(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Kinasiasinno ni Jesus

March 06, 2016
Maikapat a Domingo iti Cuaresma:
Paulo ti Leksion 15: Nakisinnarak ni Jesus kadagiti Nabileg ken Nababaknang
DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: Dagiti Salmo 72:1-7
1.O Dios, dagiti bukodmo a hudisial a pangngeddeng itdem iti ari,Ken ti kinalintegmo iti anak ti ari.2
Irupirna koma ti kalintegan
ti ilim buyogen ti kinalinteg Ken dagidiay naparigatan a kukuam buyog ti hudisial a pangngeddeng. 3
Dagiti bantay mangipanda
koma iti talna kadagiti umili, Kasta met dagiti turod,babaen ti kinalinteg. 4 Ukomenna koma dagidiay
naparigatan kadagiti umili, Isalakanna koma ti annak daydiay napanglaw, Ket rumekenna koma ti
manangsaur. 5 Agbutengdanto kenka agingga nga adda init,a
Ken iti sanguanan ti bulan iti kinapkaputotan.6 Isu bumabanto kas ti tudo iti rabaw ti napatpat a ruot,
Kas kadagiti naruay nga
abis a mangbabasa iti daga. 7 Iti al-aldawna agtubonto daydiay nalinteg, Ken ti kinaruay ti talna agingga
nga awanen ti bulan.
Baro a Tulag: Markos 10:17-25
17 Ket bayat nga isu rumrummuaren, maysa a lalaki ti nagtaray nga immasideg ket nagparintumeng iti
sanguananna ket insaludsodna kenkuana: “Naimbag a Mannursuro, ania ti masapul nga aramidek tapno
agtawidak iti agnanayon a biag?” 18 Kinuna kenkuana ni Jesus: “Apay nga awagannak iti naimbag? Awan
asinoman a naimbag, malaksid ti maysa, ti Dios. 19 Ammom dagiti bilin, ‘Dika mamapatay, Dika
makikamalala, Dika agtakaw, Dika mangsaksi iti ulbod, Dikamangsaur, Dayawem ni amam ken ni inam.’ ”
20 Kinuna kenkuana ti lalaki: “Mannursuro, amin dagitoy a banag sinalimetmetakonnanipud pay
kinaagtutubok.” 21 Minatmatan ni Jesus ket nariknana ti panagayat kenkuana ket kinunana kenkuana:
“Maysa a banag ti agkurang kenka: Inka, ilakom no ania a bambanag ti
adda kenka ket itedmo kadagiti napanglaw, ket maaddaankanto iti gameng idiay langit, ket umayka
agbalinka a pasurotko.” 22 Ngem isu nagliday iti sao ket pimmanaw a sileleddaang, ta agik-ikut idi iti adu
a sanikua. 23 Kalpasan a kimmita iti aglikmut kinuna ni Jesus kadagiti adalanna: “Anian a nakarigrigatto a
banag kadagidiay addaan kuartac ti sumrek iti pagarian ti Dios!”d 24 Ngem adalan nagsiddaawda iti
sasaona. Kas sungbat kinuna manen kadakuada ni Jesus: “Annak, anian a nakarigrigat a banag ti sumrek
iti pagarian
ti Dios! 25 Ti maysa a kamelio nalaklaka a lumsot iti abut ti dagum ngem iti maysa a nabaknang a tao a
sumrek iti pagarian ti Dios.”
Pannakailawlawag ti Teksto
Agparparang a ti Salmo 72 ket kararag ni Solomon ngem inadaptar dagiti simmaruno nga ari a
kas pagwadan (standard) a kararag a maar-aramat kadagiti okasion wenno tiempo ti
panangoronada. Dawdawaten ti kararag iti Dios ti sirib a mangted ti pannakabalin iti ari a
mangkita dagiti kasapulan dagiti tattaona. Dawdwaten ti ari a tulongan ti Dios a mangammo ken
mangamiris no ania ti nalinteg, a maadaan iti kaasi a mngsalaknib kadagiti napanglaw. Agpaay
daytoy a pakakitaan iti kasayaat (kalidad) ti kababalin a pakakitaan iti nakaidumaan dagiti ari ti
Israel kadagiti ari dagiti sabali a nasion. Isingsing daytoy nga adda dagiti simmukat a naglabas
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nga ari iti trono ngem liniknikanda daytoy a sinurot a pagwadan a maipaay iti panagturay dagiti
napulotan nga ari. Yanninaw ti kararag ti kapadasan ti masa a tao a nakasaksi kadagiti
kinauyong ken kinaranggas ken panangabuso dagiti nabileg ken nabaknang kadagiti nababa
ken nakurapay iti daga. Daytoy koma ti agpaay a pagtuladan iti intay panangrukod no kasano ti
kinasayaat ken kadakes ti maysa nga agturay ken pangulo ti uray ania a nasion, no kasano a
maipakat ti husticia kadagiti makurkurangan iti panagbiag.
