nagpakita at nagturo sa ating ng tunay nag pagsunod sa pamamagitan ng pagbata ng kanyang 

paghihirap para lamang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa pagdatal ng Panginoong Hesus ang 

mga sumasampalataya ay makaranas ng kaligtasan mula sa pagkatakot, kasalanan at 

kamatayan. 

Maaring maraming mga umaastang tagapagligtas, pumapapel bilang diyos at kumikilos animo mga 

bayani na umaangking sila ang mga haring kailangang sundin para magkaroon ng kaligtasan. 

Ang Pagdatal na ating pinagdiriwang ay ang pagsasalita ng tunay na Diyos, tunay na Panginoon, tunay 

na Tagapagligtas at tunay na bayani upang harapin at ibagsak ang mga palalo. Siya ang Panginoong 

nagtatanggol ng buhay at nagbibigay ng dignidad at muling magbabalik ang nasirang wangis ng Diyos 

sa sangnilikha. Amen. 

 

Rev. Daniel N. Francisco 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 22, 2017 
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Disyembre 23, 2017 
Ikawalong Simbang Gabi 

#Yo’ the Man!” 
Juan 7:40-52 

 
Panimula: 

Marahil sa ating buhay nga, may mga bagay na minsan ay nanghihikayat sa atin upang makapag-

isip ng mas matalas at mas malalim upang suriin ito. Mula sa ating mga dapat kainin, lugar na 

dapat tirhan, damit na dapat isuot, at maging kung sino ang dapat nating maging kaibigan, at 

minsan pati na rin sa pananampalatayang dapat meron tayo. May mga taong ipe-facebook pa 

ang kanilang tanong upang makakuha ng opinyon sa publiko. Kabi-kabila ang mga haka-hakang 

ibinabahagi. Kung ang tao ay hindi mapanuri sa mga nangyayari, ay malamang siya ay sasang-

ayon bagamat hindi niya alam ang kanyang sinasangayunan. 

Ang ating Panginoong Jesus ay hindi rin nakaiwas sa ganitong reaksyon ng mga taong ang iba 

ay sinusuring mabuti kung ano ang tama at kung ano ang mali, ang iba ay puro negatibo, at ang 

ilan naman ay para may masabi lang. Ayon sa ating teksto pinagtatalunan ng mga tao kung si 

Jesus nga ba ang tunay na Propeta o ang Mesias. 

 

Mga Mahalagang Punto: 

a. Ang mga taong nagsabi na si Jesus ang tunay na Mesias o Propeta. 

Hindi lingid sa ating kamulatan ang buhay ng mga taong nakasalamuha ni Jesus sa Kanyang 

pagpapahayag at pagpapalaganap ng Magandang Balita. Sila ang mga taong walang kakayahan 

kundi man ang nasa kapangyarihan at habag ng Diyos. Patuloy na umaasang balang araw ay 

isisilang sa kanilang kalagitnaan ang tunay na propeta, ang tunay na Mesias o Tagapagligtas. Sila 
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ang mga taong pinagkaitan ng karapatang mabuhay at nabuhay sa kawalan ng katarungan. Ang 

katawagan sa kanila ay “isinumpa” dahil kulang sila sa kaalaman o walang mataas na tinapos sa 

pag-aaral. Minsan na rin tayong mga Pilipinong tinawag na mga “indyo o mangmang” ng mga 

mananakop at mapagsamantalang dayuhan. Nakakalungkot ang mga katawagang ito na dahil sa 

kakulangan ng edukasyon na sila rin naman ang may-kagagawan. Ayaw nilang ang kanilang 

kapwa ay aangat ng higit kaysa sa kanila. 

 

Sila rin ang mga taong saksi sa kasaysayan ng pagsasakatuparan ng tunay na misyon ng Diyos 

sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga Patunay nila ay nakabatay sa hindi lamang kanilang narinig 

bagkus sa mga karanasan sa tuwing sinasamahan sila ng Diyos. Ang tanong ng mga Sanhendrin: 

“Maari bang magmula sa Galilea ang Mesias?” Nakalimutan o sadyang nais kalimutan ng mga 

taong ito dahil hindi sa kanilang kapakanan ang itinatanong nila sapagkat si Jesus ay biktima rin 

ng karahasan ni Herodes. Nang mabalitaan niyang may isinilang na isang sanggol na magiging 

hari sa kanyang nasasakupan, agad niya itong ipinahanap hindi upang sambahin kundi upang 

kitlin ang buhay ng walang malay na sanggol. Kaya si Jesus at ang Kanyang mga magulang ay 

nagpalipat-lipat ng lugar kung saan ay magiging ligtas at payapa ang kanilang buhay sa 

pangunguna ng Espiritu ng Diyos.  

 

Kung babalikan natin, tunay namang ang lipi ni Jesus ay mula sa Bethlehem kaya nga bumalik si 

Jose upang mapabilang siya sa mga magpapatala ng panahong iyon. Lumaki lamang Siya sa 

Nazaret sa Galilea, sa lugar na ito siya namuhay at isinakatuparan ang tunay na kaganapan ng 

misyon; 32 sa magandang parabula ay nangyari at naisulat dito; ang Kanyang unang milagro sa 

kasalan sa Cana, Galilea; sa Galilea rin Niya tinawag ang Kanyang unang mga alagad; sa Galilea 

din nagmula sina Jonas, Elias, at maaring pati na rin sina Nahum at Hosea. Kaya para sa mga 

taong nagsasabing Siya na nga ang tunay na propeta, ito ay dahil sa makatotohanang patotoo 

ng buhay ni Jesus. Siya lamang para sa kanila ang nakapasok sa pamantayan ng Diyos tungo sa 

pagpapalaya at kapayapaan ng sangkatauhan. 

b. Ang mga taong ayaw maniwala: 

May mga taong sadyang gagamitin ang kanilang kapangyarihan masunod at makalusot lamang 

sila sa mga bagay na nais nila. Madalas ginagamit ang batas sa kanilang pansariling kaparaanan. 

Lumabas ang kanilang mga insecurities kapag may mga taong nagtatagumpay at naglilingkod ng 

may katapatan. Tulad sa sinasabi ng teksto, hindi naniwala ang mga pinunong sasardote at mga 

pariseo. Kung sabagay, kailan pa nga ba nangyaring ang mayaman o makapangyarihan ay nakinig 
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sa opinyon ng mga mahirap? O angmatalino ay nakinig sa mangmang? Sa katapusan ang kanila 

pa ring mga baluktot na kaisipan ang mangingibabaw. Kagaya na lamang ng maraming isyu sa 

ating lipunan, na kahit naipanalo na sa korte ng mga mahihirap subalit nananatiling hanggang 

pangarap na lamang nila ito makakamit.  

Pangwakas: 

Mga kapatid, saan man nagmulang bayan o lipi si Jesus, para sa atin na nakadama ng tunay 

Niyang kapahayagan ng buhay at paglilingkod, ito ay sapat na upang kilalanin Siya bilang tunay 

na Propeta o Mesias. Ang sabi ni Jesus, “mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako 

nakita.” (Juan 20:29b) Tayo rin bilang mananampalataya, nawa’y patuloy na magsilbing 

kalakasan natin ang katapangan ni Jesus na harapin ang mga taong ang hangarin ay pabagsakin 

ang tunay na layunin ng misyon ng Diyos at upang maisulong lamang ang kanilang makasarili at 

bulok na hangarin. Patuloy nawa nating linangin ang ating kakayahan upang maisabuhay at 

maisulong ang tunay na misyon ng ating Panginoon na Kanyang iniwan hindi sa mga taong ang 

tanging alam ay mangwasak kundi sa taong may mabubuting kalooban at handang ipagtanggol 

ang kagalingan ng kapwa sa kabanalan ng pangalan ni Jesus. 

Tunay ngang ang kapanganakan ni Jesus ay kapahayagan ng tunay na pagsusulong ng 

misyon ng Diyos sa sangkatauhan. Siya ang larawan ng mga taong tapat sa misyon 

sapagkat naisulong Niya ang tunay na hangarin at kalooban ng Diyos ng walang pag-

aalinlangan: ang ihandog ang buhay para sa iba; ang maglingkod at hindi ang 

paglingkuran; ang hamunin ang tao sa kanyang pagiging makasarili; ang iahon ang tao 

mula sa pagkakalugmok sa kasalanan at kaapihan sukdulang maging ang Kanyang 

sariling buhay ay manganib at tuluyang mawala, mabuhay lamang ang tao. Sino pa ang 

atinghahanapin? Sino pa ang hihintayin nating ibang mesias? Si Jesus na! “Yo’ the Man, 

Jesus!” “Ikaw na, Jesus!” Salamat aming Panginoong Jesus sa Iyong buhay na inilaan 

para sa amin.  

 

Rev. Minerva Dayrit-Cabas 

Upland Cavite Conference 
Disyembre 23, 2017 
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Disyembre 24, 2017 

Ikasiyam na Simbang Gabi 

#PINUSUAN 

Lucas 1:46-55 

 

 



iii 
 

Sa gabing ito sama-sama tayong magnilay sa pamagat ng mensahe: #PINUSUAN”. Buksan natin ang 

ating mga puso at damhin ang presensya ng Diyos at mapakinggan ang Kanyang tinig sa pamamagitan 

ng kanyang mga salita. 

ANG  LAYUNIN  NG PAGSILANG NI KRISTO 

Ang pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay bunga ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikhang 

iwinalay ng kasalanan, upang panumbalikin ang kaayusan at maranasan ang buhay na ganap at kasiya-

siya. May mahalagang layunin ang pagsilang ni Kristo at ipinahayag niya ito sa Lucas 4:18-19, ”Ang Espiritu 

ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako’y hinirang Niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga 

dukha. Ako’y isinugo Niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng 

paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa 

Panginoon.” Ang pagsilang ni Kristo ay pagsulong ng tunay na misyon ng Diyos sa sangkatauhan. 

MAY TATLONG KATANGIAN ANG TUNAY NA MISYON: 

1. Ang Tunay na Misyon ay nagmumula sa puso 

Ang puso ang pinakasentro ng buhay ng isang tao, kapag tumigil na ito sa pagtibok natatapos ang buhay. 

Ito din ang luklukan ng damdamin at kalooban ng tao, kaya’t ang Diyos sa puso ng mga tao ay 

nangungusap lalo na sa kanyang mga hinirang. Nagbigay ang Diyos ng Dakilang utos, “Ibigin mo ang 

Panginoon mong Diyos nang buong puso mo at nang buong kaluluwa mo at nang buong pag-iisip mo, at 

ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili”  (Mateo 22: 37-39). Ang mga utos na ito ay 

ipinapahayag ng Diyos sa puso ng bawa’t tao at nauunawaan naman ito ng bawa’t pinapanahanan ng 

Kanyang Espiritu sapagkat sa puso ng tao nananahan ang Diyos. 

Nang dumalaw si Maria kay Elizabeth, narinig niya ang pagbati nito. “Pinagpala ka sa mga babae at 

pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan.” Bilang tugon sa kay Elizabeth inaawit ni Maria, 

“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking 

Tagapagligtas.” Maliwanag sa kanila ang kapahayagan ng kanilang misyon sapagkat ito’y pangungusap 

mula sa puso at nagdulot ito ng kagalakan sa kanilang buhay. 

Ang Diyos ay nagsasalita sa puso ng bawa’t tao. Kung diringgin ito mababatid ang misyon ng pagkahirang. 

Ang tunay na misyon ay nagmumula sa puso, pusong puspos ng pag-ibig, sa Diyos , sa kanyang kapwa 

at pusong tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. 

2. ANG TUNAY NA MISYON AY TUMATAGOS SA PUSO NG TAO 

Nalalaman ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawa’t tao. Sinisiyasat din natin upang maihanda sa ganap 

at tapat na pamumuhay. Bilang bayan ng Diyos, suriin ang ating mga puso at gayon din ay manalanging 

alisin ang ano mang hindi kaaya-aya at di kalugod-lugod na nananahan dito. Bagama’t ang puso ng tao 

ay maaaring sumama at magbunga ng masamang gawain, ang puso ng mga anak ng Diyos ay 

pinalambot, muling nilikha, dinalisay at nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Kanyang kalooban. 
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Ang mga mananampalataya ay isinusugo, upang ipangaral ang mabuting balita sa mga tao, upang 

gumawa ng mabubuting bagay alinsunod sa kabutihan ng Diyos, na si Kristo ang modelo. Tinawag din 

upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang tunay na Misyon na pumupukaw ng damdamin ng tao ay 

sa pamamagitan ng ating mga gawa, pagkilos at pag-abot sa pangangailangan ng ating kapwa, tapat at 

ganap na pamumuhay at pagiging mabuting halimbawa ng lingkod ng Diyos. 

