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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad       Panawen ken Tiempo ni Jesus 

 

Maikalima a Domingo kalpasan Epiphania/Transfiguration Sunday:  

Moses, Nangyulog ti Linteg ken Elias, Profeta  

 

DAGITI TEKSTO 

Daan A Tulag: Exodus 19:3-6 
3 Ket ni Moises simmang-at a napan iti pudno a Dios, ket rinugian nga awagan ni Jehova manipud 
bantay,m a kunkunana: “Daytoy ti sawem iti balay ni Jacob ken ibagam iti annak ti Israel, 4 ‘Dakayo 
nakitayo no ania ti inaramidko kadagiti Egipcio,a tapno maawitkayo kadagiti payak dagiti agila ket 
iyegkayo kaniak.b 5 Ket ita no siiinget nga agtulnogkayto iti timekko ket pudno a salimetmetanyonto ti 
tulagko,d iti kasta sigurado nga agbalinkayto a naisangsangayan a sanikuak manipud iti amin a sabsabali 
nga ili, agsipud ta kukuak ti interoa daga. 6 Ket dakayo agbalinkayto kaniak a maysa a pagarian ti papadi 
ken maysa  a nasantuan a nasion.’ Dagitoy ti sasao a sawem iti annak ti Israel.” 
 
Baro a Tulagt: Lukas 9:28-36 

28 Iti kinapudnona, agarup walo nga aldaw kalpasan dagitoy a sasao, inkuyogna ni Pedro ken ni Juan ken 
ni Santiago ket immulida iti bantay tapno agkararag. 29 Ket bayat nga agkarkararag nagbalbaliw ti langa 
ti rupana ket ti pagan-anayna nagbalin a sumilsilap a puraw. 30 Kasta met, adtoy! dua a lallaki ti 
makisasao kenkuana, nga isu da Moises ken Elias. 31 Nagparang dagitoy buyogen ti dayag ket rinugianda 
a nagsasaritaan ti ipapanawna a naikeddeng a tungpalenna idiay Jerusalem. 32 Ita ni Pedro ken dagidiay 
naikuyog kenkuana makaturturogda unay; ngem idi makariingdan a naan-anay nakitada ti dayagna ken ti 
dua a lallaki nga agtaktakder a kaduana. 33 Ket bayat a maisinsina kenkuana dagitoy, ni Pedro kinunana 
ken Jesus: “Manangisuro, nasayaat no ditoytayon, gapuna mangibangontayo iti tallo a tolda, maysa ti 
maipaay kenka ket maysa ti maipaay ken Moises ket maysa ti maipaay 
ken Elias,” idinto ta saanna nga ammo ti sasawenna. 34 Ngem bayat a sasawenna dagitoy a banag 
nabukel ti maysa nga ulep ket rinugianna a linongan ida. Idi naulepanda, nagbutengda. 35 Ket adda 
timek a naggapu iti ulep, a kunkunana: “Daytoy ti Anakko, daydiay napili.l Agimdengkayo 36 Ket bayat a 
ti timek napasamak nasarakan nga agmaymaysa ni Jesus. Ngem nagtalinaedda a naulimek ket saanda 
nga impadamag iti asinoman kadagidi nga aldaw ti aniaman kadagiti banag a nakitada. 
 

Pannakailawlawag ti Teksto 

Daytoy a teksto ket parte ti panagdalliasat dagiti Israelita kalpasan ti pannakaiyaonda 

manipud pannakaadipen idiay Egipto. Daytoy ti maikatallo a bulan nga panagdalliasat nga 

agturong iti naikari a daga para kadakuada. Kalpasan ti naunday nga pannagna, nakadanunda 

iti disierto iti Bantay Sinai ket nagkampoda sadiay, ket ni Moises immuli sadi bantay tapno 

agsarakda iti Dios isu a nangayab kenkuana. Iti bantay inawat ni Moises inawatna ti paglintegan 

ti Dios ken ti plano ti Dios nga mangipasdek ti katulaganda. Daytoy a katulagan ket kasapulan a 

dagiti Israelita agtulnogda ket ti kasukatna agbalinda a napili nga annak ti Dios. Daytoy a tulag 

iti pannakirelasyon napakuyogan iti dakkel a responsibilidad “No agtulogkayo kaniak masapul 

nga ipapusoyo ti katulagak kadakayo”. Masapul ngarud ti napnoan panagtulnog iti pannakitulag 

iti Dios. Ti pannakitulag dagiti Israelita ket naconfirmar kadagiti sumarsaruno a capitulo babaen 

ken Moises kas nangted kadakuada ti linteg a nagtaud iti Dios. Umuna, inpresentarna kadagiti 

tatttao dagiti sangapulo a bilin- ti basaran dagiti tattao nga agbiag iti inaldaw kas annak ti Dios 
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ken nawayawayaan nga kumunidad ti Dios. Dagitoy a paglintegan ti mangidalan ken 

mangiwanwan kadakuada iti panangipasdekda iti maysa a natalingenngen a komunidad, 

naisalsalumina a nasyon kumpara kadagiti sabsabali. Ti biagda ket saksi, senyales ti 

naisangsangayan nga wagas ti panagbiag a mailasin nga isuda ket winayawayaan ti Dios 

kadagiti sumarsaruno a kaputotan ken iti sibubukel a pakasaritaan. 

A kas ken Moises, ni Jesus ken dagiti adalanna nakarupanrupada ti Dios iti bantay. 

Kasanguanan dayta, walo nga aldaw nga nagag-agas ni Jesus. Makita pay ditoy ti kompesar ni 

Pedro a, “ni Jesus ket Cristo.” Ti panagbaliw ti langa ni Jesus a kaduana da Moises ken Elijah a 

nasaksian dagiti adalanna ket ultimatum ti pudpudno nga kababalin ni Jesus kas Messias. 

Sinaruno daytoy dagiti panursuro ni Jesus ti imbag ti isusurot kenkuana.  

Ti sangapulo nga bilin nga inawat ni Moises iti bantay Sinai ket prinsipyo a mangidalan 

kadagiti manghusga ken tapno mangitay-ay kadagiti amin a garaw dagiti Judio. Iti nabayagen a 

tiempo dagitoy dagiti nagbalin a basaran uray ni Profeta Isaias iti panangiproklamarna kadagiti 

nasasayaat ken naiimbag iti imatang ti Dios. Iti entero a pakasaritaan dagiti Israelita ti linteg 

wenno ti Tora ket isun ti basaran ken pundasion kadagiti mangawat ti bendisyon ken 

panakailunod. Ti Linteg wenno ti Tora ket nagtultuloy nga isu ti mangeddeng no anat nasayaat, 

ingganna idi panawen da Jesus. 

Ti presensiya da Moses ken Elijah iti panagbaliw ti langa ni Jesus isimbolona ti panagtipon 

ti autoridada ti linteg ken ti padto a ni Jesus ket Messias. Ni Jesus ti pudpudno a ladawan ni 

kinasayaat ken kina-imbag ken kenkuana umay ti mensahe nga amin a tattao agsublida iti Dios. 

Daytoy ngarud nga istorya saanna kayat a sawen a lipaten ti daan a pammati, no di ket daytoy 

ket senyales a masapul a tagipatgen ti autoridad ken kinapateg ti Daan a Tulag ngamin ni Jesus 

mismo nasursuroan iti pammati dagiti Judio. Naadalan babaen iti Linteg wenno “Tora” ket 

daytoy ti agtultuloy a mangted iti kinasirib ken pannakaidalan iti Iglesia iti agdama a panawen, ta 

ti Iglesia masapul nga amirisenna ti kinapudno, mailasinna no ania ti naimbag a ken dakes ken 

ammuenna dagiti nasasayaat iti imatang ti Dios. 

Ngem ti Ebanghelio ipakitana ti kasupadi nga ladawan ken interpretasyon ti linteg Ni 

Moises. Maisupadi iti daan a pammati, ni Jesus tinalmeganna ti pammati ken kinapudno iti Dios 

isu a nangted ti LInteg wenno Tora kas pagtaudan ti gracia ken pannakaisalakan. Saan laeng a 

dagiti nalinteg ti makapadas ti pannakaisalakan no di ket dagiti amin a tattao. Ti Linteg ipaayna 

dagiti pundasion ken prinsipyo ti kumunidad a nawaya nga ipasdek dagiti amin a sumurot ken 

Kristo. Ni Jesus winayawayaanna dagiti tattao iti pannakaikawarda ti daan a pammati ken linteg. 