Saan a mailibak a pabpaboran ti ministry ni Jesus dagiti napanglaw, mairurumen ken
maikuskuspil. Iti sabali a banda, kontra dagiti panursuro ni Jesus a naiturong kadagiti Fariseo
ken Escriba a ken kadagiti nangangato nga agturay iti Juda gapu ta kadawyan nga isuda ti
pakaiturongan dagiti pammabasol ken pammabalaw. (e.g. Mateo 23)
Kalpasan ti Capernaum napan ni Jesus iti ballasiw Jordan ket nakasabetna manen ti dakkel a
bunggoy dagiti tattao. Ditoy, inturong ni Jesus dagiti panursuro kadagiti nabileg ken babaknang
isuda a makabael a mangitandudo iti wenno mangparigat kadagiti tao. Implagip met ni Jesus
kadakuada dagiti pagrebbenganda kadagiti napanglaw, nakapuy ken awanan gaway. Iparang
daytoy a pset ti Biblia ti kasasaad idi
Panawen ti panagturay dagiti Romano a sumagmamano laeng dagiti nabaknang ken
nabileg idinto nga adu unay dagiti napanglaw ken gumawgawawa gapu iti saan a
patas/mayannatup a pannakaiwaras ti kinabaknang ken panagabuso, panagkusit ken
panagkunniber dagiti opisial ti gobierno ken papanguloen ti templo. Ti panagsarak da Jesus ken
ti agtutubo a nabaknang ket paset dagiti panursuro ni Jesus a mangkarit kadagiti nabileg ken
babaknang a mangkita ti relasionda kadagiti napanglaw ken no kasano nga ar-aramatenda ti
bileg ken kinabaknangda.
Inpangpangruna ni Jesus nga imparang a ti bileg ken kinabaknang nagpaay a pakaitibkolan ti
baro a baknang, ket daytoy ti gapuna a maibilang a saan a makastrek iti pagarian ti Dios uray
kasano ti kinamanagtulnogna iti linteg. Maappresiar unay ti kinatulnog daytoy baro a baknang iti
linteg, ngem ken Jesus, saan a makaanay daytoy gapu ta isu (ti baknang) laeng ti
mabenepisiaran ngem saan dagiti dadduma nangruna dagiti napanglaw. Ditoy maseknan unay
ni Jesus saan a maipapan iti kinamanagtulnog diay baknang iti linteg no di ket no kasano nga
ar-aramaten ti tao ti kinabaknang ken bilegna.
Kaspulan ti panangtawid iti pagarian ti Dios ti isusurot ken ti panagbalin ng ahente ti
panagbalbaliw ken reporma para iti bukod a bagi ken iti relasion ti maysa a tao iti padana a tao
nangruna kadagiti napanglaw. Inbaga ni Jesus iti agtutubo a baknang ti wagas no kasano a
matawid ti agnanayon a biag. Nupay kasta, saan a pabor ti baknang ti sungbat ni Jesus gapuna
a naupay ken nagliday unay. Daytoy ti mangipakita a saan a siayat daytoy a baknang a
mangisuko saan la nga iti kinabaknangna no di pay ket ti saadna (status), bileg ken dagiti
pribelehiyona. Nalawag nga ipakitana ti pnagkedked ti baknang iti awis ni Jesus a sumurot
kenkuana ti kaawan ayatna a makipartisipar iti nalinteg a pannakaurnos dagiti relasion
maipapan iti ekonomia (economic relations) babaen iti panangibingayna iti kinbaknangna ken
itutulongna kadagiti nakakaasi iti pngbiag. Ti nalinteg a pannakaurnos dagiti relasion maipapan
iti ekonomia a pakairamanan ti pannakaiwaras ti kinbaknang a mangitag-ay kadagiti napanglaw
ken magungundawayan ket maysa a napateg a pakayebkasan ti panagbabawi ken komitment ti
isusurot ken Jesus.