2. ANG TUNAY NA MISYON AY NAGPAPALAYA 

Ang ating Diyos ay mapagpalaya, hindi nagnanais na maging alipin ang tao ng kapwa niya tao. Nais ng 

Diyos na mapalaya ang kanyang bayan. Sa Awit ng Pagpupuri ni Maria, dinakila niya ang Diyos sa kanyang 

kahabagan, sa paglingap sa mga may abang kalagayan. “Siya’y nagpakita ng lakas sa kanyang mga bisig, 

winasak ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso, binusog Niya ang mga nagugutom ng mabubuting 

bagay, tinulungan ang kanyang bayan.” Ito ang tunay na misyon ng pagsilang ni Kristo -- ang magpalaya 

sa mga nasa abang kalagayan. 

Ayon sa awit ni Gary Granada na may pamagat na “MISYON” (maaaring awitin): Hangga’t may isang 

nagugutom, hangga’t may isang nauuhaw/Hangga’t mayroong mga pusong nagdurusa’t 

namamanglaw/Hangga’t mayrong naaalipin sa layaw ay nalululong/Tayo ay mayrong gawain, tayo ay 

mayrong misyon/Hangga’t may isang naulila, hangga’t may isang nakapiit/May kapansana’t napinsala, 

naging balo’t nagkasakit/Hangga’t may isip at damdaming naghahagilap ng tugon/Tayo ay mayrong 

gawain, tayo ay mayrong misyon. 

Mga kapatid, hangga’t umiiral ang kawalang katarungan at korapsyon sa bayan, pagkamakasarili, pang-

aapi, pang-aabuso; tao ay mayroong gawain, tayo ay mayrong misyon. 

ANG HAMON 

Sa pagdiriwang ng pagsilang ni Kristo, muling buksan ang ating mga puso sa tunay na diwa ng kanyang 

pagsilang. Isulong ang tunay na misyon, puspusin ang ating kalooban, diwa at isipan ng umaapaw na 

pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, may katapatan at kagalakang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating 

pakikiisa sa pakikibaka laban sa kasamaan, ang ating mga kamay  na umaabot sa nangangailangan, ang 

pagmamalasakit sa kapwa, sa mga aba at walang kakayahan ay hudyat ng tunay na pagsulong ng Misyon 

ni Kristo. Muli, ang tunay na misyon ay mula sa puso, tumatagos sa puso ng tao at nagpapalaya sa abang 

kalagayan. Bilang Iglesya, isapuso, isabuhay ang tunay na Misyon ng Pagsilang ni Kristo. AMEN. 

 

Rev. Elsie Aquino 

Upland Cavite Conference 

Disyembre 24, 2017 
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ANG LITURHIYA 

UNANG LINGGO NG PAGDATAL 

LINGGO NG BANAL NA KOMUNYON 

December 3, 2017 

 

 

 

MATAHIMIK NA PAGBUBULAY-BULAY AT PAGHAHANDA (sa saliw ng tugtugin…) 

 Ang PAGDATAL ay panahon ng paghihintay at pagtitiwala. Ito rin ay panahon ng 

pagsisisi at pag-asam sa pagdating ng Manunubos. Ang pagdiriwang ng Pasko ay mararanasan 

ng ganap kung may pagsisisi at pananampalataya. Ito ay nagsisimula sa ating sambahayan. 

Hingin natin sa Panginoon na palayain tayo sa tukso ng pagkainip at pag-aalinlangan na 

sumasagot ang Diyos sa mga panalangin, at dumating na ang Pangakong Kaligtasan. Para sa 

atin, patuloy na sisilang ang mga gawang pagliligtas ng Diyos sa ating kapanahunan. Mga 

pangyayaring magbibigay sa atin ng pag-asa, mga kapahayagan ng Pagdatal ng Pagliligtas sa 

atin ng Diyos.  

                                              

AWIT NG PROSESYONAL AT PAGDIRIWANG                     MASP #199 

“Kabanalbanalan” 

 

Kabanal-banalan, makapangyarihan, sa bukang liwayway Ikaw’y aawitan; 

Kabanal-banalan mahabagin tunay, Tatlong Personang Dios na marangal. 
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Kabanal-banalan, pinupuring tunay, ang anghel sa langit sa ’Yo’y nagpupugay; 

Sa iyong paanan ay iniaalay puri, lualhati na walang hanggan. 

 

Kabanal-banalan, kahit kadiliman, ang mata ng tao ay di ka masilayan; 

Tanging Ikaw lamang puspos kabanalan, pagsinta’y sakdal na kalinisan. 

 

Kabanal-banalan, makapangyarihan, lupa’t langit, nagpupuri sa Iyong ngalan; 

Kabanal-banalan mahabagin tunay, Tatlong Personang Dios na marangal. 

 

PAGSISINDI NG UNANG KANDILA SA PAGDATAL  

(Ang Liwanag ng Pangako/Tanda) 

(Basahin ang Isaias 9:2-7...) Ating sinindihan ang unang kandila sa Pagdatal upang 

paalalahanan tayo na noon hanggang sa ngayon ang Sambahayan ng Diyos ay nawala dahil sa 

kasalanan at pagiging makasarili; subalit dahil sa pag-ibig, dumating ang Mesias upang 

pagkalooban tayo ng pag-asa at kaliwanagan na nagligtas sa atin sa kasalanan. Bilang tugon, 

tayo ay nagbalik-loob, sumamba sa Diyos, at nagpanibagong buhay. Ating patuloy na 

pasalamatan ang Diyos para sa bawat sambahayang ating kinabibilangan, at dumalangin tayo 

na patuloy nating masumpungan si Jesus at maging daluyan tayo ng pagpapadama ng pag-ibig 

na nagmumula sa Diyos. Gayundin naman, ating alalahanin ang mga sambahayan na 

dumaranas ng matitinding pagsubok, may mga suliranin, at salat sa pagmamahal. Nawa ay 

matagpuan nila at madama ang pag-asa at pag-ibig na mula sa ating Panginoong JesuCristo sa 

panahong ito at sa lahat ng sandali ng kanilang buhay. Amen.  

 

PAANYAYA SA PAGDIRIWANG                                                                                                       

Tagapanguna: Halina’t ihanda ng bawat isa ang kanyang buong sarili sa pagdating ng 

 Mesias. 

Kapulungan: SA TAGAL NG PANAHON NG PAGHIHINTAY AT PAG-AASAM, ISANG 

BAGONG PAG-ASA AT BAGONG BUHAY ANG DULOT NG PAGDATING NG 

PANGINOONG JESUS. 
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Tagapanguna: Siya ang ilaw na nagbibigay liwanag sa buhay nating nadidiliman, ilaw na 

gumagabay sa daan ng buhay at kabanalan. 

Kapulungan: SIYA RIN ANG DIYOS NA LUMILINGAP SA MGA ABA AT 

NANGAPAPAHAMAK. TAYO AT ANG ATING MGA SAMBAHAYAN AY TINATAWAGAN 

UPANG TUMUGON SA KANILA.  

Tagapanguna: Tayo nga ang ibinigay ng Diyos upang maging daluyan ng kapayapaan sa lahat. 

Halina, bigyang kabuluhan natin ang pag-asa at pagtitiwala na hatid ng ating pagdiriwang ng 

pagdatal. Sambahin natin ang Diyos at paglingkuran ang ating kapwa. 

Lahat: PURIHIN NATIN ANG DIYOS DAHIL SA KANYANG MGA KAMANGHA-MANGHANG 

GAWA NG PAGLILIGTAS, AT MAPAGPALAYANG KAPANGYARIHAN NA SA ATIN AY 

LAGING NAKALAAN! MAGPURI TAYO SA MESIAS NA DUMATING SA ATING MGA 

BUHAY AT SA ATING MGA TAHANAN. 

 

IMBOKASYON        Tagapanguna 

TUGONG AWIT                     “Purihin, Purihin”                  MASP #215 

 

HAMON SA PAGSISISI      Tagapanguna 

 Alam nating lahat na hindi maitatago at magmamaliw ang walang hanggang pag-ibig ng 

Diyos, at ang kanyang bukas-palad na pagpapatawad sa atin. Tayong lahat ay nagkasala dahil sa 

pagsasawalang-bahala natin sa tunay na kahulugan ng pagparito ng Mesias, at pagsasawalang-kibo 

sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Tayo ay natatakot na harapin ang ating misyon at 

responsibilidad dito sa lupa bilang mga Cristiano. Ipinipikit natin ang ating mga mata, isinasara ang 

ating mga tenga at bibig upang hindi maunawaan ang mga kaisipan at layunin ng Cristianong 

pamumuhay na ipinamalas ng Panginoong JesuCristo. Atin ngayong ipahayag sa Dakilang Panginoon 

ang ating mga kasalanan. Siya ay lubhang mahabagin at mapagmahal. Lagi siyang handang 

magpatawad at luminis sa lahat ng ating karumihan.    

MATAHIMIK NA SANDALI NG PAGHINGI NG TAWAD (sa saliw ng tugtugin…) 

 

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN NG DIYOS       Pastor  

TUGONG AWIT                  “Sa Pag-ibig ng Dios”                  MASP #252 

 

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN NG DIYOS (sa saliw ng tugtugin…)                     
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TUGONG AWIT        “Ang Daing Namin”                  MASP #15 

  

ANG PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN   

   Isaias 64:1-9, Marcos 13:24-31 

  

GLORIA PATRI  

 

MENSAHE SA AWIT     

MENSAHE SA ATING KAPANAHUNAN  

 

TAWAG SA PAGHAHANDOG              Tagapanguna 

 Bilang mga taong binigyan ng pag-asa at may bagong pakikipag-ugnayan kay Cristo, ialay 

natin ngayon ang ating mga sarili at ang ating mga kaloob sa Panginoong Diyos. Siya ang nagturo sa 

atin ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Kaya’t sa mga sandaling ito, ihandog natin ang ating 

buhay para sa paglilingkod sa Kanya, ang ating mga ikapu, pangako, bunga ng pananampalataya, at 

mga tinatangkilik bilang kapahayagan ng ating kahandaan na maging kabahagi sa gawain at 

paghahari ng ating Panginoon dito sa lupa.  

PAGHAHANDOG NG BUHAY, IKAPU, PANGAKO AT MGA TINATANGKILIK  

PAGLILIKOM NG MGA KALOOB    Mga Diakono   

 

HANDOG NA AWIT       Koro                            

                                     

DOKSOLOHIYA 

 

PANALANGIN NG PASASALAMAT     Tagapanguna 

 

AWIT NG PAGHAHANDA              “Kay Laking Hiwaga”            HFJ #257                            

Hindi ko maisip, kay laking hiwaga kay laking paglingap, pagpapakasakit 
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Sala naming tao ng iyong akuin walang hangganan, Dios, ang ‘yong pag-ibig. 

 

Ang abang lingkod mo’y di karapat-dapat sa ’yo’y makisalo, makipaghapunan 

Di na nagnanais ng maraming bagay sapat na madamang ika’y kapiling. 

 

Nang aking malasap alak at tinapay aking kagalakan ay walang mapagsidlan 

Di kinakailangang akin pang wariin kung bakit ang ligaya ko’y walang patid. 

 

Sana’y sa paglisan, sa iyong tahanan aming mga puso ay iyong lukuban 

Na maging dambana ng iyong kabutihan maging huwaran ng pagmamahalan. 

 

ANG SAKRAMENTO NG BANAL NA KOMUNYON  

 

AWIT NG PAGTATALAGA           MASP#278  

“Sa Tana’y May Balitang Mainam” 

 

Sa tana’y may balitang mainam, upang puso’y liwanagan;  

Buhay at katotohanan kapayapaa’t ilaw; kapayapaa’t ilaw. 

 

Koro:  Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa’y itatatag, 

Ni Cristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. 

 

Mayroong awit na aawitin, puso kay Cristo ay dalhin;  

Sa kasamaa’y pangsupil dudurog sa patalim; dudurog sa patalim.   

 

Sa kalahatan ay may balita, Na ang Hari, sa itaas,  
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Sinugong Anak ng liyag upang tayo’y iligtas; upang tayo’y iligtas.   

 

Nagligtas ay ipakikilala, Hirap ang dinanas Niya;  

 Ang kahirapa’y tinahak lahat ay nang maligtas; lahat ay nang maligtas.   

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BENDISYON       Pastor 

 

TUGONG AWIT                 “Tatluhang Amen”     

 

RESESYONAL 

 

 

Natatapos ang Pagsamba, Nagpapatuloy ang Paglilingkod… 

 

 

(ibinahagi ni CM Rev. Eric P. Baldonado) 
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ANG LITURHIYA 

IKALAWANG LINGGO NG PAGDATAL 

December 10, 2017 

 

 

 

TAHIMIK NA PAGNINILAY 

PROSESYONAL (Sa saliw ng “Sa Dulang ng Ama” na may mapaglikhang galaw ng isang 

kabataan, kasunod ang pagpasok ng mga may tungkulin sa pagsamba.) 