Intalmeg ni Jesus nga babaen iti strikto a panangsurot ken litelal a panangsurot, a napnoan 

kinaragsak ken kinarag-o maawatda ti nailangitan nga parabur ti Dios. 

Ti panagbaliw ti langa ni Jesus iladawanna ti pannakatranspormana babaen ti kaadda ni Moses 

ken Elijah, nagpukaw ti langada idinto a nabati ni Jesus. Daytoy a kapadasan isimbolona nga 

nabiag ti essensiya ti Linteg ken Padto. Babaen ken Jesus isu nga anak ti linteg ken padto kas 

gracia ti Dios kadagiti amin a tattao, ti kumunidad dagiti namati itultuloyna ti mangipasdek iti 

gimong nga addaan justicia ken ayat ta daytoy ti panggep ti linteg. 

Tarabay para kadagiti Mangisuro 

Ti panagbaliw ti langa ni Jesus, pinalubosanna a makita dagiti apostolesna iti sitwasyon ti 

panagungarna. Pudno nga saanda payla a maawatan ngem daytoy ipakitana a masapul nga 

agsaganada iti ipapatay ken panagungar ni Jesus. Ti panagparang da Moses ken Elias iti 
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sikigan ni Jesus ken ti panagpukawda ket nabati ni Jesus, isimbolona ti natural a kagagalad ti 

nakristianuan a panagpammati: nangrugi ken nainaw manipud iti Judio ken nagbaliw kas tanda 

ti panagrang-ay. 

Inadaptar dagiti Kristiano ti Biblia dagiti Hebreo, daytoy ket ti Daan a Tulag. Ti Iglesia 

ipasindayagna nga ti Ebanghelio ni Kristo ket timmaud manipud tradisyon dagiti Judio. Ti Linteg 

ken dagiti Propfeta iparangda ti rugi ti pakasaritaan. Ngem ti pammati ti Daan a Tulag ket saan 

laeng nga rugi ti pakaistoryaan no diket nasged ken simbolo ti kinaagnanayon. Agtultuloy nga 

idalan ken iwanwanna ti Iglesia tapno pataudenna ti baro a pannakawat iti Ebanghelio. Idalanna 

ti Iglesia tapno maiyadayo kadagiti saan a nasayaat nga interpretasyon ken saan a mamulitan ti 

kinasagrado ti ebanghelio. Ti nagkauna a pammati isu ti pakaadalan ken agtultuloy a mangisuro 

iti Iglesia ket agbalin nga kadua, critoko ken guardiya.  

Iti sabali a pannao, ti Ebangelio ni Kristo ket naitandudo nga kasupadi iti tradisyon dagiti 

Judio. Kinorbertirna ti Linteg ni Moises babaen iti panangidiaya ti gracia ti Dios babaen ti 

pammati nga addaan panagtulnog iti linteg iyegna ti pannakaisalakan. Ti pannakaisalakna dagiti 

managbasol ti kangrunaan nga gagem ni Cristo ta daytoy ket ninotaran da Oseas ken Jeremia. 

Ti linteg ket nagbalin a legalista ngem nagtalinaed ti ebanghelio ni Kristo pinigisna dagiti 

banbanag a mangyadayo kadakuada iti Dios. Ti Sao ti Dios kunana, “Daytoy ti Annakko a 

Pinilik: isu ti denggenyo,” Idi agpukawen ti timek awanen da Moses ken Elijah.  

 

Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Levels 
I. Panggep  

Kalpasan ti panagadal, ken ti di agsarday a panangipakita dagiti nagannak ken dagiti nataengan, 

iti pagtuladan a wagas ti panagbiag, dagiti ubbing ket manamnama a: 

1. Mapagdasigda da Moses ken Elijah 

2. Mailadawanda ni Moses kas nangyulog ti linteg ken Elias kas profeta; 

3. Mailawlawagda nga da Moses ken Elias impakaammoda ti kina-Mesias ni Jesus. 

 
 

II. Konsepto: Moses ken Elias paneknekanda ti kina-Messias ni Jesus. 

Dagiti Kasapulan: Biblia, activity sheet, pagkantaan, tallo nga pinggan nga adda 
kalamansi, tinapay wenno tsokolate, krayola. lapis 

 

III. Linaon ti Panagadal 

A. Panglukat a Panagdayaw 

1. Panangpasangbay: Nabara a panangpasangbay kadagiti ubbing. Tapiken dagiti abagada kas 
kunaen: kumustakayo? 
2. Panglukat a Kararag: “Apo Jesus, agyamankami iti daytoy a Domingo. Agyamankami iti 
panangtipon mo manen kadakami iti Sunday School- tapno agsursurokami, tapno 
dumakkelkami, tapno agga-ayamkami ken tapno agkolorkami iti naganmo. Amen! 
3. Panglukat a Kanta: Pangkablaaw a kankanta 
“Rise And Shine” 
Rise and shine and give God the glory, glory (thrice). 
Children of the Lord 
“He’s my Rock” 
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He’s my rock, my sword, my shield 
He’s the mirror in the middle of the wind 
He’s the lily of the valley, He’s the brightest shining star 
I don’t care what people say, I got on my knees and pray 
I’m gonna sing until my Jesus comes again. 
 
B. Panagsagana 
1. Mangisagana iti tallo a pinggan. Iti umuna a pingga ikkan ti kalamansi, iti maikadua a 
pinggan, ikkan ti tsokolate ken iti maikatlo a pinggan ikkan ti tinapay. Gropuen ti klase iti tallo a 
grupo. Ti umuna a grupo ti umuna a pinggan, maikadua a grupo ket ti maikadua a pinggan ken 
ti maikatlo a pinggan ken ti maikatlo a grupo. Ibagam nga obserbarenda ti pinggan (kitaen, 
anguten ken ramanan dagiti adda iti pinggan). 
2. Ibagam iti klase nga ibingayda ti aniaman a naobserbaranda maipapan iti nagyan ti 
pinggan.(Ti kalamansi ket naalsem, ti kolor ti kalamansi ket kulay-bulong, natangken ti 
kalamansi. Ti tsokolate ket nasam-it. Ti tinapay ket nalukneng. Naimans ti ramanna, ken 
dadduma pay) 
3. Ibagam: “Pudno kayo”. Husto dagiti panangiladawanyo kadagiti adda iti pinggan. 
Inladawanyo kalpasan a nakitayo, nasagidyo ken naramananyo.” 
 

C. Panawen ti Panagadal 

1. Ibaga: “Denggenyo ti istoryatayo ita a bigat, maipanggep daytoy ti panagbaliw ti langa ni 
Jesus.” Nakasaganakayon a dumngeg?  
2. Ipresentar ti istorya. 

Nagbaliw ti Langa ni Jesus 
(Maibasar iti Lukas 9:28-36) 

Napanda Jesus iti bantay tapno agkararag kaduana da Pedro, Juan ken Santiago. Idi 
nakadanundan iti tuktok ti bantay, dagiti adalanna nakaturogda ngamin nabannogda ti kasta 
unay. Idi agkarkararag ni Jesus, nagbaliw ti langa ti rupana ket sumilsileng ti pagan-anayna. 

Nagbaliw ti langa ni Jesus. 
Idi kuan, nagparang da Moses ken Elias iti sikiganna. Nabayagen a natay da Moses ken Elias. 

Sarsaritaenda ti mission ni Jesus a kenkuana matungpal ti Linteg ken padto. Nakariing da 
Pedro ken dagiti dadduma nga adalan ni Jesus. Nakitada ti dayag ni Jesus ken dagiti dua a 

lallaki isu nga adda iti sikigan ni Jesus. 
Kalpasan ti pannakisaoda ken Jesus, pimmanaw dagiti dua a lallaki. Napartak a timmakder ni 

Pedro ket kinunana ken Jesus, “ Manursuro, addakam koma ditoy itay tapno 
mangipatakderkami ti tallo a tolda, maysa kenka, maysa ken Moses ken maysa ken Elias. 
Agsarsarita paylaeng ni Pedro idin ta nagparang ti napuskol nga ulep isu a nanggabbong 

kadakuada. Idi kuan nakangegda ti timek a naggapu iti ulep kunana: “Daytoy ti Annakko, isu a 
pinilik. Denggenyo isuna.” 

Idi kuan nakaul-limek ti lugar. Maymaysa ni Jesus sadiay. 
Kalpasanna bimmaba dagiti adalann, ket pulos a dida inbagbaga iti sabali ti nakitada. 