Kas kadagiti ari, dagiti nabileg ken nabaknang ti nangitalkan ti Dios kadagiti bendision tapno
mbalinda a kitaen ti pagimbagan dagiti nababa a saan nga abusuen, parigaten ken
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gundawayan ida. Dagiti ari, nabileg ken nabaknang ti namnamaem ken kitkitaen a
mangsalaknib kadagiti awanan gaway manipud kadagiti amin a kita ti porma ti kinadakes ken
mangipakat iti husticia a mangted iti pagimbagan dagiti napanglaw ken mangirurumen.
Makasursuro la ketdi dagiti nabileg ken nabaknang a sumrek iti pagarian ti Dios ta kanayon nga
aw-awisen ida ti Dios kas iti panangawis ni Jesus iti nabaknang a tao a sumorot kenkuana- ti la
aramidenda ket mangngaasida, agbabawid ket ipakitada ti husticia.
Tarabay kadagiti Mangisuro
Inkasaba ni Jesus ti mansahe ti panagbabawi mainaig iti asidegen a yaay ti pagarian ti
Dios. Pinanggep a dagiti baknang ken nabileg idi panawen ti agdengeg kenkuana gapu ta ti
panagbabawi dagitoy ket mabenepisiaran wenno agpaay a pagimbagan dagiti napanglaw ken
mairurumen. Makita daytoy a panunot manipud kadagiti profeta idi un-unana a nagiturong iti
mensaheda kadagiti agturay iti nasion. Kadagiti biktima ti kaawan husticia, inkasaba a
sinaggaysa nga imparang ni Jesus dagiti bendision ti umay a pagarian ti Dios para kadakuada.
Iti sabali a pannao, ti mensahe ni Jesus ket naimbag a damage kadagiti napanglaw nupay
no dagiti nabaknang ti pagisasawanna. Malaksid laeng a nasayaat a maala ditoy iti biang ti
ekonomia. Agbibiagtayo ditoy lubong a bassit unay ti bilang dagiti aglaplapunusan iti
kinabaknang idinto ta adu unay dagiti nakakaasi iti panagbiag. Babaen iti Oxfam internatinaol
maysa laeng a porsiyento (1%) kadagiti tao ti lubong ti agtagikua iti nasurok kagudua ti amin a
kinabaknang ti lubong. Ti smple a pannakaiwaras ti kinabaknang ti lubong ket nalakaman a
maited ti taraon, aywan ti salun-at(health care), balay ken panagadal kadagiti tao iti sadinoman!
Siempre, kasapulan daytoy ti nasayaat a pannakaimaneharna (baro a mekanismo) dagiti
rekurso ti lubong.
Iti imatang ti Dios, amin a banag addaan iti naespirituan a paset/kasasaad gapuna nga
awan ti mailaksid iti panangukom ti Dios, ta iti tunggal kaadu a maaramid ti maysa a tao,
sungbatannanto iti Dios inton Aldaw ti Pnangukom. Nagkakamang dagiti adu a nasion ken isla ti
maymaysa a lubong, gapuna a ti kinawadwad ti kinabaknang ti maysa ket isu met ti
kinapanglaw ti sabali. Iti namoralan a pangkita maysa daytoy nga eskandalo; iti sango ti Dios
makarimon. Babaen ken Oxfam manen agturong daytoy a kasasaad iti sangalubongan a didigra
nga awan ti makalisi. Iti theolohia daytoty ti iyaay ti panungpalan, ti maudi a panangukom ti
Dios. Awanen ti mensahe a nasnaken ngem daytoy: “Agbabawikayo ta ti pagarian ti Dios
asidegen”. Masapul nga agbabawi dagiti nabibileg ken nababaknang. Rebbaenda/burakenda
dagiti mamagpanglaw a makina a maaw-awagan iti sangalubongan a panagsamsam dagiti
gunlo dagiti babaknang (poverty-generating machine of corporate globalization) ket suktan ti
maysa a Sistema ti ekonomia a mangyun-una a mangkita iti pagimbagan ti publiko sakbay ti
ganasia. Iti kaawan ti pannakaasikaso daytoy mapukaw ketdi ti lubong.

Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Levels
I. PANGGEP
Kalpasan ti panagadal ken ti di agsarday a panangipakita dagiti nagannak ken dadduma
nga nataengan ti pagtuladan, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Ibaga ti estorya iti tao nga agtarigagay nga agtawid ti biag nga agnanayon;
2. Ilista dagiti wagas iti panangaywan kadagiti dadduma; ken
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3. Ibaga ti panangbigbig ti pateg iti gundaway nga maka-ibingay ken panagyaman iti gundaway a
matulungan.
II. KONSEPTO: Ayabannatay ni Jesus nga mangaywan ken mangibingay.
Dagiti Kasapulan: Biblia, dagiti ladawan kas naibaga iti estorya, Costumes, Colored
paper ken pair of scissors.
III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay – Kablaawan dagiti ubbing iti nasam-it nga isem ken panagarakup.
2. Panglukat a Kararag – Managayat a Dios nga Amami, agyaman kami iti biyag ken ayat mo.
Salakniban nakami kadagiti aramid mi ket bendisyonan nakam cas panangbendisyon mi
kadagiti dadduma. Iti nagan ni Apo Jesus, icararag mi. Amen.

3. Panglukat a Kankanta:
a. “Stop!” (Words and Music by Rev. Goel Bagundol gbb)
I must tell someone to stop. Stop! Doing what is wrong.
Saying God is watching us and never wants us to be bad.
I must tell someone to stop. Stop, doing what is wrong!
b. “We Shall Overcome”
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday;
Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome someday.
c. “I’m Sharing” (Tune: I’m Giving)
I’m sharing (twice) because I love Jesus. I’m sharing (twice) because I love Him.
Giving… Loving… Serving…

B. Panagsagana
Mangisagana ti napasurotan nga ladawan ti kulibangbang iti nadalus papel/coupon bond ken
naduma-duma a color a tissue paper wenno pangbalkot a papel. Ikkan ti tunggal ubbing ket
kartibenda ti napasurotan a kulibangbang ken arkosan da babaen kadagiti de-color a papel.
Tunggal ubing maikkan ti papel/poster nga addaan nakasurat nga “Beautiful Life in Jesus”. Ikkan
ida ti panangigalut dagiti posters kadagiti kulibangbang. Ibagam: Cas kadagitoy kulibangbang nga
rimwar iti supot a balayda ken nagbalin a napintas, pumintas tayo met no suroten tay ni Jesus.

C. Oras ti Innadal/Panagadal
1. Ibagam kadagiti ubbing nga dumngeg da a nasayaat cas estoryaem maipapan iti
nabaknang a lalaki nga napan nangkita ken Jesus.
Ni Jesus ken ti Baknang
(Mark 10: 17-25)
Maysa nga aldaw, nagsaludsod ti baknang ken Jesus; “Naimbag nga maestro, ania
ti aramidek tapno makstrekak iti pagarian ti Dios?”. Simmungbat ni Jesus: “ Sursurotem
kadi dagiti bilbilin ti Dios?” Simmungbat met ti baknang: “ Kanayon a tungtungpalek ti
bilbilin ti Dios” Minatmatan ni Jesus ti baknang ket kinunana; “Ilakom amin a
kinabaknang mo” / “Kukuam ket ited mo kadagiti napanglaw”. Kayat ti baknang nga
suroten ni Jesus, ngem nakabakbaknang/nabaknang unay ket saanna a kayat nga maited
dagitoy kadagiti napanglaw. Nagladingit ket pinanawan na ni Jesus. Kinuna ni Jesus;
“Narigat ti baknang nga sumrek iti pagarian ti Dios.
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2. Isagana dagiti ubbing iti panangipakita/panagakem da:
Gudwaen ti klase; maysa ti ag-aksiyon kas Jesus wenno ti baknang. Tapno makaay-ayo
dagiti parang, agbadoda iti naduma duma a suoten.
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
Isaludsod dagitoy cas ipakitam dagiti ladawan maipapan iti estorya.
