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Guidelines on how to handle Family Build Group. 
(INSTRUCTIONS o mga dapat sundin ng mga leader na mangunguna sa Family 
Build Group meetings.) 
 

Tanong: Ano ba ang programang susundan sa Family Build Group? 
Sagot: Gamitin ang 4G Style of Discussion Method. 
 

Glorify Worshipping Together - Pagsamba 
Grow  Learning Together  - Pag-aaral 
Groan  Praying Together  - Pananalangin 
Glow  Communion Together - Pag komunyon 
 

Step 1: Glorify (5 to 10 mins) 

Magsama-samang kumanta at sumamba ang boung pamilya, 
maaring gumamit ng mga gadget at sumabay sa cellphone 
music, bluetooth speakers, gitara or musical accompaniment sa 
pakanta, acapela (Kumanta ng walang music) o iba pa.  

 
Step 2: Grow (20 to 30 mins)  
Ang paraan ng pagtuturo sa family Build Group ay sa paraan ng 
Question and Answer method of discussion. May mga nakahanda 
ng mga tanong sa Build Group Agenda. Susundan mo lamang 
ang mga tanong na ito. Ang leader ay puedeng assign per week, 
si tatay 1st week, si nanay 2nd week, mga anak ang 3rd at 4th 
week.  Dapat magaling sa pagtatanong at gumawa ng maayos 
na discussion or usapan ang isang BG leader. Ang Family BG ay 
hindi dapat “preachy” or parang Sunday Church Service na isa 
lamang ang nagsasalita o nangangaral. Ito ay dapat na 
discussion format, lahat ng member ng pamilya ay 
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makapagsalita at makapag bigay ng kanilang opinion, Every 
family is part of discussions. 

 
Step 3:  Groan (15 to 20 minutes) 

This is now the prayer part, sa panalangin ng pamilya puedeng 
si tatay o nanay ang mag lead sa prayer. Puede din ang mga 
anak, or puedeng assign lahat isa - isang mananalangin, para 
matuto lahat sa pag lead ng prayer. Prayer is our utmost 
service to God, a privilege given to all believers to come to the 
throne of His grace. (Romans 8:28) In the same way, the Spirit 
helps us in our weakness. We do not know what we ought to 
pray for, but the Spirit himself intercedes for us through 
wordless groans. 
 

Step 4:  Glow (10 to 15 minutes) 

This is the time of family communion, breaking of bread. Sama 
– sama ang pamilya na alalahanin ang pagkamatay at muling 
pagkabuhay ng Panginooong Hesus.  
 

Tanong: Puede bang gawin sa mga bahay at pamilya ang 
communion or breaking of bread? Di ba sa loob ng Church 
ginagawa ito? 
 
Sagot: Tradisyon lamang at religion ang nagturo sa atin na sa 
loob lamang ng simbahan dapat gawin ang communion. Ang 
Bibliya ang nagpakita na noog panahon ng mga Apostol sa loob 
ng kanya kanyang tahanan ginagawa ang communion of 
breaking of bread. (Gawa 2:46) …masayang nagpipira-piraso 
ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na 
kalooban. 
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       Paano ba gawin ang communion sa bahay? 
 

Step 1:  Preparation 

Maghanda ng mga elements or symbol sa Communion. Bread 
for the body of the Lord Jesus. Grape Juice or any kind of juice 
for the symbol of the blood of Jesus. 
 

Step 2:  Bible Reading 

 
Mag assign ng mga leader to read the following verses loudly. 
 
1 Corinthians 11:23-25 
23 Ito ang Katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay 
ko naman sa inyo: noong gabing siya’y ipagkanulo, ang 
Panginoong Jesus at dumampot ng tinapay, 24 nagpasalamat at 
pinag pira-piraso iyon at sinabi “ito ang aking katawan na 
inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag aalaala sa 
akin.” 25 Matapos maghapunan, dumampot di siya ng kopa at 
sinabi “ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na 
pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, bilang 
pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na 
ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan 
ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. 
 

