M:28 – Pagpangdisipolo sa Tibuok Kalibutan
Mga Guiya sa Manugpahigayon
Tulo ka mahinungdanong bahin sa M28 Pagdiskobre sa Biblia mao kini sila: Konek O
Pag-ambitay, Diskobrehon, ug Tubag. Ang nagadumala sa pagtuon maoy nagaguiya sa grupo
pinaagi niining sulondongong paagi:

Konek O Pag-ambitay
•

•
•
•

Unsa ang imong angay pasalamatan karong adlawa?
o Sa unsang paagi nga imong namatungdan ang gibuhat sa Diyos sa imong
kinabuhi sa miaging semana?
Unsay mga kabilinggan sa imong kinabuhi nga imong na-eksperiensahan? Sa
unsang paagi kami makatabang?
Sa unsang paagi gi-aplikar nimo ang miaging tulun-an? Unsay nahitabo?
Sa kang kinsa nimo gi-asoy ang imong natun-an? Unsa man ang iyang tubag?

Diskobrehon
Tunob 1. Kada usa sa nagasalmot mobasa sa bahin sa Biblia nga ilang pagatun-an (patinawan ang mga bag-ong pulong)
Tunob 2. Kusgon sa pagbasa sa usa ka tawo ang tibuok bahin sa Biblia nga pagatun-an
Tunob 3. I-asoy sa kinaugalingong mga pulong ang nabasa nga bahin sa Biblia nga
pagatun-an (ang uban modugang sa ilang mga panghunahuna)
Pangutana/Tubag:
•
•
•

Unsa may buot ipasabot niini nga mga tinudling?
Unsa may imong nagustohan o dili nagustohan mahitungog niining tinudling?
Niining tinudling, sa unsang pamaagi nabalhin ang imong pagtan-aw sa Diyos? Sa
katawhan?

Tubag: Kung kini tinuod…
•
•

Unsa man ang kabalhinan sa imong pagkinabuhi?
Si kinsa ang imong pa-ambiton niining nadiskobrehan nimo?

Sa Pagtakop
•
•

Desider kun kanus-a and grupo motigum pag-usab
Takpan sa pag-ampo (dumdum kadtong gisugid nga mga kinahanglanon

Mga Giya Alang sa Grupo
Kining mga giya makatabang sa pagtutok sa grupo ug sa tigdumala kun unsa ang tumong
ug hinungdanon sa panahon sa pagdiskobre sa Biblia.

Mga Giya Alang sa Grupo
1. Ang matag-usa mopa-ambit sa mobo lang nga mga pulong (likayan ang pagdominar
sa usa ka tawo).
2. Hisguti lang ang anaa dinhi niining bahin nga gatun-an (walay laing hisgutan gawas
niini).
3. Hisguti lang kun unsay namatikan o nakita sa grupo (walay labot ang ubang tawo o
mga gawasnon nga panghuna-huna).
4. Hatagi sila’g higayon sa pagtubag (ayaw’g kahadlok sa kahilom apan hatagi’g
higayon nga maka-ingon ug “pass” kun maoy ilang gusto).

Mga Giya sa Manugpahigayon
1. Pagpahigayon, ayaw pagtudlo (gamita ang giya sa manugpahigayon).
2. Hinumdumi ang pagsunod sa takna nga gi-eskedyol – Humanon and tanang bahin.
(25% Konek o Pag-ambitay, 50% Diskobrehon, ug 25% Tubag o Responde).
3. Sa mga pangutana mahitungod sa ginatun-ang bahin sa Kasulatan: “Unsa dinhi sa
atong gatun-an nga makatabang sa pagtubag sa pangutana?” (Ang tumong nga
matabangan nga makita sa grupo nga ang kada-usa makasabot sa Biblia).
4. Sa mga pangutana nga WALA sa tinudling: “Atong diskusyonan kana inigkahuman
sa atong panag-grupo” o, “Ganihan ta kana’g lain nga panahon aron matubag kana
nga pangutana.”
5. “Walay hinungdan” o “sayup” nga mga interpretasyon o diskusyon: Ipangutana kini,
“Diin nimo nakita kana sa maong tinudling?” Pangutan-an ang tibuok grupo kun
sama ba usab ni-ana ang ilang nakita o pag-abot (kinaugalingong pagbadlong).
Pahinumdom, “Ang tumong niining adlawa mao ang pagsusi kong unsa ang
gihisgutan dinhi niining tinudling.”
6. Takpan ang grupo pagkahuman sa ikaduha o ikatulong semana. Kun aduna may usa
kaninyo nga modala sa imong higala tapos niini, tabangi siya sa pagsugod na usab sa
bag-ong grupo kauban ang iyang mga higala.