 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 

Saludsoden dagiti sumaganad: 
For N/K 
1.Sinno dagiti tattao iti istorya? (Jesus, Pedro, Juan, Santiago, Moses, Elias) 
2. Ania ti napasamak iti agkarkarag ni Jesus diay bantay? Tsekkan ti umno nga ladawan. 
a. Nagbaliw ti rupa ni Jesus. Nagbalin a puraw a sumilsileng ti badona. 
b. Nagsangit ni Jesus. 
3. Sinno dagiti nagparang ken Jesus? (Moses and Elias) 
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4. Ania ti nangegda manipud iti napuskol nga ulep? (“Daytoy ti Annakko, isu a pinilik. 
Denggenyo isuna.)” 
For YE 
1.Sinno dagiti tattao iti istorya? (Jesus, Pedro, Juan, Santiago, Moses, Elias) 
2. Ania ti napasamak iti agkarkarag ni Jesus diay bantay? Tsekkan ti umno nga ladawan. 
a. Nagbaliw ti rupa ni Jesus. Nagbalin a puraw a sumilsileng ti badona. 
b. Nagsangit ni Jesus. 
3. Sinno dagiti nagparang ken Jesus? (Moses and Elias) 
4. Ania ti nangegda manipud iti napuskol nga ulep? (“Daytoy ti Annakko, isu a pinilik. 
Dumngegkayo.)” 
5. Sinno ni Moses, sinno ni Elias? (Moses, nangyulog ti Linteg. Elias maysa a profeta.) 
6. Ania ti inbagada ken Jesus? (Maipatungpal ti padto ken mission ni Jesus babaen iti ipapatay 
diay Jerusalem.) 
 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Saludsodem: “Patiem kadi nga paneknekan da Moses ken Elias ti kinaMesias ni Jesus?” 
 

 F. Panangyaplikar ti Naadal 

1. Isurom ti laglagipen a bersikulo: “Daytoy ti Annakko, isu ti pinilik! Dumngegkayo!” 
2. Ilawlawag iti klase tapno maanalisarda nga ti panagparang da Moses ken Elias 
iparangarangna ti pannakatungpal ti mission ti Dios ditoy lubong. Ibaga kadagiti ubbing nga 
agyamanda iti Apo gapu ta immay ni Jesus- natay gapu kadagiti basbasoltayo. 
 
3.For N/K: Ipakita ken Ibaga. 
Kasanguanan ti aktibidad, tulongan dagiti ubbing a mangisagana iti sukog puso a naaramid iti 
nasileng a foil nga adda silsilengna, nagbukel ken diamond. Ipegketda ti ladawan ni Jesus diay 
sukog-puso, ladawan ni Moses iti sukog-diamonds, ken rupa ni Elias iti sukog-nagbukel. 
 
For YE:  Ibaga iti klase nga agdrowingda iti maysa nga hardin nga adda dakkel nga initna. 
Isuratda iti drowingda ania dagiti wagas tapno agraniagda para ken Jesus. 
 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Ikabesa dagiti ubbing ti Laglagipen a Bersikulo. 
2. Panagdaton 
3. Pangrikep a Kanta: “Jesus Wants Me for a Sunbeam” 
4. Pangrikep a Kararag: “Ama, agyamankami gapu ta immayka tapno ayatennakami. 
Tulongannakami a mangipakita ti panagayatmi babaen iti panagaramidmi ti naimbag. 
Tulongannakami nga agraniag para kenka, Iti nagan ni Jesus, agkararagkami”. Amen! 
 

 
Middle and Older Elementary Levels 
I. Panggep 

Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a: 

1. Mapagdasigda da Moses ken Elijah 

2. Mailadawanda ni Moses kas nangyulog ti linteg ken Elias kas profeta; 

3. Mailawlawagda nga da Moses ken Elias impakaammoda ti kina-Mesias ni Jesus. 

 

II. Konsepto: Maibasar iti linteg ni Moses ken padto ni Profeta Elijah, ni Jesus naapirmaran a 

kas Mesias. 
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Dagiti Kasapulan: Biblia (NRSV, 1989), himno, ules a nabengbeng, pagkantaan, krayola, lapis, 
 Coupon bond 
 

III. Linaon ti Panagadal 

A. Panglukat a Panagdayaw 

1. Panangpasangbay: “Nabara a panangpasangbay kadagiti ubbing. Tapiken dagiti abagada 
kas kunaen: kumustakayo?” 
2. Panglukat a Kararag: “Apo Jesus agyamankami iti agnanayon nga kaaddam kadakami isu 
nga adda kami manen iti daytoy a klase. Inspirarannakami tapno agbasa, agkanta, ken 
aramiden dagiti aktibidad ken ti pannakaimaymaysami kadagiti kaeskwelaanmi. Daytoy ti 
kararagmi ken Jesus nga Apomi, Amen! 
3. Panglukat a Kanta: “Be Thou My Vision” (Hymnal of a Faith Journey # 275) 
 

B. Panagsagana 

1. Isagana ti klase ti maysa a panagay-ayam “Ibingay Mo ti Responsibilidad”. Ti panggep daytoy 
a pay-ayam ket masapul nga amin nga miembro ti grupo ket adda pasetna ti pannakapunno ti 
danum ti bote babaen iti kutsara. Pagkatloen wenno pagudwaen ti klase depende ti kaaduda. 
Punnoenda ti bote ti danum iti tallo a minutos. Ti grupo a makapunno makaawat ti sangapulo a 
palakpak kas panang-appresiar. 
2. Iprosesso ti aktibidad. Damagen dagiti sumaganad a salsaludsod. 
    a. Ania ti mariknam iti pannakipagpasetmo iti pannakapunno ti danum ti bote? 
    b. Iti grupo nga nakapunno ti bote, ania ti rason ken makaigapu nga napunno ti bote? 
    c. Iti grupo nga saan a napunno ania ti rason wenno banag apay saan a napunno? 
    d.No amin a miembros iti grupo makipagpaset, responsible ken aramidenna amin a  
         kabaelanna, maaramidtay kad dagiti naipakomit nga aramidtayo a nalaklaka ken 
         nasapsapa? Tapno amintayo ket naragsak ken mapnek? 
4.  Sawem: “Ti leksiontayo ita a bigat ket maipanggep kada Moses, ti nangyulog ti Linteg ken 
Elias ti propeta. Dagitoy ket tattao iti Nasantuan a Surat isuda a nangyaramid kadagiti 
responsibilidada ket naaramid a kasta. 
 
 

C. Panawen ti Innadal 

1.  Basaen ti klase ti Lukas 9:28-36. 
2. Sakaren ti ladawan nga naaramat iti N/K/YE. Ipegket iti pisara. Ikkan ti dakkel a bantay nga 
agserbi a takub/background. 
3. Retell the story using a story map. As you tell the story (you may use the story 
presented in the N/K/YE level found on the workbook on pages 103 to 105), let the 
pupils paste the pictures on the display board or flannel board to complete the map. 
3.Istoryaen maminsan pay ti teksto babaen ti panangusar ti mapa ti istorya. Kas is-istoryaen 
mabalin nga usaren ti istorya a naipresentar iti N/K/YE a masarakan iti workbook pahina 103-
105. Dagiti ubbing ti mangipigket kadagiti ladawan iti pisara isu a mangkumpleto iti mapa ti 
istorya. 

 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 

Ilawlawag ti istorya.Damagen dagiti sumaganad nga salsaludsod: 
1. Sadinno ti napanan da Jesus? (tutok ti bantay) Apay? (tapno agkararag) 
2. Ania ti napasamak sadiay? (Nagbaliw ti langa ni Jesus, nagbalin a nasileng ti badona.) 
3. Sinno dagiti nakita dagiti adalan ni Jesus iti sikiganna? (Moses and Elias) Basaen dagiti 
sumaganad a descripsion ket ibaga kapanpanunotan maipapan daytoy. 
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MOSES ELIAS 

Naindaklan a Pangulo Natured a propeta 

Nangyulog ti LInteg Pulutanna dagiti ArI 

Nayasawa iti anak ni Jethro Sinanayna ni Elisha 

Pinaneknekanna ti Kina-Mesias ni Jesus Pinaneknekana ti Kina-Mesias ni Jesus 

 
4. Ania ti inbagada ken Jesus? (Maipatungpal ti mission ti Dios ditoy lubong babaen ti 
pannakatay ni Jesus.) 
5. Ania ti sabali pay a patarus ti mangisalakan? (Messias) 
6. Ania ti nangegda manipud iti napuskol nga ulep? (“Daytoy ti Annakko, isu a pinilik. 
Dumngegkayo.)” 
 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Saludsodem: “Patiem kadi a basar iti linteg nga inpayulog ni Moses ken ti inpadto ni Elias 
paneknekanna wenno ipatalgedna ti kina-Mesias ni Jesus? Apay ken Apay saan?  
 