Step 3:  Reflection 

Sa bahaging ito let us remember ang pagkamatay (death), 
muling pagkabuhay (resurrection) at muling pagbalik (second 
coming) ng ating Panginoong Jesus. Dalawang beses na sinabi 
ni Jesus “gawin ninyo ito bilang pagaalaala sa akin.” Pray for 
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the elements, bread symbol of the body of the Lord Jesus. BY 
His stripes we are healed (Isaiah 53:5) the Juice symbol of the 
blood for the forgiveness of sin. …without shedding of blood 
there is no forgiveness. (Hebrews 9:22) 
 

Step 4:  Closing Prayer 
Praise the Lord end of family BG. 
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AGENDA 1: God is in Control 
TEXT: John 9:1-12 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible verses. 
INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Maraming pamilya ngayon ang dumadaan sa mabibigat na 

problema at crisis dahil sa pandemic. Nagkakapagtanong na 

sila ng ganito “Kaya pa ba ng Diyos? Nandyan pa ba ang Diyos? 

Matutulungan pa ba tayo ng Diyos.” Nagkakaroon na sila ng 

doubt o pakiramdam na iniwanan na sila ng Diyos. Sa pagaaral 

na ito patutunayan natin na God is in control sa anumang 

sitwaysong pinagdadaanan natin. Ang makasama natin ng 

Diyos sa panahong ito ay isang pribilehiyo na nagbibigay sa 

atin ng pagasa at pananampalataya. Tandaan natin ang Diyos 

ay may layunin sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. 

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Tinanong si Jesus ng isa sa kanyang mga alagad tungkol sa 

nakita nilang bulag mula ng ipinanganak ito. Sino daw ba ang 

may kasalanan bakit siya ipinanganak na bulag? Ang 

pagkakaintidi ng mga alagad ay pinabayaan siya ng Diyos na 

maging bulag dahil sa kanyang kasalanan o kasalanan ng 

kanyang mga magulang. Itinama ni Jesus ang kanilang 

pananaw (v3), na hindi yan dahil sa kasalan kundi pinayagan 
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ng Diyos na mangyari ang lahat ng yan dahil kasama ito sa 

plano ng Diyos. Na noong araw na iyon pagagalingin siya ni 

Hesus upang makita ng lahat ang kapangyarihan at kakayahan 

ng Diyos Ama sa langit. God knows ahead of time his perfect 

plan and he is in control of every situation of his children. Kaya 

anuman ang nangyayari sa buhay mo ngayon lagi mong 

tandaan na ang Diyos ang nakakaalam GOD is in control. 

Kayang-kaya na baguhin at ayusin ng Diyos ang anumang 

nararanasan mo sa buhay, katulad ng isang bulag mula noong 

ipanganak ay binago at pinagaling ng Diyos sa pamamagitan ni 

Jesus. 
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 
 

Question 1: Sino ang Diyos para sa iyo? Ano ang nagawa 
niya sa iyong buhay?  

Question 2: Ano ang personal na pagkaunawa mo sa 
salitang “God is in control?”  

Question 3: Nangyari na ba sa iyo na ikaw ay 
nagalinlangan sa Diyos? Ano ang ginawa mo 
para labanan ito? 

 
Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

(Proverbs 19:21, Lamentations 3:37, Psalm 115:3) 
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Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 
 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 
ngayon?  
 
Sagot:  Magiging kontrolado ng Diyos ang sitwasyon ng isang 
pamilya sa panahon ng Crisis, kung aalisin natin ang 
pagaalinlangan at magtitiwala tayo sa Diyos. Ang Diyos ang 
nagbigay ng buhay , at siya din ang nakakaalam ng pinaka mabuti 
dito.  
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AGENDA 2: Faith Works 
TEXT: Mark 7:24-30 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible 
verses. 
INTRODUCTION: Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 
 
 

 

 

Ano ang masasabi mo sa kasabihang ito? 