1. Sino ti napan nangkita ken Jesus? (Baknang a lalaki)
2. Apay nga apan na kinita ni Jesus? (Apan na saludsoden nu kasano nga makstrek iti
pagarian ti Dios)
3. Ania ti umuna nga saludsod ni Jesus? (Sursurotem met la dagiti bilbilin ti Dios?)
4. Ania ti sungbat ti baknang? (Kanayon a surotec...)
5. Ania ti balakad ni Jesus? (Ilakom dagiti kuykuam ket ited mo kadagiti napanglaw)
6. Apay nga makunam nga nagladingit ti baknang? (Gapu ta saanna a kayat nga ilako dagiti
kukuana nga maiwaras kadagiti napanglaw)
7. Apay nga makunam nga saan nga husto ti saan a panangilako ti baknang kadagiti
kukuana? (Patienna nga nagrigatanna ti pannakapaadda dagiti kinabaknangna.
Nalipatanna nga kukua amin ti Dios ti kinabaknang ditoy lubong)
8. Apay nga kuna ni Jesus nga narigat kadagiti baknang ti sumrek iti pagarian ti Dios?
(Dadduma kadagiti baknang ay-ayatenda ti kinabaknangda ngem ti Dios)
9. Kunam: “Kitaenyo dagiti kulibangbang. Agsukatda no rumuarda iti balayda. Pumintasda.
Saludsodem: “Kasano nga papintasen ti Dios ti biag tayo?”.
E. Panangdiskubre ti Adal iti Nasantoan a Surat
Damagen: “Apay nga kasapulan iti panangaywan kadagiti dadduma ken mangibingay iti
adda kadatayo?”.
F. Panangyaplikar ti Naadal
1. Isuro ti bersikulo babaen iti panag-aksyon/tignay: “Adda kurangmo, mapanmo ilako ti
kukuam ket iwaras mot i paglakuam kadagiti napanglaw… (Sirkulo ti panaggunay,
ingato ti im-ima manipud sikigan, agpangato sa agpababa... ket maaddaan ka ti
kinabaknang idiay langit; (Nakalukat nga ipasango ti palad )… ket umayka
surotennak.” (Ingato ti im-ima a mangitudo iti ngato).
2. Para N/K: Ikkan tunggal ubing ti colored paper. Ibagam nga kupinenda ket
iparabawda ti nagdedekket nga ramay asideg iti nagkupinan. Linyaan ken ugisanda
kalapasanna, surotenda a kartiben ti uges sadanto ilukat ti nakupen a papel. Duanton
nga sukog ti ima nga sinan-puso. Isuratda ti nagnaganda iti tengnga. Inayondanto
dagitoy nga inaramidda inton panagdaton.
3. Para YE: Iparang dagitoy nga wagas ket itedda ti kapanunutanda: “Idulin wenno saan
nga gastuen ti balon wenno ti it-ited ti nagannak para iti makalawas, ket igatang ti
makan para kadagiti nakurapay wenno ited dagiti saandan a mausar nga lupot ngem
nalagda pay kadagiti makasapul.
G. Pangserra a Pagdayaw
1. Panagdaton : Mangikabil ti pagyanan dagitoy iti tenga ket ibaga nga ipan dagiti ubbing
dagiti sagsagutda agraman diay sinan-puso nga ima kas kankantaenda ti “were
sharing…”
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2. Pangserra a Kanta: “With God All Things Are Possible” (Tune: London Bridge)
With God all things are possible (3x)
With God all things are possible, that’s why we trust God
3. Pangserra a Kararag
“O Dios nga Amami, agyaman kami iti panangisurom ita nga aldaw no kasano mi
nga ibingay ti adda kadakami kadagiti dadduma. Daytoy ti kararagmi. Amen”
4. Kanta ti panagsisina: “Our Sunday School is over”

Middle and Older Elementary Levels
I. PANGGEP
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Maibagada ti kaipapanan ti panagbabawi;
2. Maibagada no kasano nga sinungbatan ni Jesus diay tao nga agtarigagay nga agtawid
iti agnanayon a biag;
3. Maadawda manipud iti estorya nga kasapulan tunggal tao nga mangibingay ken
mangaywan kadagiti dadduma kas impakita ni Jesus; ken,
4. Ibagada ti panangekeddengda nga mangtulong kadagiti agkasapulan.
II. KONSEPTO: Ayabannatay ni Jesus nga mangaywan ken mangibingay ken agbabawi..
Dagiti Kasapulan: Biblia, Pagmarkaan, Biblical costumes, Camel paper art, Cardboard, pair
of scissors, pen ken crayola.