 

TAWAG SA PAGSAMBA 

Tagapanguna: Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. 

Kapulungan: At sumainyo rin. 

Tagapanguna: Ating sambahin ang Diyos. 

 

AWIT NG PAGPUPURI  “Ang Ganda ng Daigdig”              MASP 9 

Ang ganda ng daigdig, at lualhati ng langit 

Atin pang mamamasid ang simulang pag-ibig. 
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KORO:  Aming inihahayag, Dios, ang pasasalamat. 

 

Ganda ng bawat oras, sa araw at magdamag. 

Gilid, kahoy, bulaklak, araw, bit’wing makislap. 

 

Sa galak ng pananaw, sa puso at isipan. 

Sa hiwaga ng ugnay, ang lahat ng pangdamdam. 

 

Sa galak ng pag-ibig, nating magkakapatid. 

Pinag-ugnay ang isip ng sa lupa at langit. 

 

Sa Iglesia Mong banal, tuwina ay kautang, 

Ng nangangailangan, sa gawaing marangal. 

 

Sa Banal Mong Kaloob na sa amin ay handog; 

Sa dakilang pag-irog ni Cristong Mananakop. 

 

ANG PAGSISINDI NG KANDILA NG PAGDATAL (Isang Kabataan) 

 Naririto, ang Kristo ang ating ilaw, Siya ang tatanglaw sa ating pagtahak sa Kanyang 

kalooban, kasama nating lalaban sa pwersa ng kadiliman, at ang kapangyarihan ng Kanyang 

mga salita na natimo sa atin ang siyang wawasak sa patuloy na pananangis ng ating mga 

kapatid upang maranasan ang kapayapaan at hustisya sa kanilang karanasan sa kamay ng mga 

makasalanan. 

 

SAGUTANG PANALANGIN 

Pastor: Aming Diyos, Tagapagligtas naririto ang Iyong bayan, aming itinatatalaga sa  Iyo 

ang aming pagsambang ito at aming ipinagdiriwang ang araw na ito na  ibinigay Mo sa amin 

upang minsan pa ay bigyang puwang ang pagtataguyod sa  ministeryo ng pagbibigay 
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dignidad sa buhay at karapatang pantao. Sa aming  pagsamba, patuloy Mo na ipagkaloob ang 

iyong Espiritu upang aming lubos na  mabatid ang responsibilidad namin sa aming kapwa 

bilang isa sa mga utos mong  “ibigin Mo ang iyong kapwa”.  

Tagapanguna: Naririto kami upang alalahanin ang araw na kung saan ang mga  bansa 

ay kinikilala at ipinagdiriwang ang kabanalan ng buhay, sama-sama  naming itinataas ang 

aming tinig sa pananalangin. 

Kapulungan: Panginoong Jesus, Ikaw ang aming tanglaw, patuloy nawang 

 magliwanag ang Iyong kaningningan sa kadiliman. 

Tagapanguna: Sa pagpapahalaga namin sa kayamanan, kapangyarihan, ito’y  patuloy na 

nagdudulot ng pagwalang bahala sa dignidad ng maraming buhay ng  tao; sa mga bata, 

kababaihan, mga katutubo at malaking sektor na mula sa  mahihirap. 

Kapulungan: Nananangis kami sa Iyo aming Diyos. 

Tagapanguna. Kung saan ang karapatan ng mga mahihina sa aming lipunan ay  patuloy 

na nilalabag sa ngalan ng pambansang seguridad at huwad na pagpapaunlad, samantalang 

habang lumalim ang daing at pagtangis ng mga  biktima sa mga pamayanan na gawa ng 

kawal ng kadiliman, nanatili kami na  tahimik at di kumikibo. 

Lahat:  Nananangis kami sa Iyo aming Diyos. Panginoong Jesus liwanagan  Mo 

ang Iyong bayan na nagkakatipon ngayon! 

 

PANALANGING PASTORAL 

Tugong Awit                          “Banal Mong Tahanan” 

Ang puso ko’y dumudulog sa’yo, nagpapakumbaba’t nagsusumamo 

Paging dapatin mong ikaw ay mamasdan makaniig ka at sa iyo ay pumisan. 

Loobin mong ang buhay ko'y maging banal Mong tahanan 

Luklukan ng Iyong wagas na pagsinta, Daluyan ng walang hanggang 

Mga papuri't pagsamba, maghari ka, O Diyos ngayon at kailanman (2X) 

 

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN                           Isaias 41:1-11  

GLORIA PATRI 

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu, buhat pa sa mula’t mula, ngayon 

magpakailan man walang hanggan, Amen, Amen 
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HANDOG NA AWIT                                                  

MENSAHE NG PANAHON      “Pagsilang ni Cristo, Pagsulong ng Tunay na Misyon”  

                                                       Human Rights Sunday 

   

(sandaling katahimikan ng pagbubulay sa mensahe ng panahon) 

 

TAWAG SA PAGKAKALOOB     Tagapanguna 

 Tinatawagan tayo ng Panginoon na maging karapat-dapat ang ating pagpupuri, dapat 

ito ay may pagkilos ng paglilingkod. Wika sa aklat ni Propeta Amos; “Tigilan na ninyo ang 

magugulong awitan; ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang 

katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos nang patuloy.”                    Amos 5: 23-24 

ANG PAGHAHANDOG  

DOKSOLOHIYA 

 

PANALANGIN SA HANDOG    Tagapanguna 

 Naririto O Panginoon ang aming handog, mula sa aming mga pinagpagalan ay aming 

iniaalay. Ito ay aming pagkilala na ang daigdig ay likha ng Iyong mga kamay, Ikaw ang 

makapangyarihang manlilikha-may akda ng buhay, marapat lamang na sa pamamagitan ng 

handog naming ito’y maipakita namin ang katapatan sa Iyong mga salita. Hayaan po ninyong 

maihandog namin sa Iyo ang mga ito upang magamit sa ministeryo ng pagtatangol sa buhay, 

kasabay ng aming pagtatalaga ng buhay. Sa Iyo lamang ang kapurihan, Amen. 

 

BALITA AT MALASAKIT SA BAYAN NG DIYOS 

 

PANGWAKAS NA AWITIN                    “Kaalagad” 

Tayo’y binigyan niya ng puso upang umibig at matutong mangarap 

Pinagkalooban ng talino at mga bisig upang humayo’t magsikap 

Nang kalakhang pagbabago ay maging ganap at lubos 
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Koro: Tayo’y Kaalagad Katipunang Kristiano 

Manggagawa ni Kristo sa lupang sinta 

Tayo’y Kaalagad, kaagapay, kasama 

Kapanalig ng masa dito sa bayan niya. 

 

Tayo’y binigyan niya ng himig, ng kapatiran, damayan at paglingap 

Upang maglaan at pumanig makipamuhay sa mga mahihirap 

Sa gabay ng Ebanghelyo, sa mga yapak ni Hesus. (Koro) 

 

PANGWAKAS NA PANALANGIN       Pastor 

PAGPAPALANG APOSTOL                                              Pastor 

Tatluhang Amen 

 

RESESYONAL 

Mapapurihan ka nawa namin sa mahalagang araw na ito, sa pangalan ng Panginoon naming si 

Jesus. Amen. 

 

 

(ibinahagi ni DCM Rev. Julio Piedad) 
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ANG LITURHIYA 

IKATLONG LINGGO NG PAGDATAL 

December 17, 2017 

 

 

 

ANG BAYAN NG DIYOS SA PAGPUPURI AT PAGSAMBA 

PAGHAHANDA AT PAGNINILAY (sa saliw ng tugtugin)  
“Welcome to the waiting, welcome to the anticipation, welcome to this journey of 
prophecies fulfilled, divine visitations, faith and obedience, choirs of angels, unexpected 
guests, and precious gifts.”    

(from the book, Meeting the Messiah by Kara Lassen Oliver) 
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PROSESYONAL (pagpasok ng koro, tagapanguna at pastor) 
TAWAG SA PAGSAMBA  

Tagapanguna: Purihin at luwalhatiin ang Diyos! Dakila ang Kanyang pag-ibig at 

 pagliligtas. 

Kapulungan: Magalak tayo sa pagdating ng Panginoon na katuparan ng ating  pag-

asa sa bagong kaayusan. 

Tagapanguna: Dala ang mabuting balita ng kaligtasan at buhay para sa mga dukha at  inaapi. 

Sya ay darating upang pairalin ang katarungan at kapayapaan. 

Kapulungan: Purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang  walang-

 hanggang pag-ibig at pagkalinga sa atin at sa buong sangnilikha. 

Lahat: UMAWIT TAYO NG MAY BUONG PAG-ASA AT PANANAMPALATAYA SA 

 PAGBABAGONG DALA NG ATING PANGINOON SA ATING MGA BUHAY,  SA 

ATING PAMAYANAN AT SA BUONG SANGNILIKHA.  

    

AWIT NG PAGPUPURI         ♫ Kadakilaan Mo, O Dios♫         HFJ 21 

Kadakilaan Mo O, Dios sinasaysay ng bawat tanawing aking minamasdan, 
Kapangyarihan Mo sa puso nakintal, kaya magpupuri habang nabubuhay. 

 
Sa hangin at bundok, sa tubig at lupa, sa dagat at batis, sa bawat nilikha, 

Kapangyarihan Mo dooy nababadha, kaya’t kagalakan ang magpuring kusa. 
 

O, Dios dakila ka! Dakila kailan man! Puso’y sumisigaw, di ko mapigilan, 
Kaligayahan ko ang aking isaysay, kal’walhatian Mo na di mapaparam, 

 
IMBOKASYON     Tagapanguna 
 

ANG PAGSISINDI NG KANDILA NG PAGDATAL 

 Pagsisindi ng Unang Kandila ng Pagdatal  -PAG-ASA 

 Pagsisindi ng Ikalawang Kandila ng Pagdatal -PAG-IBIG 

 Pagsisindi ng Ikatlong Kandila ng Pagdatal - KAGALAKAN 

  

Tagapagsindi ng Kandila:  
”Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh 
na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. 

https://www.bible.com/tl/bible/144/ISA.35.10.MBB05
https://www.bible.com/tl/bible/144/ISA.35.10.MBB05
https://www.bible.com/tl/bible/144/ISA.35.10.MBB05
https://www.bible.com/tl/bible/144/ISA.35.10.MBB05
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Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman.”        
(Isaias 35:10) 
 Sinisindihan natin ang ikatlong kandila ng Pagdatal upang magpasalamat sa 
Diyos na nagkatawang tao kay HesuKristo na ating Tagapagligtas at nagdala ng 
malaking kagalakan. Tayo na lumalakad sa lilim ng kamatayan ay nakasumpong ng 
buhay sa pagkabuhay na mag-uli ni HesuKristo.  

 
ANG BAYAN NG DIYOS SA PAGSISISI AT PAGBABALIK-LOOB 

 
TAWAG SA PASISISI    Tagapanguna 
 Lumapit tayo sa Diyos at magpakumbaba sa Kanyang harapan. “Magbantay tayo 
at manalangin upang huwag tayong madaig ng tukso. Ang Espiritu’y nakahanda ngunit 
ang laman ay mahina”. (Mateo 26:41) 
 
AWITING PANALANGIN NG PAGBABALIK LOOB  

♫ Paano Kami Ngayon Aawit ♫   BHP  31 

 
Pa’no kami ngayon aawit, Buhay lubhang ginigiyagis, 

Ay nasaan ang malasakit, Buhay binili ng pilak, O kaymura, kaysaklap. 
 

Koro: Bathala buksan ang langit, paulanin wagas na pag-ibig, 
Pasikatin ang liwanag, o bathala, Pananalig nami’y magbunga. 

 
Nagugutom ang karamihan, salat din sa katotohanan 
Habang iba’y tigib ng yaman, balot ng rangya at luho 

Ganyan nga ba ang buhay. (Koro) 
 

Ang pangarap namin sa bukas, Lampas bundok na nag-aalab 
Sa kabila ng alapaap, sa bagyo’t unos babagtas, 

O Diyos namin at lakas. (Koro) 
 

ANG BAYAN NG DIYOS SA BUHAY PAMAYANAN 

 

MGA BALITA AT MALASAKIT NG PAMAYANAN 

 

PAGBABATIAN         Tagapanguna 
 Bilang pinatawad na bayan ng Diyos, iabot natin ang kamay ng pagkakapatiran, 
pagtanggap at kapayapaan sa isa’t isa. 
 