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Pumunta si Jesus sa lugar ng Tyre na isang “Pagan City” ang 

mga tao dito ay sumasamba sa mga rebulto, ito ay lugar ng mga 

Hentil or non-Jews, o puede nating sabihin na lugar ito ng 

“hindi mananamplataya” kay Yahweh. Sa (V.7) Ayaw ipaalam 

ni Hesus sa mga tao ang kanyang pagdating, ngunit may isang 

babaing nakalam, isang Griyego na pInanganak sa Syrian 

Pheonicia. Kinikilala niya ang kakayahan ng Panginoong Hesus 

na magpagaling ng may sakit. Lumapit siya kay Hesus at 

nagmaka-awa na pagalingin ang kanyang anak na babae na 

demon possess at pinahihirapan ng masamang espitito. Sa 
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storyang ito sinubukan ni Jesus ang kanyang pananampalataya 

kung talagang siya ay maniniwala sa kakayahan ni Hesus na 

magpagaling. Nagpakita ang babae ng napaka laking 

pananampalataya at nagulat ang Panginoon Hesus na may 

ganitong pananampalataya sa lugar ng mga Gentil. Karamihan 

ng mga tao sa lugar Hindi naniniwla kay Hesus at sa kanyang 

Amang si Yahweh. Ang gustong ipakita ni Hesus sa kanyang 

mga alagad ay ang biyaya at habag ng Diyos Ama sa kaligtasan 

ay para sa lahat Hudio man o Hentil ay inaabot ng Diyos kung 

sila’y mananampalataya sa kanya. 
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 

 

Question 1: Ano ang pananampalataya para sa iyo? 

Nagamit mo na ba ang pananampalatayang ito sa 

iyong buhay?  

Question 2: Paano naipakita ng babae storyang ito ang 

pananampalataya? (Mark 7:26-30)  

Question 3: Paano mo mapatutunayan ang 

pananamplataya mo sa panahong ito ng pandemic? 

Anu-ano ang mga dapat mong gawin? 

 
Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

Hebrews 11:1, James 1:6 
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Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon?  

 

Sagot: Ang pananampalataya ng pamilya sa panahon ng crisis 

ay ang paniniwala sa Diyos sa lahat ng bagay kasama ang mga 

hindi pa nakikita o nararanasan sa buhay. 
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AGENDA 3: Believing Together 
TEXT: Matthew 18:18-20 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible 

verses. 

INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Ang mga langgam ay kinalala at nabanggit sa Bibliya ng 

dalawang beses (Kawikaan 6:6, 30:25) Ang mga langgam ba ay 

nagpapakita ng pagkakaisa? Paano at ano kaya ang sinabi nila 

sa isat-isa pag nagkakasalubong sila sa paglalakad? 

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Sa storya ng Mateo 18, lumapit ang mga alagad kay Jesus at 

nagtanong sila (v1) “Sino ang pinaka dakila sa Kaharian ng 

Langit?” Nadama ng Panginoong Hesus na ang mga alagad ay 

hindi na nagkakaisa at nagkakaroon ng pride o 

pagmamataasan sa panahong iyon. Nagulat sila ng sumagot 

ang Panginoong Hesus (v3) tinawag Hesus ang isang bata at 

sinabi “maliban na maging katulad kayo ng mga batang ito 

hindi kayo papasok sa kaharian ng langit.” Ano ang katangian 

ng pagiging bata na tinutukoy ni Hesus? Ito ang pagiging 

(learner) mababa ang kalooban, handang magkinig, matuto at 

malaman ng maraming bagay. Sinabi ni Hesus sa kanila huwag 

kayong magpataasan, MAGKAISA KAYO, tanggapin at tulungan 
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ang mga nanghihina o nagkakasala. Sa panahon natin ngayon 

ito din ang kailangang nating gawin bilang ng isang pamilya, to 

resolve whatever problem lalo na kapag may nagkamali o 

nagkasala. Tulungan nating makatayo o makabangon, huwag 

mag-pataasan, mag-apakan, mag gantihan sa isat-isa. Kahit na 

gaano kalaki ang problema ng isang pamilya, kung nagkakaisa 

at naniniwala may (power of agreement), ang lahat ng 

problema ay malulutas at malalampasan ng sama-sama sa 

tulong ng Diyos.  
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 
 

Question 1: Mahalaga ba ang pagkakaisa sa panalangin 
ng isang pamilya? May kwento ka ba ng isang 
panalanging sinagot dahil nagkaisa ang pamilya?  