III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay – Kablaawan dagiti agadal babaen iti nasam-it nga isem ken nairut
nga arakup. Irugi ken isuro ti naidumduma nga panaglilinamano kadagiti agadal ken
makitungtungka iti lima nga ubbing no ania napanan wenno inaramidda iti napalabas a
lawas
2. Panglukat a kararag – “Dios nga Amami, ikkatem kadakami iti kinasadut wenno
panakauma tapno maitan-ok ken maidayawmi ti naganmo. Luktam dagiti
pannakaawatmi tapno Makita, mangngeg, marikna ken mapadasanmi ti ayatmo ken
panangaywanmo tunggal maysa kadakami. Makikaaddaka kadakami kas daytoy ti
ararawmi iti nagan ni Jesus .Amen.”
3. Panglukat a Kankanta:
a. “We Shall Overcome”
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday;
Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome someday.
b. “Make Me A Servant”
Make me a servant, humble and meek
Lord let me lift up those who are weak.
And may the prayers of my heart always be
Make me a servant, make me a servant, make me a servant today.
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B. Panagsagana
1.Panagaramid iti aggargaraw nga kulibangbang.
2. Isagana dagiti kasapulan kas iti modelo ti medium-sized nga kulibangbang, colored
paper, glue, scissors, crayons.
3. Agaramid ti tunggal ubing iti uppat nga kulibangbang manipud kadagiti naisagana nga
kasapulan
4. Isurat ti NEW LIFE IN JESUS kadagiti uppat a kulibangbang.
5. Saan nga malingdan ti nakasurat nga sao iti kulibangbang.
6. Babaen iti sinulid, igalutda tapno aggaraw ti kulibangbang.
7. Ipakitada ti inaramidda ken ibagada ti baro a biagda ken Jesus.
C. Oras ti Innadal
1. Aggigidan dagiti ubbing nga mangbasa ti Salmo 72:1-7. Kalpasanna, mangayab ti
sumagmamano nga ubbing nga mangisalaysay maipanggep iti nagsurat ti Salmo ken
mangted kadagiti banag nga namnamaen ti nalinteg nga ari nga ited ti Dios.
2. Guduaen ti klase ket tunggal grupo agsublatda nga mangbasa kadagiti akem ni Jesus
ken ti nabaknang a lalaki, ti mangisuro ti agbalin a narrator. Mabalin nga agisurotda
wenno saan kadagiti nadumaduma a kawes wenno mascara.
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray.
Saludsoden dagitoy:
1. Naimbag kadi nga tao didiay baknang? Apay? (Nasayaat didiay baknang a lalaki gspu
ta sinurotna dagiti bilbilin ti Apo)
2. Inay-ayat kadi daytoy a lalaki ni Apo Dios iti amin a pusona? Apay? (Diay baknang a
lalaki ket saanna nga kayat nga ited wenno iparangkap dagiti naimbag nga adda
kenkuana. Saanna nga maayat ni Apo Jesus iti amin a pusona gapu ta inay-ayatna unay
dagiti adda kenkuana)
3. Apay nga dawaten ni Apo Jesus dagiti adda kadatayo? (Gapu ta kayatna nga suroten
tayo)
4. Apay nga makunam nga ti panagtulnog ket importante iti iseserrek iti pagarian ti Dios?
(Ti kinatulnog ket maysa a kasapulan nga disiplina tapno agbalin tay a pasurot ti Dios)
5. Apay nga imbaga ni Jesus nga narigat iti baknang nga sumrek iti pagarian ti Dios? (Ti
kinabaknang aramidenna ti tao nga manglipat iti Dios)
E. Panangdiskubre ti Adal iti Nasantoan a Surat
Saludsoden: Kuna ni Jesus, kasano nga makastrek tayo iti pagarian ti Dios? (Ayayabannatayo ni Jesus nga mangaywan, mangibingay ken agbabawi)
F. Panangyaplikar ti Naadal
1. Isuro ti laglagipen a bersikulo:
“Adda maysa a pagkurangam . Inka ilako ti amin a sanikuam samo ited ti paglakoam
kadagiti napanglaw, ket addanto kinabaknangmo sadi langit. Kalpasanna umayka
sumurot kaniak” (Marcos 10:21b).