PANALANGIN NG PAMAYANAN 

Tugong Awit  ♫Breathe On Us, Breath of God ♫ HFJ,183 

https://www.bible.com/tl/bible/144/ISA.35.10.MBB05
https://www.bible.com/tl/bible/144/ISA.35.10.MBB05
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Breathe on us, Breath of God, Fill us with life anew 
That we may love what you do love, And do what you would do. 

 
ANG BAYAN NG DIYOS SA PAGHAHAYAG NG KANYANG SALITA 

 
PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN   Isaias 62:1-4, 8-11 

 

 

 Tugong Awit Ang Salita ng Diyos HFJ #353 

Ang salita ng Dios Ama ay may tinig, Lunas sa kalul’wang may hapis 
Kung nanglulupaypay sa pagtangis, May bubugsong sigla sa langit. 

      
MENSAHE SA AWIT       

      
MENSAHE SA SALITA   

(sandali ng tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin) 
 

ANG BAYAN NG DIYOS SA PAGKAKALOOB ,PAGTATALAGA, AT PAGHAYO 
 

TAWAG SA PAGKAKALOOB   Tagapanguna 
 Ipinangako ng Diyos ang liwanag sa mga taong malaon nang namumuhay sa kadiliman. 

Isinugo Niya ang Kanyang Bugtong na Anak upang tuparin ang pangakong ito. Ngayo’y 

ipagkaloob natin sa Diyos ang pahayag ng ating pangako sa matapat na pagsasabuhay ng 

Mabuting Balita ng Diyos,sa pamamagitan ng ating mga buhay na iniaalay sa Diyos, at sa 

pamamagitan ng materyal na bagay na bahagi ng ating mga tinatangkilik. 

  
ANG PAGKAKALOOB NG IKAPU, PANGAKO AT KUSANG HANDOG 
 DOXOLOGY 

Praise God from whom all blessings flow 
Praise God, all creatures here below 
Praise God above, ye heavenly host, 

Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen 
 

 PANALANGIN SA KALOOB     
 
AWIT NG PAGTATALAGA           ♫SUMASAAKIN ANG ESPIRITU ♫ 

Refrain - Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon 

Ako’y hinirang N’ya upang tumugon 
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Sa daing ng mga aba, at ihatid sa mga dukha 

Ang magandang balita ng kaligtasan. 

Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, 

Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. (Ref) 

 

Ang inaapi at ang sinisiil ay hahanguin sa mga hilahil 

At ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. (Ref) 

 
 
PANALANGIN NG PAGTATALAGA, PAGPAPAHAYO AT BENDISYON  

Tugong Awit                ♫ TREES OF THE FIELD                 HFJ 100 

You shall go out with joy, and be led forth with peace; 
The mountains and the hills will break forth before you. 

There’ll be shouts of joy and all the trees of the field 
Will clap, will clap their hands. 

And all the trees of the field will clap their hands; 
The trees of the field will clap their hands; 
The trees of the field will clap their hands 

While you go out with joy. 
 
PANGWAKAS NA TUGTUGIN AT RESESYONAL 
 
PAGHAYO    (sa saliw ng tugtugin) 
 

«Go into the world to proclaim the good news to the people» 
 
 
 

(ibinahagi ni Rev. Orpha Malizon) 
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ANG LITURHIYA 

IKA-APAT NA LINGGO NG PAGDATAL 

December 24, 2017 

 

 

PAGHAHANDA AT PAGNINILAY-NILAY 

 

PROSESYONAL 

 

TAWAG SA PAGSAMBA   Awit 89:1-4, 15-18 

Tagapanguna: Pag-ibig Mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa t’wi-t’wina’y aking 

 aawitin, ang katapatan Mo’y laging sasambitin. 

Kapulungan: Ang Iyong pag-ibig walang katapusan, sintatag ng langit ang  Iyong 

katapatan. 

Tagapanguna: Sabi Mo, O isang kasunduan ang Iyong ginawa kay David Mong hirang  at ito 

ang Iyong pangakong iniwan: 

Kapulungan: “Isa sa lahi mo’y laging maghahari, ang kaharian mo’y 

 mamamalagi.” 

Tagapanguna: Mapalad ang taong sa Iyo’y sumasamba, sa pagsamba nila’y inaawitan  Ka, at 

sa pag-ibig Mo’y namumuhay sila. 

Kapulungan: Sa buong maghapon, Ika’y pinupuri, ang katarungan Mo’y  siyang 

sinasabi. 

Tagapanguna: Ang tagumpay namin ay Iyong kaloob, dahilan sa Iyong kagandahang  loob. 
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Kapulungan: Sapagkat si Yahweh ang aming sanggalang, ang aming hari ay  Siya 

ang humirang, Banal ng Israel, Siya’y aming sandigan. 

 

 AWIT NG PAGPUPURI                ANG PASKO   AIC #34 

         (Himig: “Batingaw ng Langit” MASP 30) 

Ang lahat ng tao ay nagagalak ‘pag dumarating na ang Pasko; 

Bahay at gusali pawing may gayak, maligayang araw nga ito! 

 

KORO: Sa awitan ay sumama ka, kasayahan ay laganap na; 

Ang Pasko’y kapanganakan ni Hesus, na sa atin ay tumubos! 

 

Ang Pasko ay araw ng pagsasaya, ang hidwaan ay limutin na; 

Paghariin si Kristo sa puso mo, bawat araw ay gawing Pasko. 

 

Dumatal na sa lupa ang Anak ng Diyos, ang ng pangalan ay Hesus; 

Ang pangako  sa bawat tatanggap: sa paghatol ay maliligtas! 

 

PAGSISINDI NG IKAAPAT NA KANDILA NG PAGDATAL       Tagapanguna 

 Ating sinindihan ang kandila upang ipahayag ang pagsilang ng Panginoong Hesu-Kristo. 

Nagpapa-alaala rin sa atin na ang Pagdatal ay nagdadala ng pangwalang hanggang kapayapaan 

at dapat patuloy tayong mamuhay sa kapayapaan at maging daluyan nito. 

 

PANALANGIN NG PAGBABALIK-LOOB   Lahat 

 O Dios, madalas na kami ay namumuhay na parang di Ka namin kasama. Nalilimutan 

namin na nananahan Ka kasama namin, at sumasakop sa buong buhay namin. Nalilimutan 

namin na naparito Ka sa sanlibutan at sa aming buhay bilang isa sa amin, at nalalaman Mo ang 

aming mga kagalakan, mga pagsubok na pinagdadaanan, ang mga hamon at naisin, ang mga 

takot at mga pag-asa. Nawa, muli naming alalahanin na naparito Ka upang kami ay palayain 

mula sa kasalanan at kamatayan, at upang dalhin kami sa buhay na walang hanggan.  
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MATAHIMIK NA SANDALI NG PAGNINILAY (sa saliw ng tugtugin…) 

 

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN    Pastor 

 Dumatal ang pag-ibig sa mundong may kapighatian. Dumatal ang liwanag sa mundong 

may kadiliman. Dumatal ang buhay sa mundong may kamatayan. Walang dako na hindi natin 

matatagpuan ang pag-ibig, liwanag, at buhay sapagkat ang lahat ay binabago ni Cristo. Tayong 

lahat ay lubos na minamahal at pinagkalooban ni Cristo ng kaloob na bagong buhay at buhay 

na walang hanggan.  Mamuhay kayo na may kapayapaan, pag-asa, kagalakan at pag-ibig. 

Amen.  

 

PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN 

 

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA 

 

PANALANGIN NG BAYAN 

 Tugong Awit  “Ang Daing Namin”  MASP 15 

 

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN  2 Samuel 7:1, 11, 16 

 

MENSAHE SA AWIT NG KORO 

 

PAGNINILAY 

 

TAWAG SA PAGHAHANDOG     Tagapanguna 

 Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga 

tanglaw sa langit. Hindi Siya nagbabago, hindi Niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. 

Halina, tayo ay buong galak na maghandog sa ating  Panginoon. 
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PAGLILIKOM NG MGA KALOOB 

 

DOKSOLOHIYA 

 

PANALANGIN NG PASASALAMAT    Tagapanguna 

 

PANGWAKAS NA AWIT          SA TANA’Y MAY BALITANG MAINAM 

Sa tana’y may balitang mainam upang puso’y liwanagan; 

Buhay at katotohanan, kapayapaa’t ilaw; kapayapaa’t ilaw. 

 

Koro:  Ang dilim ay magliliwanag; at sa lupa’y itatatag 

Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. 

 

Mayroong awit na aawitin puso kay Kristo ay dalhin; 

Sa kasamaa’y pangsupil dudurog sa patalim; dudurog sa patalim.  

 

Sa kalahatan ay may balita na ang Hari, sa itaas, 

Sinugong Anak ng liyag upang tayo’y iligtas;upang tayo’y iligtas.  

 

Nagligtas ay ipakikilala hirap ang dinanas ; 

Ang kahirapa’y tinahak lahat ay nang maligtas; lahat ay nang maligtas.  

 

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA 

 

TATLONG AMEN 
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RESESYONAL 

 

 

 

(ibinahagi ni Rev. Luningning Llorente) 
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ANG LITURHIYA 

ARAW NG PASKO 

December 25, 2017 

 

ANG PAGTITIPON NG SAMBAHAYAN (Sa saliw ng tugtugin magtutungo ang Patnugot, 

Tagapagsalita at Pastor sa tanging dako ng altar.) 

 

SANDALI NG PAGNINILAY    

In the mystery of the Word made Flesh, the Maker of the stars was born. 

We cannot wait till the world is sane to raise our songs with joyful voice, 

For to share our grief, to touch our pain, He came with Love: Rejoice! Rejoice! 

-“First Coming” by Madeliene L’Engle 

 

PROSESYONAL NA AWIT: Pakinggan Ang Awitan        MASP 174 

Pakinggan ang awitan sa Haring bagong silang 

Dala’y kapayapaan ng Diyos sa sanglibutan; 

Malugod na samahan ang anghel sa tagumpay,  

Makisamang isaysay, si Kristo’y isinilang.  

Sa anghel na awitan, luwalhati sa sumilang. 

 

Si Kristo’y sinasamba na Haring walang hangga 

Pagmasda’t makikita sa kandungan ng Ina; 
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Sa tao’y nakitulad, puri sa mangliligtas 

Nag-anyong isang hamak upang ating mamalas; 

Anghel ay nagsasaad, Luwalhati sa Mesias. 

 

Diyos ng kapayapaan, araw ng katarungan 

Dala’y ilaw at buhay, may panglunas na taglay; 

Payapang nahihimlay, taong di mamamatay 

Sa mundo’y isinilang ng tayo’y bigyang buhay; 

Pakinggan ang awitan, Luwalhati sa sumilang 

 

PAGSISINDI NG IKALIMANG KANDILA – PAGDATAL NI KRISTO 

Tagapagsindi: Ang Kandila ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na ang liwanag ng buong 

sanglibutan ay isinilang sa gabing iyon. Ang bayang lumalakad sa kadiliman ay nakatagpo ng 

liwanag. Ang mga taong nabubuhay sa dilim ay naliwanagan-sa kanila dumaloy ang liwanag. Sa 

pamamagitan ng Iyong pagsilang, nakita namin ang namamanaag na bagong pag-asa at 

bagong buhay. Sa pamayanan namin ngayon, aming Panginoon, laganap at matingkad sa amin 

ang pagkakaiba-iba sa aming pagkatao, pananaw at pagpapahalaga sa buhay, na siyang 

dahilan ng di pagkakaunawaan at mga hidwaan. Nawa ay makita namin, sa pamamagitan ng 

liwanag na ito, ang hamon sa aming pananampalataya, ang pagbabahaginan ng buhay, upang 

lalong mahayag ang dakilang layunin ng Iyong pagdatal. Tulungan Mo, kami, aming Panginoon 

na maging huwaran ng aming buhay ang naging buhay ng aming Panginoong Hesu-Kristo, nag-

alay ng Kanyang buhay, nagkatawang tao at piniling makipamuhay sa aming mga tao. 

 

PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN AT PAGBATI NG “MALIGAYANG PASKO” 

 

 

 

 

PANAWAGAN SA PAGTITIPON 

Tagapanguna: Halina’t ihanda ng bawat isa ang kanyang sarili sa pagdating ng  Mesiyas. 



iii 
 

Lahat: Tayo’y magpuri sa pagdating ng Mesiyas sa ating mga buhay, sa  ating  mga 

tahanan at sa ating mga pamayanan. Purihin ang Diyos! 