Question 2: Magbigay ka ng opinion kung paano mo 
naintindihan ang Mateo 18:19.  

Question 3: Paano maipapakita ang pagkakaisa ng isang 
pamilya sa panahong ito ng pandemic? 

 
Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

Psalm 133:1 
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Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon?  

 

Sagot: Ang pagkakaisa ng pamilya ang magbibigay ng 

katiyakan at tagumpay sa ating pananalangin. 
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AGENDA 4: Prayer Changes Things 
TEXT: Mark 5:35-43 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible 

verses. 

INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Magbigay ng opinyon:  

Mayroong acronym na PUSH na ang kahulugan ay Pray – 

Until – Something – Happen o manalangin hanggang may 

mangyaring sagot. Tinuturuan tayo nito na wag magsawa 

at tumigil sa pananalangin. May tanong ako sa iyo, Sa 

tingin mo, ano-ano ang mga nangugulo sa iyong 

manalangin? 

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Ang chapter 5 ng aklat ni Marcos ay isang “miracle chapter”, 

Dito natin makikita ang ibat-ibang himala na ginawa ng 

Panginoong Hesus. Isa ay ang pagpapagaling sa isang lalaking 

demon possess (V1-20). Makikita din natin ang pagpapagaling 

niya sa isang babaeng dunudugo ng 12 taon (V25-34). Isa din 

dito ay binasa nating storya ni Jairus - isa siyang Synagogue 

leader, na masasabi nating isang taong may paggalang sa Diyos 

at maraming nadinig tungkol sa himala na ginawa ng 

Panginoong Hesus. Desperado siya sa kalagayan ng kanyang 
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anak na babae, nagmakaawa siya or “pleaded” na puntahan 

siya ng Panginoong Hesus, patungan ng kamay at ipanalangin. 

Pinapakita dito ni Jairus na siya ay may tiwala sa Panginoong 

Hesus. Habang papunta sila sa bahay, isang balita ang 

dumating na patay na ang kanyang anak. Dito natin makikita 

ang pagsubok sa kanyang pananampalataya kung maniniwala 

pa din siyang kayang buhayin ng Panginoon Hesus ang 

kanyang anak. Sabi ni Hesus “wag kang matakot basta 

maniwala ka.” Kayang gawin ni Hesus na baguhin ang 

trahedya, pagluluksa at kalungkutan patungo sa kagalakan at 

kapayapaan. Binabago ng panalangin ang anumang mabigat na 

kalagayan ng tao patungo sa pagpapala ng Diyos. Noong 

dumating na sila sa bahat sinabi ni Hesus “Talitha Koum!” na 

ang kahuluga’y batang babae, “sinasabi ko sa iyo bumangon 

ka!” Agad bumangon ang batang babae at naglakad, 12 taon na 

ang bata noong panahon iyon. Nagulat at namangha ang lahat 

sa ginawa ng Diyos, binuhay ni Hesus ang batang babae. Ganito 

din ang magagawa ng panalanging may pananampalataya sa 

ating buhay, kaya ng Diyos na baguhin at ipakita ang 

kamangha-manghang magagawa niya sa atin.  
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 
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Question 1: Naniniwala ka ba sa iyong panalangin? 

Paaano mo patutunayan ang paniniwala mo sa 

panalangin?  

Question 2: Naniniwala ka ba na may pananampalataya 

si Jairus sa stroyang ito? Bakit?  

Question 3: Mag kwento ng iyong testimony tungkol sa 
iyong pananampalataya sa panalangin?  

 
Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

Mark 11:24, John 14:1 

 

Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG.  

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon?  

 

Sagot: Ang panalanging may pananampalataya ay nagbibigay 

ng himala sa ating buhay. 
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AGENDA 5: God’s Wisdom Builds 
TEXT: Proverbs 24:3-4 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible 

verses. 

INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Tanong: Ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng kaalaman sa 

karunungan?  