F. Panangyaplikar iti Naadal 

1. Isuro ti laglagipen a bersikulo: (“Daytoy ti Annakko, isu a pinilik. Dumngegkayo.)” 
  Lukas 9:35b 
2. For ME: Panagkolor: Nawaya a panagkolor wenno crayon etching. Aramiden dagiti 
sumaganad: 
a. Koloran ti sibubukel a papel iti narangrang a kolor. 
b. Koloran manen ti nangisit wenno saan unay a narangrang a kolor. 
c. Drowingen ti rupa ni Jesus babaen iti panangaramat ti kalub ti ballpen wenno aniaman a 
natarid a banag. 
d. Isurat iti ngato ti papel: “Pinaneknekanda Moses ken Elias ti kina-Mesias ni Jesus, aramidek 
met dayta kadagiti sabsabali.” 
 
For ME/OE: 
Kasanguanan nga aramidenda ti nailatang nga aktibidad, ibagam a ni Jesus ket naayaban 
tapno agbalin a Messias. Ibagam nga sungbatanda ti number sentences iti umuna, maikatlo, 
maikalima a kulom. Alaen ti kaibatugan nga letra iti sungbatda ket isuratda iti maikadua, 
maikapat ken maikainnem a kulom. 
Number and Letter Equivalent 

A 
1 

B 
2 

C 
3 

D 
4 

E 
5 

F 
6 

G 
7 

H 
8 

I 
9 

J 
10 

K 
11 

L 
11 

M 
12 

N 
13 

O 
14 

P 
15 

Q 
16 

R 
17 

S 
18 

T 
19 

U 
20 

V 
21 

W 
22 

X 
23 

Y 
25 

Z 
26 

 
PANAGSANAY 

Solbaren Letra Solbaren Letra Solbaren Letra 
2 + 4 – 3 = 3    (C) 20 ÷ 2 + 3 = 13 (M) 20 ÷ 2 – 5 = 5 (E) 

4 × 2 =8    10 +  (H) 25 + 5 ÷ 2 = 15 (O) 5 – 3 = 12  (L) 
5 × 4 – 2 = 18  (R)  30 ÷ 2 + 4 = 19  (S)  3 × 2 + 3 = 9 (I) 
18 ÷ 2 + 0 = 9  (I)  8 ÷ 2 + 1 = 5  (E)  4 × 2 + 2 = 10  (J) 
5 × 5 – 6 = 19  (S)  20 + 10 – 11 =19  (S)  1 × 1 + 0 = 1  (A) 
100 ÷ 5 = 20  (T)  40 ÷ 2 – 0 = 20  (T)  2 × 2 + 4 = 8  (H) 
4 + 1 × = 20  (T)  2 + 4 + 2 = 8  (H)  50 ÷ 2 – 5 = 20  (T) 
48 ÷ 6 =8  (H)  3 + 1 + 1 = 5  (E)  5 × 2 – 2 = 8  (H) 
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35 ÷ 7 =5  (E)  3 × 5 – 3 = 12  (L)) 2 × 2 + 1 = 5  (E) 
30 – 4 ÷ 2 =13  (M)  1 + 0 = 1  (A)  6 × 2 + 4 = 16  (P) 
11 + 4 ÷ 3 =5  (E)  6 × 4 – 1 = 23  (W)  7 × 3 – 3 = 18  (R) 
2 + 9 + 8 = 19  (S)  3 × 3 + 1 = 7  (G)  7 × 2 + 1 = 15  (O) 
11 × 2 – 3 = 19  (S)  50 ÷ 5- 1 = 9  (I) 6 × 2 + 4 = 16  (P) 
72 ÷ 8 = 9 (I)  3 × 5 + 7 = 22  (V)  6 – 3 + 5 = 8  (H) 
2 ÷ 1 + 0 =1  (A)  12 ÷ 2 – 1 = 5  (E)  4 × 2 – 3 = 5  (E) 
32 ÷ 4 = 8  (H)  5 × 5 – 7 = 18  (R)  30 ÷ 2 + 5 = 20  (T) 
 
3. Ibaga nga kopyaenda tapno makitada ti sungbat dagiti sinolbarda. 
a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  
b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
c.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
4. Ilawlawag ti inaramid da Moses ken Elias, masapul met nga isu ti aramidenda. Ituloyda nga 
paneknekkan kadagiti sabsabali ti kina-Mesias ni Jesus. 
 
5. Nayon nga paobra iti OE. Ipresentar dagiti sumaganad. Ibaga nga sawenda batay iti bukodda 
a pannakaawat. 
a. Moses ken Elias impatalgedda a ni Jesus ket Massias. 
b. Tinungpal ni Jesus ti Linteg ti Dios isu nga inpayulog ni Moses. 
k. Tinungpal ni Jesus ti padto ni Elias a pannakaisalakan ti lubong. 
d. Ipatalgedtayo a ni Jesus ti Messias wenno mannubbot ti biagtayo. 

  

G. Pangrikep nga Aramid 

1. Ibaga iti klase nga ikabesada ti laglagipen a bersikulo. 
2. Panagdaton 
3. Pangrikep a Kanta: “God Tell It to The People” (Tune: “Go Tell It to the Mountains”) 

Go, tell it to the people, 
Malls and schools and everywhere 

Go, tell it to the people 
That Jesus Christ is Lord. 
Go, prove it to the people 

Life has changed from old to new 
Go, prove it to the people. 
That Jesus saved your life. 

4. Pangrikep a Kararag.  Apo Dios, agyamankami kadagiti nabaknang a Sasaom. 
Agyamankami iti biag da Moses ken Elias isu nga agtutltuloy a mapagtalkan ti pammatalgedda 
a ni Jesus ket Mesias isu nga mangisalakan ti lubongmi. Tulongannakami met nga agbalin a 
kas ken Moses ken Elias tapno ipatalgedmi met kadagiti sabsabali a ni Jesus ket Mannubbot 
ken Mesiasmi babaen iti sao ken aramidmi. Daytoy ti kararagmi ken Jesus nga Apomi, Amen. 
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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad       Panawen ken Tiempo ni Jesus 

 

Youth Level 
 
Maikalima a Domingo kalpasan Epiphania/Transfiguration Sunday:  

Paulo ti leksion: Moses, Nangyulog ti Linteg ken Elias, Profeta  

 

DAGITI TEKSTO 

Daan A Tulag: Exodus 19:3-6 
3 Ket ni Moises simmang-at a napan iti pudno a Dios, ket rinugian nga awagan ni Jehova manipud 
bantay,m a kunkunana: “Daytoy ti sawem iti balay ni Jacob ken ibagam iti annak ti Israel, 4 ‘Dakayo 
nakitayo no ania ti inaramidko kadagiti Egipcio,a tapno maawitkayo kadagiti payak dagiti agila ket 
iyegkayo kaniak.b 5 Ket ita no siiinget nga agtulnogkayto iti timekko ket pudno a salimetmetanyonto ti 
tulagko,d iti kasta sigurado nga agbalinkayto a naisangsangayan a sanikuak manipud iti amin a sabsabali 
nga ili, agsipud ta kukuak ti interoa daga. 6 Ket dakayo agbalinkayto kaniak a maysa a pagarian ti papadi 
ken maysa  a nasantuan a nasion.’ Dagitoy ti sasao a sawem iti annak ti Israel.” 
 