 

AWIT NG PAGPUPURI         PASKO’Y SUMAPIT NA         BHP# 21 

Pasko’y sumapit na, tayo ay magdiwang 

Purihin ang Panginoon sa ating awitan 

Gunitaing sanggol na sumilang sa sabsaban 

Ay si Hesus ang Dios nating tunay 

 

*Ngayon nga ay Pasko na dapat igalang 

Magkaisa tayo sa panalangi’t awitan 

Ating tupdin tunay na diwa ng kapaskuhan 

Magmahalan, magbigayan bawat araw 

 

Pagkat sumilang sa daigdigan 

Ang mananakop, Hari ng kapayapaan 

Siya ay pag-ibig at katarungan 

Handog Niya sa ‘ti’y kaligtasan 

(Ulitin ang *)  

 

IMBOKASYON        Patnugot 

Tugong Awit:  HALINA’T LAPITAN  MASP# 299 

Umawit O langit ng buong paggalang, Hukbo ng kalangitan ay sumisigaw; 

Sa Dios, pag-ibig ay ating isulit! Ngayo’y lapitan natin,  

Sambahin at purihin, Lapita’t l’walhatiin, Dios natin. 

 

TAWAG SA PAGSISISI  
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Tagapanguna: Nang hinayaan nating maghari ang kadiliman sa kaliwanagan 

Kapulungan: Maawa Ka sa amin, O Dios. 

Tagapanguna: Nang ginawa naming ang Pasko ay maging dekorasyon lamang 

Kapulungan: Mahabag Ka sa amin, O Ama. 

Tagapanguna: Nang maging matigas ang aming puso upang makita at marinig  ang 

 pangangailangan ng iba. 

Kapulungan: Ang Iyong biyaya ang magpakilos sa amin, O Dios. 

Tagapanguna: Nang ipagwalang bahala lang namin ang kaguluhan sa aming bayan 

Kapulungan: Patawarin Mo kami, Panginoon, at matutunan naming  dumamay sa 

mga biktima ng karahasan.  

Tagapanguna: Nang ang aming habag ay hindi namin isinasagawa 

Kapulungan: Pakilusin Mo kami upang mabigyan ng katarungan ang aming  mga 

kapatid. 

Lahat : Dumudulog kami dahil sa makasalanan naming mga buhay sa harap  Ninyo 

at nang bawat isa. Alisin Mo ang lahat ng balakid na nagiging  sanhi ng aming 

pagkakawatak-watak, at lahat ng hadlang sa aming  pagmamahal para sa Iyo 

at sa bawat isa.  Amen. 

(Sandali ng pananahimik at pansariling pananalangin ng pagsisisi.) 

 

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN    Pastor 

 Sambayanan ng Dios, sa pamamagitan ng pagdating ni Hesu-Cristo, na ngayo’y 

ipinagdiriwang natin, ang Panginoon ay kumakalinga at nagligtas sa atin. Dahil kay Kristo 

tayo ay tumanggap ng kaligtasan ng Dios! Ating alalahanin ang sinabi ng mga anghel: 

“Mabuting Balita... Laking kagalakan... Buong sambayanan... Dahil kay Kristo 

tayo’y may kaligtasan. Sa pangalan ni Hesu-Cristo, ikaw ay naligtas. Papuri sa 

Dios sa Kaitasan!” 

 

Tugong Awit:  SALAMAT O AKING JESUS  MASP#246 

Salamat, O aking Jesus, Sa kalul’wa ko’y pagtubos; 

Salamat sa pagdudulot, Ng kaligtasang laya’t puspos. 
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PANALANGIN NG IGLESIA 

Tugong Awit: TANGING SI JESUS ( Sa himig ng Beyond the Sunset) 

Tanging si Jesus ang katugunan, sa ’ting mga pangangailangan 

Siya ang lunas sa karamdaman, kapahingahan ng may pasan. Amen 

 

ANG PAMAMAHAYAG NG SALITA NG DIYOS 

Pagbasa ng Banal na Kasulatan   Isaias 9:2-7, Lucas 2:1-14 (15-20) 

Gloria Patri 

Mensahe sa Awit 

Mensahe sa Salita 

 

TAWAG SA PAGHAHANDOG     Tagapanguna  

 “Gayon na lamang ang kanilang galak nang makita ang bata, lumapit sila at nagpatirapa... 

binuksan ang kanilang sisidlan at inihandog sa Kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira”. 

Buong galak nating ihandog sa Diyos ang ating buhay, maging ang mga bagay na ipinagkatiwala 

sa atin. 

PAGLIKOM SA MGA KALOOB 

 

DOKSOLOHIYA 

PANALANGIN NG PASASALAMAT          Tagapanguna 

  

AWIT SA PAGTATALAGA       

SANGLIBUTAN AY MAY TUWA MASP# 90 

Sanglibuta’y may kat’waan sa haring pagdatal; puso nati’y tatahanan 

Mundo’y mag-awitan, mundo’y mag-awitan, mundo, mundo’y mag-awitan 
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Si Jesus ay ipagdiwang, tana’y mag-awitan; Bukid, burol, kapatagan; 

Galak ang isaysay, galak ang isaysay, galak, galak ang isaysay. 

 

Kasalana’y naparam na, kalungkuta’t dusa; Naparito at ang dala, ] 

Pala at ginhawa, pala at ginhawa, pala, pala at ginhawa. 

 

LITANYA NG PAGTATALAGA SA KAPASKUHAN       Kapulungan 

O Diyos, kami po’y dumudulog sa pananalangin sa araw na ito; 

Para sa mga taong may awit ngunit di makaawit, 

Para sa mga taong may pasanin na di na nila kayang dalhin, 

Para sa mga taong nakagapos sa tanikalang di kayang putulin, 

Para sa mga taong lumisang walang tahanang mababalikan, 

Para sa mga taong may karamdaman at mga taong kumakalinga sa kanila, 

Para sa mga taong naghihintay sa pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay, 

Para sa mga taong nagugutom at mga taong nagbabahagi ng kanilang mga biyaya, 

Para sa mga taong di nauunawaan o naiintindihan ng kanyang kapwa, 

Para sa mga taong di makapagpahayag ng pagmamahal at ang mga taong sabik na marinig 

ang mga ito. 

O Diyos, ipakita mo sa amin ang daan pagkat kami’y nasa kadiliman. 

Ang kaluwalhatian, kapurihan, pasasalamat at kabanalan ang aming ibinabalik sa iyo, hanggang 

sa dumating ang pagkakataong maging ganap ang Iyong paghahari. Amen. 

 

PAGPAPALA AT PAGHAYO      Pastor  

Tugong Awit - SANLIBUTAN AY MAY TUWA MASP#90 

Mundo ay paghaharian, ng katotohanan; Ang biyayang kaligtasan. 

Kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan, tunay, kakamtan ng bayan. 
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PANGWAKAS NA TUGTUGIN 

RESESYONAL 

 

 

(ibinahagi ni LP Lydia Gutierrez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LITURHIYA PARA SA UNANG SIMBANG GABI 

December 16, 2017 
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AWIT NG PAGPUPURI         “Sanglibutan ay May Tuwa”          MASP #90 

 

Sanglibuta’y may kat’waan sa Haring pagdatal; 

puso nati’y tatahanan, mundo’y mag-awitan, 

mundo’y mag-awitan, mundo, mundo’y mag-awitan. 

 

Si Jesus ay ipagdiwang, tana’y mag-awitan; 

Bukid, burol, kapatagan; Galak ang isaysay, 

galak ang isaysay, galak, galak ang isaysay. 

 

Kasalana’y naparam na, kalungkuta’t dusa; 

Naparito at ang dala, pala at ginhawa, 

pala at ginhawa, pala, pala at ginhawa. 

 

Mundo ay paghaharian, ng katotohanan; 

Ang biyayang kaligtasan.  Kakamtan ng bayan, 

kakamtan ng bayan, tunay, kakamtan ng bayan. 

 

TAWAG SA PAGSAMBA  

Tagapanguna: Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag kayong matakot! Ako’y may  dalang 

magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa  lahat ng tao. Isinilang 

ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang  Cristong Panginoon.  

Kapulungan: Ito ang inyong palatandaan: matatagpuan ninyo ang isang 

 sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. 

Tagapanguna: Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng  mga 

anghel sa kalangitan. Sila’y nagpupuri sa Diyos at umaawit 

Kapulungan: “Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa’y kapayapaan sa  mga  taong 

kinalulugdan Niya!” 
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Tagapanguna: Sama-sama nating purihin ang ating Diyos sa magandang  pagkakataong 

marinig ang magandang balita ng kaligtasan. Pasalamatan natin  Siya sa walang maliw Niyang 

pag-ibig at katapatan na naghandog ng Kaniyang  bugtong na anak upang tayo man ay 

magkaroon ng buhay na walang hanggan. 

Kapulungan: Pasasalamat at papuri ang alay natin sa Panginoong Diyos – 

 lumikha ng pag-ibig at awa, na nagtutulak sa atin upang tayo man ay 

 lumikha ng pag-ibig at awa sa ating kapaligiran sa kapaskuhang ito. 

 

IMBOKASYON       Lahat 

 Aming Diyos ng pag-ibig, pinanggagalingan ng mabubuting bagay, salamat po sa 

pagkakataong makapanambahan sa sandaling ito kasama ang buong kapatiran. Nawa ay Ikaw 

ang mabigyan namin ng papuri at kaluwalhatian sa sandaling ito. Tanggalin Mo po ang lahat ng 

uri ng balakid upang makapanambahan kami sa espiritu at katotohanan. Akayin Mo po ang 

aming diwa, isipan at espiritu sa pagsamba sa Iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 

 

TAWAG SA PAGSISISI     Tagapanguna 

Ang Diyos ang pinagmumulan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo ay nagkakalat 

ng mga balitang hindi totoo, tayo ay pinagmumulan ng mga balitang nagwawasak sa espiritu 

ng ating kapwa, ang ating mga labi ay madumi at pinagmumulan ng away at sama ng loob. 

Hindi natin ibinubuka ang ating bibig sa pagsambit ng mabuting balita. Maglaan tayo ng ilang 

saglit ng panalangin ng pagsisisi. 

(tahimik na panalangin ng pagsisisi) 

 

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN   Pastor 

 Ganito ang pangako ng Diyos sa Hebreo 8:12, “Sapagka’t ipapatawad ko sa kanila ang 

kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasalanan.” Papuri sa Diyos sa 

kaitaasan at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya!” 

 

PAGBABATIAN (Sa saliw ng isang masayang awiting pamasko) 

 

MGA BALITA AT MALASAKIT 
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PANALANGIN NG BAYAN 

 

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN  Juan 1:1-34 

 Tugong Awit: Glo--------ria in excelsis Deo! Glo--------ria in excelsis Deo! 

 

MENSAHE SA AWIT 

 

PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITA 

 

ANG PAGHAHANDOG     Tagapanguna 

 “Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, ’Huwag kayong matakot! Ako’y may dalang mabuting 

balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagka’t isinilang 

ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon.’ Lucas 2:10-11 

 

PAGLILIKOM NG MGA KALOOB 

 

DOKSOLOHIYA 

 

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG 

 

AWIT NG PAGTATALAGA         MASP 278 

“Sa Tana’y May Balitang Mainam” 

 

Sa tana’y may balitang mainam, upang puso’y liwanagan;  

Buhay at katotohanan kapayapaa’t ilaw; Kapayapaa’t ilaw. 
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KORO:  Ang dilim ay magliliwanag; At sa lupa’y itatatag  

Ni Cristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. 

 

Mayroong awit na aawitin, puso kay Cristo ay dalhin;  

Sa kasamaa’y pangsupil dudurog sa patalim; Dudurog sa patalim. 

 

Sa kalahatan ay may balita, na ang Hari, sa itaas,  

Sinugong Anak ng liyag upang tayo’y iligtas; Upang tayo’y iligtas. 

 

Nagligtas ay ipakikilala, hirap ang dinanas Niya;  

Ang kahirapa’y tinahak lahat ay nang maligtas; Lahat ay nang maligtas. 

 

 

PAGPAPALANG APOSTOL 

 

TATLONG AMEN 

 

 

 

(ibinahagi ni Ptr. Eusebio Baroja) 
 

 
 
 
 
 
 
 



iii 
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24.doc
 

 

 

 

 

 

LITURHIYA PARA SA IKALAWANG SIMBANG GABI 

December 17, 2017 

 

TAHIMIK NA PAGNINILAY 

PROSESYONAL 

 

TAWAG SA PAGSAMBA    (Ezekiel 18:26-28, 30-32) 

Tagapanguna: Ito ang nasasaad sa banal na kasulatan: “Kapag ang isang taong 

 matuwid ay nagpakasama, mamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. 

Kapulungan: Ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na 

 matuwid ay mabubuhay. 

Tagapanguna: Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una,  mabubuhay 

siya, hindi mamamatay. 

Kapulungan:  Kaya nga bawat isa sa inyo ay nahatulan ko ayon sa kanyang 

 ginawa, magsisi nga kayo’t tumalikod sa inyong kasamaan bago  bumagsak 

sa inyo ang parusa. 