 

Sagot: Ang kaalaman ay ang lahat ng impormasyong iyong 

natutuhan sa mga guro, paaralan at mga aklat na iyong nabasa, 

habang ang karunungan ay ang kakayahang gamitin ang lahat 

ng kaalamang natutuhan sa ating praktikal na buhay. Ang 

kaalaman ay bahagi lamang at ang karunungan ang siyang 

kabuuan. Ang karunungan ay higit pa sa lahat ng mga bagay 

natutunan, Ito ay ang kakayahang gamitin ang lahat ng 

natutunan at gawing makabuluhan ito sa ating pamumuhay. 

*Sa panahong ito ng “information era.” Kahit na nanggaling ang 

lahat ng iyong kaalaman at natutunan sa mga pangunahing 

paaralan kung wala kang karunungang gamitin ito sa pang 

araw-araw na pamumuhay, walang halaga ang kaalaman. 

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Ang bahaging ito ng (Proverbs 24:3-4) o tinatawaag na Saying 

21 ay isinulat ni Haring Solomon na anak ni Haring David, 
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nagpapakita ito ng karunungang bigay ng Diyos sa kanya. Ang 

karunungan ito ang nagbigay sa kanya ng kaunawaan sa 

pamamahala sa tao, at ito din ang nagbigay sa kanya ng 

kahusayang pumili kung ano ang tama o mali. (1 Kings 3:9-13). 

Ang karunungan at kaunawaan sa puso ay ang kakayahang 

bigay ng Diyos upang maayos ang ating mga buhay. Ito din ang 

nagtuturo sa atin na gumawa ng desisyong ayon sa kalooban 

ng Diyos. Ito ang kakayahang piliin ang tama at mabuti sa mata 

ng Diyos. Isipin mo ang isang matalinong Haring Solomon na 

nagsasabing ang karunungang bigay ng Diyos ang 

magpapatibay sa isang tahanan o pamilya. Kung pipiliin mo 

ang tamang pamumuhay titibay ang iyong tahanan at lahat ng 

kaalaman at karunungan ay magdudulot ng kayaman sa iyo at 

sa iyong pamilya. Makikita natin na ang karunungang galing sa 

Diyos ang tutulong sa ating piliin ang tama na magbibigay ng 

maraming pabor, pagpapala at tagumpay sa ating buhay.  
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 

 
Question 1: Naranasan mo ba na mawalan ng 

karunungan sa iyong ginawang desisyon? Ano ang 
nangyaring resulta?  

Question 2: Ipaliwanag mo ang mga salitang ito, “sa 
pamamagitan ng karunungan naitatayo ang isang 
tahanan?”  
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Question 3: Ano ang dapat mong gawin upang 
magkaroon ng karunungan?  

 
Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

James 1:5, Proverbs 9:10 
 

Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon?  

 

Sagot: Kailangan natin ang karunungang galing sa Diyos upang 

tumibay ang ating pamilya. 
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AGENDA 6: Overcoming Worries in Life 
TEXT: Matthew 6:25-34 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible 

verses. 

INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Tanong: Mag bigay ng mga ilang signs of worry o pagkabalisa 

na alam mo?  

 

Sagot: Mga tanda ng pagkabalisa.  

 

1. Kinakabahan at na-tetense.  

2. Nakakaramdam ng matinding pag-aalala.  

3. Mabilis na tibok ng puso o pulpitation.  

4. Bumibilis na paghinga.  

5. Matinding pagpapawis.  

 

Ang pagkabalisa ay isa sa mahirap na karanasan na 

mangyayari sa ating buhay. Higit pa ito sa pakiramdam ng may 

sakit. Kaya nga ang Panginoong Hesus ay nagturo sa atin na 

huwag tayong mabalisa o matakot, magtiwala tayo sa kanya 

upang magkaroon ng kapayapaam sa ating mga puso.  

