PAGSUNOD KAY

KRISTO

PAGIGING ALAGAD at
PAGTATATAG NG KILUSAN
MGA ALAGAD ay mga
tagatangkilik, mag-aaral o baguhang
tinuturuan tungkol kay Hesus na
nagpaparami ng kanilang bilang
sa pamamagitan ng pagsunod
sa Kaniyang mga pamamaraan.
Pinangangalagaan nito ang Kaniyang
kilusan at pinaghahanda ang mga tao
sa Kaniyang pagdating. Kaya nga ang
isang alagad ay taong higit na nagiging
katulad na ni Hesus sa bawa’t paraan.
MGA KILUSAN ay nabubuo

kapag ang mga alagad ni Hesus
ay nagkakasama-sama, umuunawa,
tumutugon sa pangangailangan, nagaanyaya at nagpaparami pa ng mga
alagad sa loob ng kanilang mga ugnayan
at kinabibilangang lipunan.
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PAGTUKLAS na
PAGBABASA ng BIBLIA
Isang madali at mabisang paraan ng
pagbabasa – ano pa man ang kaalaman at
karanasan mo kay Hesus.
• Magkita-kita ang magkakaibigan para
basahin ang kuwento ni Hesus (mabuting
magsimula sa aklat ni Markos)
• Manalangin ang isa nang katulad nito:
“Mahal na Diyos, patnubayan po kami.
Salamat, Ama.”
• Magsimula muna sa pagbasa ng isang
kuwento
• Basahing buo ang kuwento nang
dalawang ulit at muling isalaysay ayon sa
sariling pananaw
Pag-usapan ang kuwento gamit ang 5
katanungan:
1. Ano ang bago?
2. Ano ang nakagulat sa iyo?
3. Ano ang hindi mo naintindihan?
4. Ano ang masusunod mo o maaari mong
magamit sa iyong pamumuhay?
5. Ano ang maibabahagi mo sa ibang tao
sa linggong ito?
• Planuhin ang susunod na pagkikita-kita
• Magpanalanginan sa isa’t isa tulad nito:
“Mahal naming Diyos, salamat po sa Iyong mga
salita. Tulungan kaming masunod Ka. Amen.”

MGA IDEYA – MGA MUNGKAHI
• Sapos yu no andastanem samting, yu no
akiu pe yu kontiniu blong rid sam mo.
• Invitem ol nara pipol blo jonem yufala.
• Kivim buk mak long efri wan.
• Enkarejem efriwan blong statem ol nara
grup.

SA MULING PAGKIKITA-KITA
PARA MAGBASA
Maaari mong itanong:
1. Sino ang iyong mga nakausap at
nabahaginan?
2. Anong dalawang bagay ang iyong
natutunan?
Reviu:
1. Paano natin nagamit ang ating natutunan?
2. Paano natin ito naibahagi?
Ipagpatuloy ang pag-aaral ng susunod na
kuwento!
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