2. Para ME
Ipakita dagitoy nakalanad nga tagikua iti baba. Agpanunotda no kasanoda nga maibingay
kadagiti makasapul:
Tagikua
Ti pangtedanda tapno maipakita a maseknanda kadagiti makasapul
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a) Kawkawes/bado –
b) Sapatos –
c) ramramit/Gadgets –
d) White gifts –
e) Makan –
3. Para OE
Ilistada dagiti adda kadakuada a banag wenno gameng ket isuratda no kasanoda nga
maibingay kadagiti agkasapulan. (wenno aniada ti mabalinda nga ipadawat kadagiti awanan
nga adda kadakuada)

G. Pangserra a Pagdayaw
1. Kapanunotan a tignay: “Ti Apo laeng ti pagtalkak”..
2. Panagdaton:
Mangikabil ti pagyanan dagitoy iti tengnga ket ipisok dagiti ubbing ti sagsagutda
kabayatan ti panangkanta iti: “Were sharing/I’m giving”
3. Pangserra a Kanta – “With God All Things Are Possible” (Tune: London Bridge)
With God all things are possible (3x)
With God all things are possible, that’s why we trust God.
4. Pangserra a Kararag:
O Dios nga Amami, agyaman kami iti panangisurom ita kadakami no kasano ti
panangibingay kadagiti dadduma. Daytoy ti kararagmi iti nagan ni Jesus. Amen!
5. Pamakada a kanta: “Our Sunday school is over…”
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Youth Level
(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Kinasiasinno ni Jesus

March 06, 2016
Maikapat a Domingo iti Cuaresma:
Paulo ti Leksion 15: Nakisinnarak ni Jesus kadagiti Nabileg ken Nababaknang
DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: Dagiti Salmo 72:1-7
1.O Dios, dagiti bukodmo a hudisial a pangngeddeng itdem iti ari,Ken ti kinalintegmo iti anak ti ari.2
Irupirna koma ti kalintegan
ti ilim buyogen ti kinalinteg Ken dagidiay naparigatan a kukuam buyog ti hudisial a pangngeddeng. 3
Dagiti bantay mangipanda
koma iti talna kadagiti umili, Kasta met dagiti turod,babaen ti kinalinteg. 4 Ukomenna koma dagidiay
naparigatan kadagiti umili, Isalakanna koma ti annak daydiay napanglaw, Ket rumekenna koma ti
manangsaur. 5 Agbutengdanto kenka agingga nga adda init,a
Ken iti sanguanan ti bulan iti kinapkaputotan.6 Isu bumabanto kas ti tudo iti rabaw ti napatpat a ruot,
Kas kadagiti naruay nga
abis a mangbabasa iti daga. 7 Iti al-aldawna agtubonto daydiay nalinteg, Ken ti kinaruay ti talna agingga
nga awanen ti bulan.
Baro a Tulag: Markos 10:17-25
17 Ket bayat nga isu rumrummuaren, maysa a lalaki ti nagtaray nga immasideg ket nagparintumeng iti
sanguananna ket insaludsodna kenkuana: “Naimbag a Mannursuro, ania ti masapul nga aramidek tapno
agtawidak iti agnanayon a biag?” 18 Kinuna kenkuana ni Jesus: “Apay nga awagannak iti naimbag? Awan
asinoman a naimbag, malaksid ti maysa, ti Dios. 19 Ammom dagiti bilin, ‘Dika mamapatay, Dika
makikamalala, Dika agtakaw, Dika mangsaksi iti ulbod, Dikamangsaur, Dayawem ni amam ken ni inam.’ ”
20 Kinuna kenkuana ti lalaki: “Mannursuro, amin dagitoy a banag sinalimetmetakonnanipud pay
kinaagtutubok.” 21 Minatmatan ni Jesus ket nariknana ti panagayat kenkuana ket kinunana kenkuana:
“Maysa a banag ti agkurang kenka: Inka, ilakom no ania a bambanag ti
adda kenka ket itedmo kadagiti napanglaw, ket maaddaankanto iti gameng idiay langit, ket umayka
agbalinka a pasurotko.” 22 Ngem isu nagliday iti sao ket pimmanaw a sileleddaang, ta agik-ikut idi iti adu
a sanikua. 23 Kalpasan a kimmita iti aglikmut kinuna ni Jesus kadagiti adalanna: “Anian a nakarigrigatto a
banag kadagidiay addaan kuartac ti sumrek iti pagarian ti Dios!”d 24 Ngem adalan nagsiddaawda iti
sasaona. Kas sungbat kinuna manen kadakuada ni Jesus: “Annak, anian a nakarigrigat a banag ti sumrek
iti pagarian
ti Dios! 25 Ti maysa a kamelio nalaklaka a lumsot iti abut ti dagum ngem iti maysa a nabaknang a tao a
sumrek iti pagarian ti Dios.”