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 
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Nagpunta si Hesus sa gilid ng kabundukan at nagsimulang 

magturo (5:1), kasama niya ang kanyang mga alagad, ito ay 

tinawag na “Sermon on the Mount.” Nagturo si Hesus ng mga 

praktikal na aral tungkol sa buhay. Isa dito ay ang huwag 

lamang magipon ng pansamantalang kayaman sa mundo sa 

halip magipon kayo ng kayaman sa langit na hindi masisira o 

mananakaw. Ang tinukoy niya dito ay ang impluwensya ng 

materyalismo ng mga pagano sa panahong iyon, kaya sa ating 

pinag-aaralan, si Hesus ay madiin na nagturo na huwag tayong 

mabalisa o mag alala sa mga bagay na materyal. Huwag 

sobrang magisip sa ating kakakainin o dadamitin (v22), ang 

buhay ay mas mahalaga kaysa materyal bagay. Ang Diyos ang 

ating source na pinang-gagalingan ng lahat ng bagay. Kung 

paanong pinakakain niya ang mga ibon sa kalangitan, at nilikha 

niya ang mga bulaklak na mas kahanga-hanga pa kaysa sa mga 

damit ng mga hari sa mundo. Siya ang Diyos na may kontrol sa 

anumang sitwasyon sa ating buhay. Siya ang magkakaloob sa 

lahat ng ating pangangailangan. Sinabi nga ni Hesus “Let the 

day be enough to worry for itself,” nangangahulugan na hindi 

mo kayang baguhin ang anumang sitwasyon sa sobrang pag-

aalala. Magtiwala ka sa Diyos na nagpapahalaga sa iyo at 

nangako na hindi ka niya pababayaan o iiwanan sa iyong 

buhay.  
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Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 

Question 1: Paano mo nalalaman na ikaw ay nababalisa 

na? Ano ang iyong ginagawa para labanan ang 

pagkabalisa?  

Question 2: Paano mo ipapaliwanag ang (Matthew 6:27)  

Question 3: Anong benepisyo ang makukuha mo kung 
uunahin mo ang Diyos? (Matthew 6:33)  

 
Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

John 14:1, John 14:27 
 

Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon?  

 

Sagot: Ang sobrang pagkabalisa ay hindi nakababawas ng 

probema, magtiwala sa Diyos sa panalangin. 
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AGENDA 7: Keeping our Faith Alive 
TEXT: Hebrews 11:1 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible 

verses. 

INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Magbigay ng opinion:  

Ang salitang FAITH ay nilagyan ng acronym 

(Family Agreement Inside The Home).  

 

Gaano kahalaga ang pagkakaisa or agreement sa 

pananampalataya ng isang pamilyang nananalangin? 

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Ang Sumulat ng aklat ng Hebreo ay pinalalakas ang mga 

manananampalatayang nasa panganib ng mawala sa 

pananampalataya. Sa panahong ito ay laganap ang maling 

katuruan (2:1) at lumalala ang matinding paguusig (10:13-15). 

Ang mga mananampalataya ay pinahihirapan at pinapatay 

dahil sa kanilang paniniwala at pagsunod kay Hesus (11:37-

38). Ang boung chapter ng Hebrews 11 ay kilala bilang isang 

“faith chapter” at ito din ang nagbigay ng pinaka magandang 

kahulugan ng salitang pananampalataya (11:1). Pinakita din 

dito ang mga naglingkod sa Diyos at kinilala bilang mga 
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“kampeon sa pananampalataya.” Ito ay sila Abel, Enoch, Noe, 

Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Rahab, Gideon, 

Barak, Samson, Jepthah, David, Samuel, at mga Propeta. 

Kinilala ang kanilang matibay at matatag na pananamplataya 

sa pagsunod sa Diyos, kahit ang ilan sa kanila ay hindi 

tumanggap ng pangako nagpatuloy din sila kahit hanggang 

kamatayan.  
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 

 

Question1: Naniniwala ka ba na kailangan ang 

pananampalataya sa panalangin? Bakit?  

Question 2: Paano mo ipaliliwanag ang Hebreo 11:3?  

Question 3: Paano mo mapapalakas ang isang taong 
nawawalan ng pananalig sa panalangin?  