Tagapanguna: Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay pagkat  di kayo 

 dapat mamamatay, mga Israelita. 
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LAHAT: Hindi ko gustong mamatay ang sinuman kaya magpakabuti na kayo  upang 

mabuhay.” 

 

PANIMULANG PANALANGIN     Tagapanguna 

 

AWIT NG PAGSAMBA         O Come, All Ye Faithful 

O come all ye faithful, joyful and triumphant 

O come ye O come ye to Bethlehem. 

Come and behold Him, born the King of angels; 

 

O come let us adore Him, O come let us adore Him 

O come let us adore Him, Christ the Lord. 

 

True God of true God, Light from Light Eternal 

Lo, he shuns not the Virgin’s womb; 

Son of the Father, begotten, not created; 

 

Sing, choirs of angels, sing in exultation; 

O sing, all ye citizens of heaven above! 

Glory to God, all glory in the highest; 

 

See how the shepherds, summoned to his cradle, 

Leaving their flocks, draw nigh to gaze; 

We too will thither bend our joyful footsteps;  

 

PANAWAGAN SA PAGBABALIK LOOB SA DIYOS  Tagapanguna 
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 Tinuturuan ko’t sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan 

mo’t talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok, kung 

diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako’y papasok sa kanyang tahanan at 

magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung 

paanong ako’y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang 

luklukan.(Pahayag 3:19-21) 

(panalangin ng pagbabalik loob sa Diyos) 

 

KATIYAKAN NG PAGPAPATAWAD NG DIYOS  Pastor 

 Ito ang sabi ni Yahweh “Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay, 

gayunman, kapag tinalikdan niya ang kasamaan at nagbagong buhay siya, tumupad sa sa 

kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at 

hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay, hindi na aalalahanin ang dati 

niyang kasamaan, at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. 

 

MGA BALITA/MALASAKIT NG IGLESYA AT PAMAYANAN 

 

ANG PANALANGIN NG BAYAN 

 

TUGONG AWIT  “Ang Daing Namin”  MASP 15 

 

ANG KAPAHAYAGAN NG MABUTING BALITA NG PANGINOON 

 

MULA SA BANAL NA KASULATAN           Isaias 40:1-8, Marcos 1:1-8 

 

MENSAHE SA AWIT 

MENSAHE SA SALITA  

 

PANAWAGAN SA PAGKAKALOOB     Tagapanguna 
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 Si Yahweh ay handugan mo ng kayamanang pinakamainam na ani mo sa kanya ay 

ibigay sa gayon kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga 

matutuyuan.(Kaw.3:9-10) 

 

ANG PAGLILIKOM 

 

DOKSOLOHIYA 

 

PANALANGIN SA HANDOG     Tagapanguna 

 

AWIT NG PAGHAYO    ANG GABING IYON AY TAHIMIK  MASP 182 

Ang gabing ‘yon ay tahimik at simoy ay malamig tala’y biglang gumuhit sa langit 

Marikit na awit ay narinig sanggol ay naiidlip, sanggol ay naiidlip. 

 

Mapayapa’t maliwanag ang dilim ay tumakas. Mga pastol sa anghel nagulat 

Nang awit ay marinig na kagyat. Si Cristo’y inianak. Si Crito’y inianak. 

 

Maliwanag at maningning ang langit sa pagdating ni Jesus, na manunubos natin 

Sa kanyang mukha’y nabadyang tambing ang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig sa atin. 

 

Mapayapa at maningning O tala ‘yong akayin makisama sa awit ng anghel 

Aleluya ay aming awitin Cristo’y nilang sa atin, Cristo’y nilang sa atin. 

 

 

PANGWAKAS NA PANALANGIN 
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BASBAS/BENDISYON 

 

TUGONG AWIT 

 

PANGWAKAS NA TUGTUGIN 

PAGPIPINID NG BANAL NA KASULATAN 

PAGPAWI NG MGA TANGLAW 

 

 

WORSHIP ENDS, SERVICE BEGIN. 

 

 

(ibinahagi ni Rev. Isidro Cruzada) 
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LITURHIYA PARA SA IKATLONG SIMBANG GABI 

December 18, 2017 

 

 

PAMBUNGAD NA TUGTUGIN 

 “We love Christmas presents but not Christ; Easter baskets but not crosses. We want to 

tell our friends with cancer that we will pray for them (we don’t) and our puddle-eyed children 

that their goldfish have gone to heaven (doubtful). When we lose our jobs we want to take 

comfort in the idea that God doesn’t give us more than we can handle, but really, how can we? 

We have absolutely no idea what God has given us or what it might be for. We haven’t talked 

to Him in ages.”  - Heather Choate Davis 

 

PROSESYONAL  

 

TAWAG SA PAGSAMBA            

Tagapanguna: Ang malaon nang paghihintay ng sangkatauhan ay magkakaroon ng katuparan 

sa pagdating ng Manunubos.  

Kapulungan: Kaya halina mga kapatid at sama-sama nating ipagdiwang ang 

Kanyang pagliligtas. 

Lahat: Umawit tayo ng buong kagalakan, ating papurihan ang ating Diyos!  

 

AWIT NG PAGPUPURI  IT CAME UPON A MIDNIGHT CLEAR 

 

It came upon the midnight clear, that glorious song of old, 

From angels bending near the earth to touch their harps of gold! 

Peace on the earth, good will to men, from heaven's all gracious King! 
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The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. 

 

Still through the cloven skies they come with peaceful wings unfurled 

And still their heavenly music floats o'er all the weary world; 

Above its sad and lowly plains they bend on hovering wing. 

And ever o'er its Babel sounds the blessed angels sing. 

 

Yet with the woes of sin and strife the world hath suffered long; 

Beneath the angel-strain have rolled two thousand years of wrong; 

And man, at war with man, hears not the love song which they bring: 

O hush the noise, ye men of strife, and hear the angels sing. 

 

For lo! The days are hastening on, by prophet bards foretold, 

When, with the ever-circling years shall come the Age of Gold; 

When peace shall over all the earth its ancient splendors fling, 

And all the world give back the song which now the angels sing. 

 

PANIMULANG PANALANGIN 

 

SANDALI NG PAGHINGI NG KAPATAWARAN  Tagapanguna 

  Lahat tayo ay nagkakaroon ng pagkukulang at kahinaan sa ating mga pang araw – araw 

na buhay at paglilingkod. Nagiging manhid tayo at bulag sa mga hinaing ng ating kapwa at 

lipunang ginagalawan. Punong puno tayo ng mga pag-aalinlangan sa ating kakayahan at 

maging sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Ito yung panahon na muli nating hilingin ang 

Kanyang pagpapatawad at kalakasan, upang tayo ay makatugon sa hamon ng ministeryo na 

ipinagkatiwala Niya sa atin. 

(Sandali ng pananahimik) 
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KATIYAKAN NG PAGPAPATAWAD NG DIYOS  Pastor 

 Ang Diyos na hindi nagkakait ng Kanyang awa at habag ang Siyang magkakaloob sa atin 

ng Kanyang pagpapatawad. Hindi Siya maramot sa mga biyayang kaya Niyang ipagkaloob sa 

atin. 

 

PAGBABAHAGINAN NG PAG-IBIG AT KAPAYAPAAN 

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA 

 

ANG PAMAMAHAYAG NG SALITA NG DIYOS 

 

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN   Isaias 52:7-10 

 Gloria Patri 

 

MENSAHE SA AWIT 

     

MENSAHE SA SALITA 

 

GAWAIN NG PAGKAKALOOB AT PAGTATALAGA NG BUHAY 

 

TAWAG SA PAGKAKALOOB    Tagapanguna  

 Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay bunga ng ating pananampalataya, ito ay kaloob at hindi 

natin gawa. Bilang sambahayan at mga anak na bahagi ng biyayang ito, marapat lamang tayong 

magpasalamat sa pamamagitan ng ating paghahandog. Ating ibigay ang kapahayagan ng ating 

pananampalataya sa pagtataguyod ng ating misyon na madala ang mabuting Balita sa iba. 

 

TAGALIKOM NG MGA HANDOG     

 DOKSOLOHIYA 
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PANALANGIN NG PASASALAMAT 

 

AWIT NG PAGTATALAGA     MASP#108 

 SAMAHAN MO AKO SA PAGLAKAD  

Samahan Mo ako sa paglakad, kung wala Ka, ako’y malilinsad;  

Ituro ang di makitang landas, sa piling Mo, hakbang ko’y panatag. 

 

KORO:  

Panginoon, kamay ko’y hawakan, ipadamang ako’y inaakay;  

Sa magalaw na takbo ng buhay ay mahirap kundi Ka kaakbay. 

 

Sa nagdaang buhay na marungis, ang pagluha ko’y iyong 

namasid;  

Sa pighati, tinig Mo’y narinig, pagpahingahin sa Iyong dibdib. 

 

Ang diwa ko’y hindi matatakot, ng kaaway o dalita’t lungkot;  

Ang bitag ng sama ay marupok, pagkat ang pag-iingat Mo ay lubos. 

 

 PANGWAKAS NA PANALANGIN 

 PAGPAPALANG APOSTOL/BENDISYON 

 Tugong Awit   Tatlong Amen 

RESESYONAL 

 

 

 

(ibinahagi ni Rev. Noel Roxas) 
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21.doc
 

 

 

 

 

LITURHIYA PARA SA IKAAPAT NA SIMBANG GABI 

December 19, 2017 

 

PAGHAHANDA (Lahat ay inaasahang tahimik at nakatuon ang pansin sa presensya ng Diyos. 

Nakasara ang cellphone at hindi nakikipag-usap sa katabi.) 

 

PAGNINILAY. 

 “Sa pasimula pa'y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay 

Diyos”      - Juan 1:1 
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PROSESYONAL (sa saliw ng tugtog) (Papasok ang Patnugot, Pastor at sisindihan ang kandila 

at bubuksan ang Bibliya.)  

 

TAWAG SA PAGSAMBA  

Tagapanguna: Sumainyo ang pag ibig at kapayapaan ng ating Diyos. 

Kapulungan: At sumainyo rin. 

Tagapanguna: Naging tao ang Salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin  ang 

kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan.  Tinanggap niya mula 

sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang  bugtong na Anak.  

LAHAT: Purihin natin Siya at pasalamatan! Sambahin ang Kanyang  Kadakilaan 

at kabanalan! Luwalhatiin natin ang Kanyang pangalan! 

 

AWIT NG PAGPUPURI   “DOON SA SABSABAN” 

(Away in a Manger, AIK 92) 

 

Doon sa sabsaban si Jesus sumilang 

Sa sabsaban ng hayop Doon humihimlay 

Talang nasa langit ang nagsilbing tanglaw 

Ang sanggol na sasakop doon mamamasdan. 

 

Ang batang si Jesus ay tahimik at gising 

Sa ingay ng hayop na doo’y napansing 

Tunay Kang iniibig kami ay lingapin 

Patnubayan Mong lagi at Iyong kupkupin. 
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Lagi Mong sasamahan h’wag Mo nang iiwan 

Ang dalangin ko ngayo’y pamalagian 

Maging ang manga bata Ay patnubayan 

Sa langit Mong tahanan Kami ay ipisan. Amen 

 

IMBOKASYON 

SA PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN        Juan 1:1-5, 9-14 

Tugong Awit:  

Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path 

Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path 

 

MENSAHE SA AWIT 

 

PAGBUBULAY-BULAY SA SALITA NG DIYOS 

 

PAANYAYA SA PAGKAKALOOB   Tagapanguna                                                

Mapalad ang sinumang pinagkalooban ng Diyos, ngunit higit na mapalad ang sinumang 

nagkakaloob na may pagtatalaga ng sarili at tinatangkilik. Sapagka’t ibinibigay sa kanila ng 

Diyos ang Kanyang tapat na pagkupkop na mayroong kagalakan at pagmamahal sa mga 

nagbabahagi ng kanilang kakayanan at kalakasan ayon sa kanilang pananalig. “Ngunit 

pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa 

kanyang kalooban, at ipagkakaloob Niya ang lahat ng kailangan ninyo.” (Mateo 6:33) 

 

DOKSOLOHIYA 

 

AWIT NG PAGTATALAGA:  “PAKINGGAN ANG AWITAN”   MASP #174 

Pakinggan ang awitan sa Haring bagong silang 

Dala’y kapayapaan ng Dios sa sanglibutan; 
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Malugod na samahan ang anghel sa tagumpay, 

Makisamang isaysay.  Si Cristo’y isinilang, 

Sa anghel na awitan; L’walhati sa sumilang. 

 

Si Cristo’y sinasamba na Haring walang hangga. 