Baro a Tulagt: Lukas 9:28-36 

28 Iti kinapudnona, agarup walo nga aldaw kalpasan dagitoy a sasao, inkuyogna ni Pedro ken ni Juan ken 
ni Santiago ket immulida iti bantay tapno agkararag. 29 Ket bayat nga agkarkararag nagbalbaliw ti langa 
ti rupana ket ti pagan-anayna nagbalin a sumilsilap a puraw. 30 Kasta met, adtoy! dua a lallaki ti 
makisasao kenkuana, nga isu da Moises ken Elias. 31 Nagparang dagitoy buyogen ti dayag ket rinugianda 
a nagsasaritaan ti ipapanawna a naikeddeng a tungpalenna idiay Jerusalem. 32 Ita ni Pedro ken dagidiay 
naikuyog kenkuana makaturturogda unay; ngem idi makariingdan a naan-anay nakitada ti dayagna ken ti 
dua a lallaki nga agtaktakder a kaduana. 33 Ket bayat a maisinsina kenkuana dagitoy, ni Pedro kinunana 
ken Jesus: “Manangisuro, nasayaat no ditoytayon, gapuna mangibangontayo iti tallo a tolda, maysa ti 
maipaay kenka ket maysa ti maipaay ken Moises ket maysa ti maipaay 
ken Elias,” idinto ta saanna nga ammo ti sasawenna. 34 Ngem bayat a sasawenna dagitoy a banag 
nabukel ti maysa nga ulep ket rinugianna a linongan ida. Idi naulepanda, nagbutengda. 35 Ket adda 
timek a naggapu iti ulep, a kunkunana: “Daytoy ti Anakko, daydiay napili.l Agimdengkayo 36 Ket bayat a 
ti timek napasamak nasarakan nga agmaymaysa ni Jesus. Ngem nagtalinaedda a naulimek ket saanda 
nga impadamag iti asinoman kadagidi nga aldaw ti aniaman kadagiti banag a nakitada. 
 

Pannakailawlawag ti Teksto 

Daytoy a teksto ket parte ti panagdalliasat dagiti Israelita kalpasan ti pannakaiyaonda 

manipud pannakaadipen idiay Egipto. Daytoy ti maikatallo a bulan nga panagdalliasat nga 

agturong iti naikari a daga para kadakuada. Kalpasan ti naunday nga pannagna, nakadanunda 

iti disierto iti Bantay Sinai ket nagkampoda sadiay, ket ni Moises immuli sadi bantay tapno 

agsarakda iti Dios isu a nangyaba kenkuana. Iti bantay inawat ni Moises inawatna ti paglintegan 

ti Dios ken ti plano ti Dios nga mangipasdek ti katulaganda. Daytoy a katulagan ket kasapulan a 

dagiti Israelita agtulnogda ket ti kasukatna agbalinda a napili nga annak ti Dios. Daytoy a tulag 

iti pannakirelasyon napakuyogan iti dakkel a responsibilidad “No agtulogkayo kaniak masapul 

nga ipapusoyo ti katulagak kadakayo”. Masapul ngarud ti napnoan panagtulnog iti pannakitulag 

iti Dios. Ti pannakitulag dagiti Israelita ket naconfirmar kadagiti sumarsaruno a capitulo babaen 
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ken Moises kas nangted kadakuada ti linteg a nagtaud iti Dios. Umuna, inpresentarna kadagiti 

tatttao dagiti sangapulo a bilin- ti basaran dagiti tattao nga agbiag iti inaldaw kas annak ti Dios 

ken nawayawayaan nga kumunidad ti Dios. Dagitoy a paglintegan ti mangidalan ken 

mangiwanwan kadakuada iti panangipasdekda iti maysa a natalingenngen a komunidad, 

naisalsalumina a nasyon kumpara kadagiti sabsabali. Ti biagda ket saksi, senyales ti 

naisangsangayan nga wagas ti panagbiag a mailasin nga isuda ket winayawayaan ti Dios 

kadagiti sumarsaruno a kaputotan ken iti sibubukel a pakasaritaan. 

A kas ken Moises, ni Jesus ken dagiti adalanna nakarupanrupada ti Dios iti bantay. 

Kasanguanan dayta, walo nga aldaw nga nagag-agas ni Jesus. Makita pay ditoy ti kompesar ni 

Pedro a, “ni Jesus ket Cristo.” Ti panagbaliw ti langa ni Jesus a kaduana da Moises ken Elijah a 

nasaksian dagiti adalanna ket ultimatum ti pudpudno nga kababalin ni Jesus kas Messias. 

Sinaruno daytoy dagiti panursuro ni Jesus ti imbag ti isusurot kenkuana.  

Ti sangapulo nga bilin nga inawat ni Moises iti bantay Sinai ket prinsipyo a mangidalan 

kadagiti manghusga ken tapno mangitay-ay kadagiti amin a garaw dagiti Judio. Iti nabayagen a 

tiempo dagitoy dagiti nagbalin a basaran uray ni Profeta Isaias iti panangiproklamarna kadagiti 

nasasayaat ken naiimbag iti imatang ti Dios. Iti entero a pakasaritaan dagiti Israelita ti linteg 

wenno ti Tora ket isun ti basaran ken pundasion kadagiti mangawat ti bendisyon ken 

panakailunod. Ti Linteg wenno ti Tora ket nagtultuloy nga isu ti mangeddeng no anat nasayaat, 

ingganna idi panawen da Jesus. 

Ti presensiya da Moses ken Elijah iti panagbaliw ti langa ni Jesus isimbolona ti panagtipon 

ti autoridada ti linteg ken ti padto a ni Jesus ket Messias. Ni Jesus ti pudpudno a ladawan ni 

kinasayaat ken kina-imbag ken kenkuana umay ti mensahe nga amin a tattao agsublida iti Dios. 

Daytoy ngarud nga istorya saanna kayat a sawen a lipaten ti daan a pammati, no di ket daytoy 

ket senyales a masapul a tagipatgen ti autoridad ken kinapateg ti Daan a Tulag ngamin ni Jesus 

mismo nasursuroan iti pammati dagiti Judio. Naadalan babaen iti Linteg wenno “Tora” ket 

daytoy ti agtultuloy a mangted iti kinasirib ken pannakaidalan iti Iglesia iti agdama a panawen, ta 

ti Iglesia masapul nga amirisenna ti kinapudno, mailasinna no ania ti naimbag a ken dakes ken 

ammuenna dagiti nasasayaat iti imatang ti Dios. 

Ngem ti Ebanghelio ipakitana ti kasupadi nga ladawan ken interpretasyon ti linteg Ni 

Moises. Maisupadi iti daan a pammati, ni Jesus tinalmeganna ti pammati ken kinapudno iti Dios 

isu a nangted ti LInteg wenno Tora kas pagtaudan ti gracia ken pannakaisalakan. Saan laeng a 

dagiti nalinteg ti makapadas ti pannakaisalakan no di ket dagiti amin a tattao. Ti Linteg ipaayna 

dagiti pundasion ken prinsipyo ti kumunidad a nawaya nga ipasdek dagiti amin a sumurot ken 

Kristo. Ni Jesus winayawayaanna dagiti tattao iti pannakaikawarda ti daan a pammati ken linteg. 

Intalmeg ni Jesus nga babaen iti strikto a panangsurot ken litelal a panangsurot, a napnoan 

kinaragsak ken kinarag-o maawatda ti nailangitan nga parabur ti Dios. 

Ti panagbaliw ti langa ni Jesus iladawanna ti pannakatranspormana babaen ti kaadda ni Moses 

ken Elijah, nagpukaw ti langada idinto a nabati ni Jesus. Daytoy a kapadasan isimbolona nga 

nabiag ti essensiya ti Linteg ken Padto. Babaen ken Jesus isu nga anak ti linteg ken padto kas 

gracia ti Dios kadagiti amin a tattao, ti kumunidad dagiti namati itultuloyna ti mangipasdek iti 

gimong nga addaan justicia ken ayat ta daytoy ti panggep ti linteg. 

Tarabay para kadagiti Mangisuro 
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Ti panagbaliw ti langa ni Jesus, pinalubosanna a makita dagiti apostolesna iti sitwasyon ti 

panagungarna. Pudno nga saanda payla a maawatan ngem daytoy ipakitana a masapul nga 

agsaganada iti ipapatay ken panagungar ni Jesus. Ti panagparang da Moses ken Elias iti 

sikigan ni Jesus ken ti panagpukawda ket nabati ni Jesus, isimbolona ti natural a kagagalad ti 

nakristianuan a panagpammati: nangrugi ken nainaw manipud iti Judio ken nagbaliw kas tanda 

ti panagrang-ay. 

Inadaptar dagiti Kristiano ti Biblia dagiti Hebreo, daytoy ket ti Daan a Tulag. Ti Iglesia 

ipasindayagna nga ti Ebanghelio ni Kristo ket timmaud manipud tradisyon dagiti Judio. Ti Linteg 

ken dagiti Propfeta iparangda ti rugi ti pakasaritaan. Ngem ti pammati ti Daan a Tulag ket saan 

laeng nga rugi ti pakaistoryaan no diket nasged ken simbolo ti kinaagnanayon. Agtultuloy nga 

idalan ken iwanwanna ti Iglesia tapno pataudenna ti baro a pannakawat iti Ebanghelio. Idalanna 

ti Iglesia tapno maiyadayo kadagiti saan a nasayaat nga interpretasyon ken saan a mamulitan ti 

kinasagrado ti ebanghelio. Ti nagkauna a pammati isu ti pakaadalan ken agtultuloy a mangisuro 

iti Iglesia ket agbalin nga kadua, critoko ken guardiya.  