 
Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

Hebrews 11:6, James 1:6 
 

Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon? 
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Sagot: Ang sobrang pagkabalisa ay hindi nakababawas ng 

probema, magtiwala sa Diyos sa panalangin.  
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AGENDA 8: Let Your Kingdom Come 
TEXT: Matthew 6:9-10 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible 

verses. 

INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Tanong: Ano ang mga naiisip mo sa isang kaharian?  

 

Sagot: Maari mong maisip ang isang Hari na may 

kapangyarihan, awtoridad, kasaganaan, kayamanan, mga 

batas at utos. Ang Hari ang may kapangyarihang 

tumanggap ng mga pabor at siya din ang may karapatang 

magbigay nito sa lahat ng gusto niyang bigyan. 

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Si Hesus ay nagtungo sa bundok at nagsimulang magturo 

(Mateo 5:1), ang kanyang pangunahing tagapakinig ay ang 

kanyang mga alagad at kilala ang storyang ito bilang “Sermon 

on the Mount.” Matatagpuan din ang ganitong storya sa aklat 

ng Lukas na nagpakita na ang kanyang mga alagad ay 

humihiling na turuan silang manalangin tulad din ng ginagawa 

ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad (Lukas 11:1). Nagbigay 

si Hesus ng paraan ng pananalangin (v2), “kapag nanalangin 

kayo sabihin nyo Ama namin…” Ang panalangin ay nagsimula 
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sa pagbibigay ng papuri sa Diyos (Adoration), pagsamba sa 

Ama (Worship) (v2), (Hallowed be Your Name) pagkilala sa 

kanyang pangalan”. Sa atin namang pinag-aaralan sinabi ni 

Hesus hingin natin “let your kingdom come and your will be 

done on earh as it is in heaven.” Ito ang bahaging humihiling 

tayo sa Diyos na bumaba o lumaganap ang kanyang kaharian 

sa ating buhay at sa mundong ito. Ito ang makalangit na 

karanasan na bumaba sa atin, ang pagpapala, pabor, 

kapangyarihan, at awtoridad na mamuno sa mundo gaya ng 

nasa langit. Isipin mo kung mangyayari sa iyo ito, at sa iyong 

pamilya dahil sa iyong pananalangin. Ano kaya mababago sa 

iyong buhay sa pagbaba ng kaharian at kalooban ng Diyos sa 

iyo? Kailangan nating hikayatin at mapalakas ang bawat 

myembro ng ating pamilya na gawin ang ganitong panalangin 

na hilingin na ang kaharian at kalooban ng Diyos ay bumaba at 

sumama sa atin.  
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 

 

Question 1: Ano ang kahulugan sa iyo ng panalanging 

“Ama pababain mo ang iyong kaharian at iyong 

kalooban dito sa lupa katulad ng nasa langit? “  

Question 2: Sa tingin mo ano ang mangyayari sa 

pamilyang binabaan ng kaharian ng Diyos?  

Question 3: Ano ang iyong personal na pangarap para sa 
iyong pamilya?  
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Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

1 Corinthians 4:20 
 

Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon? 

 

Sagot: Ang pinaka mahalaga sa kaharian ng Diyos ay ang 

kanyang presenya at kapag ito’y bumaba at pumasok sa ating 

pamilya, ang boung pabor at kagalakan ng Diyos ang ating 

mararanasan. 
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AGENDA 9: Give us this day our Daily Bread 
TEXT: Luke 11:2-4 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible verses. 

INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Tanong: Ano ang tatlong pinaka personal na hinihingi 

mo sa panalangin? Bakit?  

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Ang storyang ito ay kasama sa "Sermon on the Mount," na 

sinulat ni Apostol Lukas. Pinakita dito ang isang alagad na 

humiling kay Hesus na turuan silang manalangin. Nagturo si 

Hesus ng isang panalangin na tinawag na “the Lord’s Prayer.” 

Ito ay mga paraan ng pagpapahayag at paghingi sa Diyos. 

Sinabi ni Hesus ganito tayo manalangin sa paghingi “Give us 

this day daily bread” bigyan mo kami ng tinapay araw-araw. 