Pagmasda’t makikita sa kandungan ng Ina; 

Sa tao’y nakitulad, purihin sa mangliligtas 

Nag-anyong isang hamak upang ating mamalas; 

Anghel ay nagsasaad; L’walhati sa Mesias. 

 

Dios ng kapayapaan, araw ng katarungan, 

Dala’y ilaw at buhay, may panglunas na taglay; 

Payapang nahihimlay, taong di mamamatay 

Sa mundo’y isinilang ng tayo’y bigyang buhay; 

Pakinggan ang awitan l’walhati sa sumilang. Amen. 

 

PANGWAKAS NA PANALANGIN 

 

PAGPAPALANG APOSTOL 

 

TATLONG AMEN  

 

PANGWAKAS NA TUGTUGIN 

 

RESESYONAL (Hintayin po muna nating makarating sa may pintuan ang ating mga 

tagapanguna bago tayo tumayo mula sa ating mga kinauupuan.) 
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(ibinahagi ni Ptr. Raquel Luhot) 
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LITURHIYA PARA SA IKALIMANG SIMBANG GABI 

December 20, 2017 

 

PAGNINILAY 

 Something special could always happen at Christmas. It is a time for celebrating Christ’s 

Birth, for sharing between families and friends, and for God’s love to sweep over us all.  

 

PANIBUKAS NA TUGTUGIN 

 Pagsisindi ng mga ilaw sa altar at pagbubukas ng bibliya 

 Prosesyonal 

     

 TAWAG SA PAGDIRIWANG 

Tagapanguna: Sa ningas ng mga kandilang ating sinindihan, tayo’y magpa-ilalim sa 

 presensya ng Dios. Sa kalagitnaan ng ating mga kaibigan at kapatid,   nagkakatipon 

at nakatanglaw sa atin ang mga pangako ng Dios, mga tanda ng  wagas na pagtingin ng Dios 

sa atin, upang tayo ay Kanyang akayin sa liwanag ng  Kanyang pagliligtas.  

Kapulungan: Tumatawag kami O Dios, tulungan Mo po kami sa patuloy  na 

 pagsunod sa Iyo.   

 

IMBOKASYON       Tagapanguna 

 

IMNO NG PAGPUPURI      “ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH”    TUMH 238 

Angels we have heard on high sweetly singing o’er the plains 

And the mountains in reply echoing their joyous reign 

 

Chorus: Glo…….ria In Excelsis Deo. Glo…….ria In Excelsis Deo 
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Shepherds why this jubilee? Why your joyous strains prolong? 

What the gladsome tidings be which inspire your heavenly song? 

 

Come to Bethlehem and see Him whose birth their angels sing 

Come along in bended knee Sing to Him the angels sing. 

 

See him in a manger laid, whom the choirs of angels praise; 

Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. 

 

MGA PAGBATI AT MALASAKIT NG IGLESYA 

 

ANG SALITA NG DIYOS 

PAGBASA SA BATAYANG TALATA    Tito 2:11-14 

NATATANGING AWIT 

 

MAIKLING PAGBUBULAY         

 

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN    Tagapanguna 

 Aming minamahal na Dios, inaanyayahan Ka namin sa banal na lugar na ito. Iniaalay 

namin ang aming papuri at pasasalamat. Itinatalaga ang gabi-gabing pagtitipon na ito bilang 

kapahayagan ng Iyong umaapaw na biyaya sa aming lahat. Tulungan Mo kaming kilalanin pa 

ang aming mga kakulangan, lalong lalo na ang pagpapatawad at pang-unawa sa mga 

nakakasakit ng aming kalooban. Ito’y mabibigat naming dala dala sa aming mga puso. Dalangin 

namin ang ganap na kalayaan mula sa mga ito. Alam namin na narito Ka at Ikaw ay naroon 

kahit saan. Lumalapit kami nang may pagka-uhaw na marinig ang Iyong tinig na magsasabi, 

kasama Ka namin sa mga darating pang panahon. AMEN 
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ANYAYA SA PAGHAHANDOG     Tagapanguna 

 "Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng 

panahon ay Siya ang magbabayad. [Kawikaan 19:17]…” Tayo po ay taos-pusong 

magsipaghandog.                                                      

 

PAGLILIKOM SA MGA HANDOG 

 

DOKSOLOHIYA   

 

 PANALANGIN NG PASASALAMAT 

 

ANG PAGHAYO NG SAMBAHAYAN NG DIYOS 

PANGWAKAS NA IMNO            TUMH 569 

“WE’VE A STORY TO TELL TO THE NATION” 

 

We’ve a story to tell to the nations, that shall turn their hearts to the right, 

A story of truth and mercy, a story of peace and light, a story of peace and light. 

 

Chorus: For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright; 

And Christ’s great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. 

 

We’ve a song to be sung to the nations, that shall lift their hearts to the Lord, 

A song that shall conquer evil and shatter the spear and sword, and shatter the spear and 

sword. 

 

We’ve a message to give to the nations, that the Lord who reigneth above, 

Hath sent us his Son to save us, and show us that God is love, and show us that God is love. 
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We’ve a Savior to show to the nations, who the path of sorrow hath trod, 

That all of the world’s great peoples might come to the truth of God, might come to the truth of 

God. 

 

PANALANGIN AT BENDISYON                            Pastor  

 

TATLONG AMEN                                 

                               

RESESYONAL 

   (tahimik na magbulay ang lahat) 

 

 

 

 

 

 

 

(ibinahagi ni Ptr. Salvacion Beltran) 
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ES 

 

 

 

 

 

LITURHIYA PARA SA IKA-ANIM NA SIMBANG GABI 

December 21, 2017 

 

 

MATAHIMIK NA PAGBUBULAY-BULAY AT PAGHAHANDA (sa saliw ng tugtugin)  

 Our Advent hope is that God’s Messiah will come to baptize us with fire and the Holy 

Spirit. By the power of God, we will bear fruits of transformation. All of this proves God’s love 

toward us. 

 

ANG PAGTITIPON NG SAMBAHAYAN (sa saliw ng tugtugin magtutungo ang Patnugot, 

Tagapagsalita at Pastor sa tanging dako ng altar.) 

 

TAWAG SA PAGSAMBA 

Tagapanguna: Nalalapit na ang araw ng pagdiriwang ng pagsilang ng Mesias. Habang  tayo ay 

naghihintay, patuloy nating ihayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos na  nagpalaya sa atin. 
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Kapulungan: Purihin ang Diyos ng walang hanggang pag-ibig! Purihin natin  Siya 

na hatid sa ati’y masiglang ugnayan at kapayapaan! 

Lahat: SA MASIGLANG PAG-AAWITAN, PURIHIN NATIN ANG DIYOS NG 

 KALAYAAN AT PAGKAKASUNDO! 

 

AWIT NG PAGPUPURI     ANGHELES SA KALANGITAN      MASP # 208 

 

Angheles sa kalangitan, Hayo sa sanglibautan, 

Sa mundo’y inyong isaysay Ang Mesias ay sumilang. 

 

Koro: Lapit na at dalanginan Ang Haring bagong silang. 

 

O manga pastor sa parang, Nagbabantay nang kawan, 

Ang Dios sa tao’y pumisan Ilaw N’ya’y kumikinang. 

 

Manga pantas, hayo’t sundan Pangitaing makinang, 

Inyong paghanaping tunay Nasa ng mga bayan. 

 

Paluhod na naghihintay Lahat ng mga banal, 

Panginoo’y mamamasdan Sa biglaang pagdatal. 

 

 

PANIMULANG PANALANGIN      Tagapanguna 

TUGONG AWIT: SALAMAT O AKING JESUS MASP#246 

Salamat O aking Jesus sa kalulwa ko’y pagtubos; 

Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos. 
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SANDALI NG PAGHINGI NG KAPATAWARAN  Tagapanguna 

 Sa diwa ng ating pananampalataya ay lumapit tayo sa Diyos, at suriin ang ating mga 

sarili, ang ating kahinaan at mga kakulangan 

(Sandali ng pananahimik) 

 

KATIYAKAN NG PAGPAPATAWAD NG DIYOS  Pastor 

 Ang Diyos na hindi nagkakait ng Kanyang awa at habag ang Siyang magkaloob sa atin 

ng Kanyang pagpapatawad. Hindi Siya maramot sa mga biyayang kaya Niyang ipagkaloob sa 

atin. 

 

MGA PAGBATI, PAGTANGGAP, BALITA MALASAKIT AT PAALALA 

 

PANALANGIN NG IGLESIA 

 

ANG PAMAMAHAYAG NG SALITA NG DIYOS 

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN              Awit 89:1-4 

Gloria Patri 

 

MENSAHE SA AWIT 

 

MENSAHE SA SALITA 

 

TAWAG SA PAGHAHANDOG     Tagapanguna 

 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang magaan sa kalooban na waring hindi 

sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. Ipakita natin sa Kanya ang ating paglilingkod sa 

pamamagitan ng pag-aalay ng ating mga handog. 
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PAGLIKOM SA MGA KALOOB 

 

DOKSOLOHIYA 

 

PANALANGIN NG PASASALAMAT          Tagapanguna 

 

AWIT SA PAGTATALAGA   HIMIG PASKO BHP # 18 

(Sa himig ng Malamig ang Simoy ng Hangin) 

 

Ang himig ng Paskong darating ay daing ng lipunang siil 

Ang taghoy ng nangaghihirap ay lumayang ganap. 

 

Kapayapaang nasa, makakamit na tunay 

Kung ang pag-ibig ang gabay, katrungan ang tanglaw 

 

Ang lahat ng ito’y kakamtin, Kung pag-ibig paiiralin 

Hayag sa buong daigdig, Si Jesus ang pag-asa natin. 

 

(Ulitin ang 1 at 2 stanza) 

Tangi kang pag-asa, O Hesus. 

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS  Pastor  

 

TATLUHANG AMEN 
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PANGWAKAS NA TUGTUGIN 

RESESYONAL 

 

 

(ibinahagi ni LP Belen A. Caballero) 
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LITURHIYA PARA SA IKAPITONG SIMBANG GABI 

December 22, 2017 

 

 

TAHIMIK NA PAGBUBULAY 

 “Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at 

paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita” 

 

PROSESYONAL 

 

TAWAG SA PAGDIRIWANG 

Tagapanguna: Dahil sa pananampalataya, ang ating mga ninuno ay naging karapat- dapat 

sa harap ng Diyos upang maging tagapagtaguyod ng Kanyang misyon dito  sa 

sanglibutan. 

Kapulungan: Dahil sa pananampalataya ay patuloy na iginagawad ng Diyos  ang 

Kanyang mayamang pagpapala sa mga taong tapat na naglilingkod  para sa 

Kanyang paghahari. 

Lahat: Dahil sa pananampalataya, nagkaroon tayo ng kakayanan talusin ang 

 kalooban ng Diyos para lubos nating maunawaan ang dalang kagalakan 

 ng pagdatal ni Hesu-Kristo. 

 

PANIMULANG AWIT     “Munting Bayan ng Bethlehem”     MASP #181   

Munting bayan ng Bethlehem, payapang nahimlay; 

Sa iyong pagkagupiling, bitui’y naglalakbay; 

Sa daa’y nagniningning, walang hanggang tanglaw; 

Pananabik at panimdim ngayon ay naparam. 
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Nang si Jesus ay isilang, nagalak ang langit 

samantalang nahihimlay ang buong daigdig; 

Ang tala’y nagsasaysay ng batang marikit; 

Sa awit isinisigaw, lupa’y manahimik. 

 

Mapitagan at banayad na inihahandog 

ng dakilang mga pantas ang bawat kaloob; 

Ni walang natatatap sa buong sinukob 

ng si Cristo ay inianak sa yungib ng hayop. 

 

Batang banal ng Bethlehem, kami’y pagpalain; 

Ang sala nami’y linisi’t sa puso’y humimpil; 

Waring dinig pa namin ang awit ng anghel, 

manirahan ka sa amin, Dios na mahabagin. 

 

IMBOKASYON      Tagapanguna 

 

TAWAG SA PAGSISISI     Pastor 

 Mga kapatid, ang pagdatal ng ating Panginoong Hesus ay nagpapaala-ala sa atin ng 

kabutihan ng Diyos at ng dakilang pag-ibig upang sakupin tayo ng Kanyang pag-ibig at linisin sa 

mga pagkukulang natin. Muli nating bukasan ang ating mga puso at papasukin ang Panginoong 

Hesu-Kristo upang tunay na tayo ay kumilos na naayon sa Kanyang kalooban. 

(tahimik na panalangin) 

 

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN    Pastor 
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 Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? 