Iti sabali a pannao, ti Ebangelio ni Kristo ket naitandudo nga kasupadi iti tradisyon dagiti 

Judio. Kinorbertirna ti Linteg ni Moises babaen iti panangidiaya ti gracia ti Dios babaen ti 

pammati nga addaan panagtulnog iti linteg iyegna ti pannakaisalakan. Ti pannakaisalakna dagiti 

managbasol ti kangrunaan nga gagem ni Cristo ta daytoy ket ninotaran da Oseas ken Jeremia. 

Ti linteg ket nagbalin a legalista ngem nagtalinaed ti ebanghelio ni Kristo pinigisna dagiti 

banbanag a mangyadayo kadakuada iti Dios. Ti Sao ti Dios kunana, “Daytoy ti Annakko a 

Pinilik: isu ti denggenyo,” Idi agpukawen ti timek awanen da Moses ken Elijah.  

 

I. Panggep 

Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a: 
1. Maiyistoryada ti istorya ti panagbaliw ti langa ni Jesus; 
2.  Mailadawanda dagiti disipulos ni Jesus isu a nakaimatang ti panagbaliw ti langa ni 

Jesus; ken 
3. Mailawlawagda ti importansiya ti kaadda da Moses ken Elias iti storya ti panagbaliw ti 

langa ni Jesus 
 

II. Konsepto:   

Moses kas maestro ti linteg ken Elijah kas profeta ipaneknekda ni Jesus a kas Mesias.  
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheets, krayola, lapis 
 

III. Linaon/Wagas ti Panagadal 

A. Panglukat a panagdaydayaw 

1. Panangbasangbay/Panagsasangpet. 
2. Panglukat a Kanta: “Be Thou My Vision” (Hymnal of a Faith Journey # 275) 
3. Panglukat a Kararag:  
 

B. Panagsagana 

Pre-test. Isagana dagiti sumaganad nga salsaludsod. Ibaga iti klase nga sungbatanda iti pudno 
wenno saan. (true or false). 
1. Ti Biblia ket mapagtalkan a saksi iti Dios. (true) 
2. Ti kayat a sawen ti panagbaliw ken pannakatrasporma. (true) 
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3. Inkuyog ni Jesus ni Pedro, Simon ken Juan a napan nagkararag diay bantay. (false) 
4. Ti panagbaliw ti langa ni Jesus ket panangipresentar ti panangungar ni Jesus. (true) 
5. Ti pammati dagiti Hudyo no sadino nga naisuro ken Jesus ket nagbalin ken agtultuloy nga 
tarabay ken kadua ti Iglesia uray iti agdama. (true) 
6.Nagbaliw ti langa ni Jesus ken nagbalin a puraw a nasileng ti badona iti istorya ti panagbaliw ti 
langa ni Jesus. (true) 
7. Moses ti nangyulog ti linteg. Naiyasawa iti anak ni Jethro ken sibaballigi nga indalanna dagiti 
Israelita iti panakawayawaya manipud iti ima dagiti Egipsios. (true) 
8. Elias ti natured a propeta, pinulotanna dagiti ar-ari. (true) 
9. Moses ken Elias iti Biblia awan pulos koneksionda ken Jesus. (false) 
10.Ti timek naggapu iti ulep kunana: “Daytoy ti annakko a pinilik, dumngegkayo!” (true) 
 

C. Panawen ti Panagadal 

1. Ibagam iti klase a basaenda ti nakaibatayan ti leksion iti Exodus 19:3-6 ken Lukas 9:28-36 
Babaen iti bukodda a Biblia. 
2. Basaenda manen a sangsangkamaysa dagiti bersikulo. Damagen no ania ti pasamak iti 
Daan a Tulag a maipada iti Baro a Tulag ( Ni Moses iti daan a tulag napan sadiay bantay tapno 
mapan agkararag ken iti Baro a Tulag, Ni Jesus ken dagiti adalanna napanda diay bantay tapno 
agkararag) 
3. Irugi ti istorya, santo ituloy dagiti ubbing. Saggaysaen ida agingga a makadanun sadiay timek 
a naggapu iti ulep. 
4. Ubraen ti grupo. GUdwaen ti klase ti dua a grupo. Ibagam nga agsukainda iti Biblia wenno 
ania ti pannakammoda kada Moses ken Elijah. Ibagam nga nayonanda ti pannakaammoda 
kadakuada babaen iti panangaramat ti teksto. Ti umuna a grupo Moses ken ti maikadua a grupo 
Elias. 
5.Ubraen ti klase. Ibaga iti klase nga usarenda ti Venn Diagram ket isuratda iti nagbukel. Ibaga 
nga ibingayda ti ammoda kada Moses ken Elias babaen ti panangsuratda iti pagpadaan ken 
pagsupadianda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         Pagpadaan ti Biag da Moses ken Elias 
(Isuratda dita tenggana wenno mabalin mangisaganka ti dakkel a papel iti pisara) 

 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray 

1. Diskutiren ti leksion babaen kadagitoy a salsaludsod. 
 a. Sinno dagiti tattao iti istorya? (Jesus, Pedro, Juan, Satiango, Moses ken Elias) 
b.Sadinno ti napananda tapno agkararag? (iti bantay) 
c. Ania ti napasamak diay bantay? ( Nagparang da Moses ken Elias) 
d. Ania ti sinarita da Moses ken Elias? (Ni Jesus ti naikari a pakatungpalan ti padto babaen ti 
ipapatayna diay Jerusalem) 
e. Ania ti kuna ti timek a naggapu iti ulep? (Daytoy ti annakko a pinilik- dumngegkayo!) 

Moses, 

nangyulog 

ti Linteg 

Elias, 

propeta 
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2. Iruar dagiti agtutubo ti pre-test nga inobrada itay. Damagen no sinno ti nagsungbat iti saan a 
pudno (false), ket ikompera iti istorya ken dagiti impormasyon nga naalada. 
 
 
 
3.Panangiproseso ti aktibidad: Sawem: Ti linteg naited ken Moises ket ken Elias ket maysa 
kadagiti natured a profeta isu nga agar-aramid kadagiti naindaklan a milagro ken ti 
panangiproklamarna ti panagbabawi ket masapul nga agsublida iti Apo. Ni Jesus ti pakaitungpal 
ti linteg ni Moses iti daan a tulag ken Jesus metlaeng ti pakatungpalan ti padto dagiti propeta. Ti 
laglagipen a bersikulo ibagana kadatayo a ni Jesus, ti annak ti Dios isu nga inbaonna, isu a 
makaawat nga kenkuana maipatungpal ti linteg ken ti padto. 

 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Saludsodem: “Ania ti nalatak nga naipanagan ken Moses? Ania ti nalatak a naipanagan ken 
Elias? Ania ti makunam apay a nagparangda Moses ken Elias iti istorya ti panagbaliw ti langa ni 
Jesus? 
 

F. Panangyaplikar ti Adal 

1. Isuro ti laglagipen a bersikulo: “Daytoy ti annakko a pinilik, dumngegkayo!” (true) 
2. Ibaga iti klase a sungbatanda ket kumpletuenda dagiti sumaganad ken ilawlawagda ti 
sungbatda iti klase. 

a. Ti desisyonko ita surotek da Moses ken Elias babaen iti: 
(mangibingayda ti wagas no kasano nga surotenda Moses ken Elias) 

b. Mamatiak ti panangungar ni Jesus isu a masapul nga agbalinak nga instrumento ti 
pannakabalbalaiw: 
(Ibingayda no kasanoda nga instrument ti pannakabalbaliw iti daytoy a lawas)  

c. Mamatiak iti presensiya da Moses ken Elias iti istorya ti panagbaliw ti langa ni Jesus 
gaputta paneknekanda a ni Jesus ti Mesias a mangisalakan ditoy lubong. Masapul nga 
ibingayko dayta kadagiti sabsabali. 
( Mangibaga iti konkreto a wagas ti panangibingayda a ni Jesus ti pakaipatungpalan ti 
linteg ken padto) 
 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Panagidaton 
2. Pangrikep a kanta: “Be Thou My Vision” (Hymnal of a Faith Journey # 275) 
3. Pangrikep a Kararag: 
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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad       Panawen ken Tiempo ni Jesus 