Ang tinapay ang pangunahing pagkain na kailangan ng tao 

araw araw noong panahong iyon. Itinuturo ng Panginoong 

Hesus na sa panalangin humingi tayo ng specific request o 

tiyak na kahilingan (bread), humingi din tayo na may tiyak na 

panahon (this day). Sa panalangin kailangan nating tiyakin ang 

ating hinihingi at sabihin kung kalian natin ito kailangan. Sa 

ganitong panalangin kailangan natin ng malaking 

pananampalataya at pag-asa na makita ang sagot ng Diyos sa 



 

31 | P a g e  
 

Family build group agenda 
God in the Midst of Crisis 

tamang oras at panahon. Kung mas tiyak o tukoy (specific) ang 

iyong panalangin mas malaking pananampalataya ang 

kailanangan mong gamitin.  
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 

 

Question 1: Gaano kahalaga ang panalangin sa iyo?  

Question 2: Paano mo ipaliliwanag ang mga salitang ito, 

"bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa 

araw-araw?"  

Question 3: Ano ang pinakamalaking sagot sa 

panalangin na naalala mo sa iyong buhay? 

 
Sharing: Supporting Verses 
(Maaring ipabasa sa isang kasama at magbigay ng opinyon sa mga support 
verses.) 

Matthew 7:7-8 
 

Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon? 

 

Sagot: Laging magtiwala bilang isang pamilya araw-araw na 

ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating mga 

pangangailangan. 
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AGENDA 10: Blessed Family 
TEXT: Psalm 127:1 *Mag-assign ng magbabasa ng Bible verses. 

INTRODUCTION: *Ang BG leader ang dapat magsimula ng 
discussion, gamitin ang panimulang ito. 
 

Tanong: Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag 

request ng tatlong pangarap para sa iyong pamilya, ano 

ang mga pangarap na ito? 

 

Sharing: Background and Commentary 
(Ang BG leader ay dapat pag-aralang mabuti ang background o komentaryong ito 

para sa kanyang discussion sa Family BG.) 

 

Ang Awit 127 ay isang mataas na awit ng papuri ni Haring 

Solomon sa Diyos, binabalik niya at ipinaalala niya sa lahat ang 

mga katangian ng Diyos. Kinikilala niya na ang pagtitiwala sa 

Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa pagtatayo ng isang 

pamilya o ng isang lungsod. Personal niyang naranasan ang 

negatibong epekto sa kanyang kaharian nang hindi na siya 

sumunod sa mga utos ng Diyos (1 Hari 11:11). Ang 

pagkakaroon ng maraming asawa ay isang mapinsalang 

pagtalikod niya sa Diyos (1Kings 11:1) Huminto siya sa 

pagtitiwala sa Diyos, huminto siya sa paghahanap sa Diyos at 

nagsimula na siyang sumamba sa maling Diyos. Sa panahon na 

huminto na ang ating pananalig at tiwala sa Diyos, humihinto 

na din ang kanyang pagapala sa atin. Ang tunay na pagpapala 
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ng Diyos sa isang pamilya ay nagsisimula sa pagsunod at 

pananampalataya sa plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. 
 

Sharing: Question and Answer 
(Gamitin ng BG leader ang mga tanong upang magkaroon ng discussion. Maaring 
2 hanggang 3 ang makapagbigay ng opinion sa bawat tanong.) 

 

Question 1: Ano ang isang totoong pagpapala para sa 

iyo?  

Question 2: Paano mo ipapaliliwanag ang mga salitang 

ito "Maliban na ang Diyos ang magtatayo ng 

tahanan, ang ginawa ng nagtatayo ay walang 

kabuluhan?"  

Question 3: Ano ang pinakamalaking problemang 

naranasan mo sa iyong pamilya? 

 

Sharing: Conclusion and Opinion 
*Huling tanong upang malaman ang natutunan ng mga kasama BG. 

 

Tanong: Ano ang natutunan mo sa ating Family Build Group 

ngayon? 

 

Sagot: Humingi tayo ng totoong pagpapala at perpektong 

kalooban ng Diyos sa ating pamilya. 

 