Magdadala ba ako ng guyang isang taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang 

harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng 

olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, 

bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang 

nais ni Yahweh: Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong 

kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.       - Mikas 6:6-8   

     

MGA MALASAKIT AT PAGBABALITA 

 

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS 

MULA SA BANAL NA KASULATAN   Hebreo 1:1-14 

MULA SA AWIT 

MULA SA SALITA 

 

SANDALI NG TAHIMIK NA PAG-BUBULAY 

 

TAWAG SA PAGKAKALOOB    Tagapanguna 

 “Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesu-Kristo, na 

bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman tayo sa pamamagitan ng Kanyang 

karukhaan. Magkaloob tayo ng may kagalakan sa Diyos na nagbibigay ng sagana. (II Corinto 

8:9). 

 

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG 

 

DOKSOLOHIYA 

 

PANALANGIN SA KALOOB    Tagapanguna 
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PANGWAKAS NA AWIT        AIK #275                                     

“Umaawit Ang Anghel” 

 

Umaawit ang anghel awit na sakdal tamis, 

Awit na umaakit s’yang laging dinadalit. 

 

Refrain: Glo----ria ang Dios ay purihin 

Glo---ria ang Dios ay purihin. 

 

Pastol mang nagbabantay may awit ding naglamay, 

Ang naghari ay galak sa buong sanlibutan. 

 

Sanggol na nasa belen handugang buong giliw, 

Ang Haring bagong silang may handog nating sundan. 

 

PANALANGIN AT PAGPAPALA 

 

TATLONG AMEN 

 

RESESYONAL 

 

 

(ibinahagi ni Rev. Daniel Franciso) 
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LITURHIYA PARA SA IKAWALONG SIMBANG GABI 

December 23, 2017 

 

 

MATAHIMIK NA PAGBUBULAY 

“Christmas is not a time when we only remember Jesus being born to Mary, but an 

opportunity and reminder that the divine can dwell, shape and scent our lives.”   

        – Dale Clem 

 

TAWAG SA PAGSAMBA      Lucas 1:77-79 
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Tagapanguna – At ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran 

 ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. 

 Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Upang magbigay ng 

 liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At papatnubayan  tayo 

tungo sa daan ng kapayapaan.  

 

 AWIT NG PAGPUPURI        MAYROONG AWITAN   MASP 182 

Mayroong awitan, tala ay sumilang; 

May Inang nahibik, batang naiidlip, 

At patuloy ang ningning at ang awitan, 

Pagkat sa sabsaban Hari’y naduduyan. 

 

Malaki ang galak, ng Siya’y ianak, 

Ang sa birheng bata, Pangino’n ang lupa; 

At patuloy ang ningning at ang awitan, 

Pagka’t sa sabsaban Hari’y naduduyan. 

 

Sa ningning ng tala, panaho’y naghintay; 

At yaong awitan at yaong awitan, sa mundo’y umapaw; 

Sa kala’y may ningas yamang may awitan, 

Sa mga tahanang pinaghaharian. 

 

Tayo’y nagagalak, sa ating awitan 

Awit buhat langit, ang isinasaysay. 

Atin ngang isigaw ang balitang taglay: 

Tagapagligtas, batiin sa sabsaban. 
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PANIMULANG PANALANGIN      Lahat 

 O Diyos na aming Magulang, salamat sa kahalagahan ng bawat oras ng pananalangin at 

pagsamba na aming itinatalaga sa Iyong pangalan upang kilalanin at ihanda ang aming 

espirituwal na buhay. At samantalang inilalagay namin ang aming mga sarili sa Iyong presensya 

na may kabutihan, pag-ibig, at karangalan, maisakatuparan nawa namin ang buhay na 

sumasalamin sa buhay at ministeryo ng Iyong Bugtong na Anak na si Jesus, at umaasa kaming 

sa bawat hamon ng kabanalan at kagandahang loob ay sumilang din sa aming mga buhay ang 

biyaya ng tunay na paglilingkod. Sa pangalan ng Cristong isinilang para sa kaligtasan ng buong 

sangnilikha. Amen. 

TUGONG AWIT:    PUSONG DALISAY 

Pusong dalisay ang aking nais, na likhain Mo O Diyos para sa akin; 

Pusong dalisay ang aking nais, na likhain Mo O Diyos para sa akin. 

 

Isang pusong tapat, Na sa Iyo’y nagmamahal 

Isang pusong walang alinlangan; 

Isang pusong tumitibok na ikaw’y parangalan 

Handog ko ay pagpupuri sa’Yo lamang O Diyos. 

 

TAWAG SA PAGSISISI:       Tagapanguna 

 Ang Banal na Kasulatan ay malinaw na naghahayag sa atin ng mga katagang; “Sapagkat 

kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya 

sumusunod sa kautusan ng Diyos, at hindi niya kayang sumunod. At ang nabubuhay sa laman 

ay hindi maaring kalugdan ng Diyos.” (Roma 8:7-8) Halina’t tayo’y lumapit sa ating Diyos, 

dalhin natin ang ating mga kahinaan at sa diwa ng kapakumbabaan, hingin natin ang Kanyang 

kapatawaran at kahabagan. Alalahanin natin na ang Diyos ay mabuti at mapagpatawad.  

TUGONG AWIT  KUNG MAY PUSO AKONG SINUGATAN  MASP#297 

Kung may puso akong sinugatan, Naging sanhi ng pagkakaligaw; 

Kung tinunton ang sariling daan, Diyos, patawad! 

 

Patawarin ang lahat kong sala, Maging yaong di ko nakikita; 



iii 
 

Patnubayan ng Iyong pagsinta, Diyos, patawad! 

 

KATIYAKAN NG PAGPAPATAWAD   Pastor  

 “Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat 

mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman ngunit 

kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay 

kayo.” Ibinilang na tayo ngayon na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Kanyang 

pagpapatawad at tayo ngayon ay malaya nang papatnubayan ng Espiritu Santo. 

 

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN               Juan 7:40-52 

 

MENSAHE SA AWIT 

 

MENSAHE NG BUHAY          “#You’re the Man!” 

 

TAWAG SA PAGKAKALOOB   Kawikaan 3:9-10   Tagapanguna 

  “Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya 

ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga 

matutuyuan.” Mga kapatid, sa kaparaanan ng ating pag-aalay ng buhay, kalakasan at 

paghahandog ng mga bunga ng ating pagpapagal lamang natin maisasabuhay ang tunay na 

kahulugan ng Pagdatal. Maghandog tayo ngayon ng may kagalakan at pagpapasalamat. 

 

DOKSOLOHIYA 

PANALANGIN SA MGA KALOOB 

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA 

 

PANGWAKAS NA IMNO       Halina’t Lapitan         MASP 299 

Halina’t lapitang may siglang damdamin, 

at dalawin natin sa Bethlehem; 
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Halina’t tingnan, Haring bagong silang! 

 

KORO:  Ngayo’y lapitan natin, sambahin at purihin, 

lapita’t l’walhatiin, Dios natin. (Amen) 

 

Umawit O langit ng buong paggalang, 

hukbong kalangitan ay sumigaw; 

Sa Dios, pag-ibig ay ating isulit!  

 

O dakilang Cristo, nagbibigay galang, 

kami sa pagsilang na marangal; 

Bathalang Verbo, nagkatawang tao!  

 

PANGWAKAS NA PANALANGIN 

PAGPAPALA      Pastor 

Humayo kayo sa pananampalataya na nagtitiwalang pangungunahan ng Diyos, 

nagtitiwalang tatanggapin ng tao. Humayo kayong may pag-asa na sumasainyo ang presensya 

ng Diyos at ang pangitain ng tao ang inspirasyon. Humayo kayong may pag-ibig na naglilingkod 

sa mga pinaglilingkuran at pinag-aalayan ng buhay ni Cristo. Humayo kayo sa 

pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 

Amen. 

TATLONG AMEN 

RESESYONAL 

 

(ibinahagi ni Rev. Minerva Cabas) 
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LITURHIYA PARA SA IKASIYAM NA SIMBANG GABI 

December 24, 2017 

 

 

 

PAGHAHANDA AT TAHIMIK NA PAGBUBULAY 

 “The spirit of Christ is the spirit of missions, and the nearer we get to Him, the more 

intensely missionary we must become;             Henry Martyn 

 

PROSESYONAL 

 

TAWAG SA PAGSAMBA      Lucas 1:77-79 

Tagapanguna:   Purihin at luwalhatiin ang kataas-taasang Diyos, na sa Kanyang 

 dakilang pag-ibig sa sanlibutan, ibinigay ang Kanyang bugtong na anak – si  Kristo 

Hesus. 

Kapulungan:  Dala ang mabuting balita ng kaligtasan at buhay para sa mga  dukha 

at inaapi, ang pag-iral ng katarungan at kapayapaan sa  sangkatauhan. 

Tagapanguna: Ipahayag natin ang ating nagkakaisang tinig at pagkilos sa paghahayag 

 ng mabuting balita ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. 

LAHAT: Halina! Patuloy nating unawain ang kalooban ng Diyos at sama-sama 

 tayong mamuhay bilang Kanyang mga alagad at tagasunod, isulong  ang 

tunay na misyon ng pagsilang ni Kristo sa sanlibutan. 
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AWIT NG PAGPUPURI       Hark! The Herald Angels Sing    HFJ #124   

 

Hark! The herald angels sing, Glory to the Christ-child bring; 

Peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled! 

Joyful, all ye saints arise, join the triumph of the skies; 

With angel host proclaim, Christ is born in Bethlehem! 

 

Refrain: Hark! The herald angels sing, Glory to the Christ-child bring! 

 

Christ, by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord! 

Late in time the Savior comes, offspring of the Virgin’s womb. 

Veiled in flesh, the God-head see; hail the incarnate Deity, 

Pleased on earth with us to dwell, Jesus, our Emmanuel. 

 

Hail the Bearer of God’s peace! Hail the Son of righteousness, 

Light and life our Savior brings, risen with radiant, healing wings. 

Mildly laying glory by, born that we no more may die, 

Born to raise us all from earth, born to give us second birth. 

 

PANIMULANG PANALANGIN                                    Tagapanguna 

TUGONG AWIT:                BANAL MONG TAHANAN 

Ang puso ko’y dinudulog sayo,nagpapakumbaba, nagsusumamo 

Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan. Makaniig ka at sayo ay pumisan.   

 

Loobin mo ang buhay ko,y maging banal mong tahanan. 
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Luklukan ng iyong wagas na pagsinta.   

Daluyan ng walang hanggang mga papuri’tpagsamba 

maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. 

 

PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN AT PAGKAKAISA 

 

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA 

 

PANALANGIN NG PAMAYANAN 

TUGONG AWIT       “ANG TAOS PUSONG DALANGIN”        MASP#126 

Ang taos-pusong dalangin sa Dios lubhang mahabagin  

Ay s’ya nating dapat gawin, pagpapala ay kakamtin.   

Ipamagitan kay Jesus ang ating mga pagluhog;  

Tutugunin tayong lubos puso nati’y malulugod. 

 

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN       Lucas 1:46-55 

 GLORIA PATRI 

 

MENSAHE SA AWIT   

 

MENSAHE SA SALITA 

 

TAWAG SA PAGHAHANDOG    Tagapanguna 

 Maghandog tayo para sa kaganapan ng misyon ng Diyos sa iglesya at sa pamayanan, 

ilakip sa ating mga iaalay ang ating buong pagkatao. Ayon sa kasulatan, “Kaya’t lagi tayong 

maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus—pagpupuring 

nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang 
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paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba. Iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos.  (Hebreo 

13:15-16) 

 

PAGLILIKOM NG HANDOG  

           

DOKSOLOHIYA/PANALANGIN NG PASASALAMAT 

 

AWIT NG PAGHAYO  “MISYON”   

Hangga’t may isang nagugutom, hangga’t may isang nauuhaw 

Hangga’t mayroong mga pusong nagdurusa namamanglaw, 

 

Hangga’t mayroong naaalipin , sa layaw ay nalululong 

Tayo ay mayroong Gawain, tayo ay mayroong misyon, 

 

Hangga’t may isang naulila, Hangga’t may isang nakapiit 

May kapansana’t napinsala, Naging balo’t nagkasakit 

 

Hangga’t may isip at damdamin, Naghahagilap ng tugon 

Tayo ay mayroong Gawain tayo ay mayrong misyon 

 

Hangga’t ang kanyang katarungan, Pagpapala at pagmamahal 

Mangyari sa sandaigdigan, At Pangalan Nya ‘y itanghal. 

 

Hangga’t may luhang papahirin, Hangga’t may pagkakataon 

Tayo ay may Gawain, tayo ay mayrong misyon. 
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PANALANGIN NG PAGHAYO, PAGPAPALA AT BASBAS 

TATLONG AMEN 

 

PANGWAKAS NA TUGTUGIN                               

  

RESESYONAL 

                                    “MERRY CHRISTMAS” 

 

 

 

(ibinahagi ni Rev. Elsie Aquino) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