 

Adult Level 

 
Maikalima a Domingo kalpasan Epiphania/Transfiguration Sunday:  

Paulo ti leksion: Moses, Nangyulog ti Linteg ken Elias, Profeta  

 

DAGITI TEKSTO 

Daan A Tulag: Exodus 19:3-6 
3 Ket ni Moises simmang-at a napan iti pudno a Dios, ket rinugian nga awagan ni Jehova manipud 
bantay,m a kunkunana: “Daytoy ti sawem iti balay ni Jacob ken ibagam iti annak ti Israel, 4 ‘Dakayo 
nakitayo no ania ti inaramidko kadagiti Egipcio,a tapno maawitkayo kadagiti payak dagiti agila ket 
iyegkayo kaniak.b 5 Ket ita no siiinget nga agtulnogkayto iti timekko ket pudno a salimetmetanyonto ti 
tulagko,d iti kasta sigurado nga agbalinkayto a naisangsangayan a sanikuak manipud iti amin a sabsabali 
nga ili, agsipud ta kukuak ti interoa daga. 6 Ket dakayo agbalinkayto kaniak a maysa a pagarian ti papadi 
ken maysa  a nasantuan a nasion.’ Dagitoy ti sasao a sawem iti annak ti Israel.” 
 
Baro a Tulagt: Lukas 9:28-36 

28 Iti kinapudnona, agarup walo nga aldaw kalpasan dagitoy a sasao, inkuyogna ni Pedro ken ni Juan ken 
ni Santiago ket immulida iti bantay tapno agkararag. 29 Ket bayat nga agkarkararag nagbalbaliw ti langa 
ti rupana ket ti pagan-anayna nagbalin a sumilsilap a puraw. 30 Kasta met, adtoy! dua a lallaki ti 
makisasao kenkuana, nga isu da Moises ken Elias. 31 Nagparang dagitoy buyogen ti dayag ket rinugianda 
a nagsasaritaan ti ipapanawna a naikeddeng a tungpalenna idiay Jerusalem. 32 Ita ni Pedro ken dagidiay 
naikuyog kenkuana makaturturogda unay; ngem idi makariingdan a naan-anay nakitada ti dayagna ken ti 
dua a lallaki nga agtaktakder a kaduana. 33 Ket bayat a maisinsina kenkuana dagitoy, ni Pedro kinunana 
ken Jesus: “Manangisuro, nasayaat no ditoytayon, gapuna mangibangontayo iti tallo a tolda, maysa ti 
maipaay kenka ket maysa ti maipaay ken Moises ket maysa ti maipaay 
ken Elias,” idinto ta saanna nga ammo ti sasawenna. 34 Ngem bayat a sasawenna dagitoy a banag 
nabukel ti maysa nga ulep ket rinugianna a linongan ida. Idi naulepanda, nagbutengda. 35 Ket adda 
timek a naggapu iti ulep, a kunkunana: “Daytoy ti Anakko, daydiay napili.l Agimdengkayo 36 Ket bayat a 
ti timek napasamak nasarakan nga agmaymaysa ni Jesus. Ngem nagtalinaedda a naulimek ket saanda 
nga impadamag iti asinoman kadagidi nga aldaw ti aniaman kadagiti banag a nakitada. 
 

Pannakailawlawag ti Teksto 

Daytoy a teksto ket parte ti panagdalliasat dagiti Israelita kalpasan ti pannakaiyaonda 

manipud pannakaadipen idiay Egipto. Daytoy ti maikatallo a bulan nga panagdalliasat nga 

agturong iti naikari a daga para kadakuada. Kalpasan ti naunday nga pannagna, nakadanunda 

iti disierto iti Bantay Sinai ket nagkampoda sadiay, ket ni Moises immuli sadi bantay tapno 

agsarakda iti Dios isu a nangyaba kenkuana. Iti bantay inawat ni Moises inawatna ti paglintegan 

ti Dios ken ti plano ti Dios nga mangipasdek ti katulaganda. Daytoy a katulagan ket kasapulan a 
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dagiti Israelita agtulnogda ket ti kasukatna agbalinda a napili nga annak ti Dios. Daytoy a tulag 

iti pannakirelasyon napakuyogan iti dakkel a responsibilidad “No agtulogkayo kaniak masapul 

nga ipapusoyo ti katulagak kadakayo”. Masapul ngarud ti napnoan panagtulnog iti pannakitulag 

iti Dios. Ti pannakitulag dagiti Israelita ket naconfirmar kadagiti sumarsaruno a capitulo babaen 

ken Moises kas nangted kadakuada ti linteg a nagtaud iti Dios. Umuna, inpresentarna kadagiti 

tatttao dagiti sangapulo a bilin- ti basaran dagiti tattao nga agbiag iti inaldaw kas annak ti Dios 

ken nawayawayaan nga kumunidad ti Dios. Dagitoy a paglintegan ti mangidalan ken 

mangiwanwan kadakuada iti panangipasdekda iti maysa a natalingenngen a komunidad, 

naisalsalumina a nasyon kumpara kadagiti sabsabali. Ti biagda ket saksi, senyales ti 

naisangsangayan nga wagas ti panagbiag a mailasin nga isuda ket winayawayaan ti Dios 

kadagiti sumarsaruno a kaputotan ken iti sibubukel a pakasaritaan. 

A kas ken Moises, ni Jesus ken dagiti adalanna nakarupanrupada ti Dios iti bantay. 

Kasanguanan dayta, walo nga aldaw nga nagag-agas ni Jesus. Makita pay ditoy ti kompesar ni 

Pedro a, “ni Jesus ket Cristo.” Ti panagbaliw ti langa ni Jesus a kaduana da Moises ken Elijah a 

nasaksian dagiti adalanna ket ultimatum ti pudpudno nga kababalin ni Jesus kas Messias. 

Sinaruno daytoy dagiti panursuro ni Jesus ti imbag ti isusurot kenkuana.  

Ti sangapulo nga bilin nga inawat ni Moises iti bantay Sinai ket prinsipyo a mangidalan 

kadagiti manghusga ken tapno mangitay-ay kadagiti amin a garaw dagiti Judio. Iti nabayagen a 

tiempo dagitoy dagiti nagbalin a basaran uray ni Profeta Isaias iti panangiproklamarna kadagiti 

nasasayaat ken naiimbag iti imatang ti Dios. Iti entero a pakasaritaan dagiti Israelita ti linteg 

wenno ti Tora ket isun ti basaran ken pundasion kadagiti mangawat ti bendisyon ken 

panakailunod. Ti Linteg wenno ti Tora ket nagtultuloy nga isu ti mangeddeng no anat nasayaat, 

ingganna idi panawen da Jesus. 

Ti presensiya da Moses ken Elijah iti panagbaliw ti langa ni Jesus isimbolona ti panagtipon 

ti autoridada ti linteg ken ti padto a ni Jesus ket Messias. Ni Jesus ti pudpudno a ladawan ni 

kinasayaat ken kina-imbag ken kenkuana umay ti mensahe nga amin a tattao agsublida iti Dios. 

Daytoy ngarud nga istorya saanna kayat a sawen a lipaten ti daan a pammati, no di ket daytoy 

ket senyales a masapul a tagipatgen ti autoridad ken kinapateg ti Daan a Tulag ngamin ni Jesus 

mismo nasursuroan iti pammati dagiti Judio. Naadalan babaen iti Linteg wenno “Tora” ket 

daytoy ti agtultuloy a mangted iti kinasirib ken pannakaidalan iti Iglesia iti agdama a panawen, ta 

ti Iglesia masapul nga amirisenna ti kinapudno, mailasinna no ania ti naimbag a ken dakes ken 

ammuenna dagiti nasasayaat iti imatang ti Dios. 

Ngem ti Ebanghelio ipakitana ti kasupadi nga ladawan ken interpretasyon ti linteg Ni 

Moises. Maisupadi iti daan a pammati, ni Jesus tinalmeganna ti pammati ken kinapudno iti Dios 

isu a nangted ti LInteg wenno Tora kas pagtaudan ti gracia ken pannakaisalakan. Saan laeng a 

dagiti nalinteg ti makapadas ti pannakaisalakan no di ket dagiti amin a tattao. Ti Linteg ipaayna 

dagiti pundasion ken prinsipyo ti kumunidad a nawaya nga ipasdek dagiti amin a sumurot ken 

Kristo. Ni Jesus winayawayaanna dagiti tattao iti pannakaikawarda ti daan a pammati ken linteg. 

Intalmeg ni Jesus nga babaen iti strikto a panangsurot ken litelal a panangsurot, a napnoan 

kinaragsak ken kinarag-o maawatda ti nailangitan nga parabur ti Dios. 

Ti panagbaliw ti langa ni Jesus iladawanna ti pannakatranspormana babaen ti kaadda ni Moses 

ken Elijah, nagpukaw ti langada idinto a nabati ni Jesus. Daytoy a kapadasan isimbolona nga 

nabiag ti essensiya ti Linteg ken Padto. Babaen ken Jesus isu nga anak ti linteg ken padto kas 
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gracia ti Dios kadagiti amin a tattao, ti kumunidad dagiti namati itultuloyna ti mangipasdek iti 

gimong nga addaan justicia ken ayat ta daytoy ti panggep ti linteg. 

Tarabay para kadagiti Mangisuro 

Ti panagbaliw ti langa ni Jesus, pinalubosanna a makita dagiti apostolesna iti sitwasyon ti 

panagungarna. Pudno nga saanda payla a maawatan ngem daytoy ipakitana a masapul nga 

agsaganada iti ipapatay ken panagungar ni Jesus. Ti panagparang da Moses ken Elias iti 

sikigan ni Jesus ken ti panagpukawda ket nabati ni Jesus, isimbolona ti natural a kagagalad ti 

nakristianuan a panagpammati: nangrugi ken nainaw manipud iti Judio ken nagbaliw kas tanda 

ti panagrang-ay. 

Inadaptar dagiti Kristiano ti Biblia dagiti Hebreo, daytoy ket ti Daan a Tulag. Ti Iglesia 

ipasindayagna nga ti Ebanghelio ni Kristo ket timmaud manipud tradisyon dagiti Judio. Ti Linteg 

ken dagiti Propfeta iparangda ti rugi ti pakasaritaan. Ngem ti pammati ti Daan a Tulag ket saan 

laeng nga rugi ti pakaistoryaan no diket nasged ken simbolo ti kinaagnanayon. Agtultuloy nga 

idalan ken iwanwanna ti Iglesia tapno pataudenna ti baro a pannakawat iti Ebanghelio. Idalanna 

ti Iglesia tapno maiyadayo kadagiti saan a nasayaat nga interpretasyon ken saan a mamulitan ti 

kinasagrado ti ebanghelio. Ti nagkauna a pammati isu ti pakaadalan ken agtultuloy a mangisuro 

iti Iglesia ket agbalin nga kadua, critoko ken guardiya.  

Iti sabali a pannao, ti Ebangelio ni Kristo ket naitandudo nga kasupadi iti tradisyon dagiti 

Judio. Kinorbertirna ti Linteg ni Moises babaen iti panangidiaya ti gracia ti Dios babaen ti 

pammati nga addaan panagtulnog iti linteg iyegna ti pannakaisalakan. Ti pannakaisalakna dagiti 

managbasol ti kangrunaan nga gagem ni Cristo ta daytoy ket ninotaran da Oseas ken Jeremia. 

Ti linteg ket nagbalin a legalista ngem nagtalinaed ti ebanghelio ni Kristo pinigisna dagiti 

banbanag a mangyadayo kadakuada iti Dios. Ti Sao ti Dios kunana, “Daytoy ti Annakko a 

Pinilik: isu ti denggenyo,” Idi agpukawen ti timek awanen da Moses ken Elijah.  

 
 
I. Panggep 
Kalpasan daytoy a panagadal, dagiti nagadal manamnama a: 

1. Mainaigda wenno maikomperada ti istorya ti panagbaliw ti langa ni Jesus iti 
panangungar ni Jesus; 

2. Maideskribarda ti importansiya ti appirmasyon ti panagbalin nga Anak ti Dios ni Jesus 
ken ti panagpukaw da Moses ken Elias; 

3. mailawlawagda  no kasano nga ti istorya ti panagbaliw ti langan ni Jesus saritaenna ti 
kina-Mesias ni Jesus 

 
 
II. Konsepto:  
Moses a kas nangiyulog ti linteg ken Elias a kas profeta ipaneknekda ni Jesus ket Mesias.  
 Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheet 
 

III. Linaon Ti Panagadal 
A. Panglukat a Panagdayaw 

1. Panangbasangbay/panagsasangpet. 
2. Panglukat a Kanta. “Be Thou My Vision” (Hymnal of a Faith Journey # 275) 
3. Panglukat a Kararag:  
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B. Panagsagana 

1. Saludsoden iti klase a manglagipda iti maysa a patalastas no kasano nga ti narugit a 
bado papudawenna wenno dalusan ti maysa a sabon. 

2. Ibaga iti klase nga ikomperada ti narugit ken nadalus nga bado. Ilawlawag ti rebbeng ti 
sabon a mangpapudaw wenno mangpadalus iti maysa a narugit a bado. 

 

C. Panawen ti Panagadal 

Kalpasan ti pannakabasa ti pakaibatayan a teksto iti leksion, ilawlawag ti importansiya dagitoy a 
teksto a mairelasyon iti panagbaliw ti langa ni Jesus. 
1. Exodus 19:3-6. Dagitoy a bersikulo saritaenna no ania ti inbaga ni Apo Dios ken Moses idi 
adda diay bantay. 
a. Inbaga ti Dios no kasanona a tinulongan dagiti Israelita ken no kasano nga inaywana ken 
inturong ida. 
b. Inpalagip ti Dios nga no agtultuloyda a nalinteg ken natulnog a mangsurot iti pagayatanna 
dakkel a gungunna ken pannarabay ti itedna. 
2. Lukas 9:28-36 Ti istorya ti panagbaliw ti langa ni Jesus ken ti importansiyana. 
a. Napan ni Jesus sadiay bantay tapno agkararag. Intugotna da Pedro, Juan ken Santiago. 
b. Dagiti disipulosna nasaksianda ti naindaklan a pasamak. 

1. Ti tan-ok ken Gloria ni Jesus idi a nagbaliw ti langana. Nagbalin a puraw ken 
sumilsileng ti aruatenna. 
 “ Ti Libro ni Lukas ipakitana ti istorya ti panagbaliw ti langan ni Jesus ken ni Moises kas 
mangibabaet iti napalabas, a kas ken Jesus maibangon ti pannakaipakita ti dayag ti 
Dios. Agpada da Moses ken Elias nga presente ken nagsao iti dayta a kanito a 
mangipaneknek ti linteg maipatungpal ken Jesus- ti padto maipatungpal ken Jesus- 
nakita ti kinadaeg dagiti langada a mangipakita ti kaadda ti presensiya ti Dios iti 
nagbaetanda. 
(Commentary, Background, Insights from Literary Structure, Theological 
Message, Ways to Present the Text. Anna Grant-Henderson, Uniting Church 
in Australia). 

3. Sawem: Kas kameng ti bagi ni Cristo, ti Iglesia, masapul nga ipakitatayo ti kababalin ni 
Cristo. Kadagiti amin nga aramid, sao, balikas, ken wagas ti panagbiag ta saan a saying ti 
biagtayo no situtudyotayo nga agtulnog Kenkuana babaen iti panagserbi kadagiti pada a tattao. 
 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 

 
Ilawlawag ti leksion babaen iti panagsaludsoda kadagiti sumaganad. 
1. Ania ti napasamak ken Jesus idi ta agkarkararag? (nagbaliw ti langa ni Jesus) 
2. No adda tayo iti Dios, mabalin kad met nga agraniag dagiti rupatayo? Apay ken apay saan? 
3. Idin ta naamiris dagiti adalan a ni Jesus ket anak ti Dios, kasano a tinulongan daytoy a 
pannirigan iti panangituloyda iti trabahoda kas disipulos?  
4. Kasano nga inaigtayo ti panagbaliw ti langa ni Jesus iti panangungarna? 

 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Saludsodem: 
 Kasano nga ti linteg ni Moises ken ti padto ni Elias paneknekanna ti kina-Mesias ni Jesus? 

 

F. Pannagyaplikar ti Adal 
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Ibaga iti klase a mangaramidda wenno mangibingayda iti klase ti planoda a mangipakita ti 
kinalinteg ti Dios iti pagtaengan, lugar ti pagtratrabahuan, ken kumonidad no sadino nga 
aggigian. 

 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Panagdaton 
2. Pangrikep a kanta: “Be Thou My Vision” (Hymnal of a Faith Journey # 275) 
3.Pangrikep a Kararag:  

 