Pannakailawlawag ti Teksto
Agparparang a ti Salmo 72 ket kararag ni Solomon ngem inadaptar dagiti simmaruno nga ari a
kas pagwadan (standard) a kararag a maar-aramat kadagiti okasion wenno tiempo ti
panangoronada. Dawdawaten ti kararag iti Dios ti sirib a mangted ti pannakabalin iti ari a
mangkita dagiti kasapulan dagiti tattaona. Dawdwaten ti ari a tulongan ti Dios a mangammo ken
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mangamiris no ania ti nalinteg, a maadaan iti kaasi a mngsalaknib kadagiti napanglaw. Agpaay
daytoy a pakakitaan iti kasayaat (kalidad) ti kababalin a pakakitaan iti nakaidumaan dagiti ari ti
Israel kadagiti ari dagiti sabali a nasion. Isingsing daytoy nga adda dagiti simmukat a naglabas
nga ari iti trono ngem liniknikanda daytoy a sinurot a pagwadan a maipaay iti panagturay dagiti
napulotan nga ari. Yanninaw ti kararag ti kapadasan ti masa a tao a nakasaksi kadagiti
kinauyong ken kinaranggas ken panangabuso dagiti nabileg ken nabaknang kadagiti nababa
ken nakurapay iti daga. Daytoy koma ti agpaay a pagtuladan iti intay panangrukod no kasano ti
kinasayaat ken kadakes ti maysa nga agturay ken pangulo ti uray ania a nasion, no kasano a
maipakat ti husticia kadagiti makurkurangan iti panagbiag.
Saan a mailibak a pabpaboran ti ministry ni Jesus dagiti napanglaw, mairurumen ken
maikuskuspil. Iti sabali a banda, kontra dagiti panursuro ni Jesus a naiturong kadagiti Fariseo
ken Escriba a ken kadagiti nangangato nga agturay iti Juda gapu ta kadawyan nga isuda ti
pakaiturongan dagiti pammabasol ken pammabalaw. (e.g. Mateo 23)
Kalpasan ti Capernaum napan ni Jesus iti ballasiw Jordan ket nakasabetna manen ti dakkel a
bunggoy dagiti tattao. Ditoy, inturong ni Jesus dagiti panursuro kadagiti nabileg ken babaknang
isuda a makabael a mangitandudo iti wenno mangparigat kadagiti tao. Implagip met ni Jesus
kadakuada dagiti pagrebbenganda kadagiti napanglaw, nakapuy ken awanan gaway. Iparang
daytoy a pset ti Biblia ti kasasaad idi
Panawen ti panagturay dagiti Romano a sumagmamano laeng dagiti nabaknang ken
nabileg idinto nga adu unay dagiti napanglaw ken gumawgawawa gapu iti saan a
patas/mayannatup a pannakaiwaras ti kinabaknang ken panagabuso, panagkusit ken
panagkunniber dagiti opisial ti gobierno ken papanguloen ti templo. Ti panagsarak da Jesus ken
ti agtutubo a nabaknang ket paset dagiti panursuro ni Jesus a mangkarit kadagiti nabileg ken
babaknang a mangkita ti relasionda kadagiti napanglaw ken no kasano nga ar-aramatenda ti
bileg ken kinabaknangda.
Inpangpangruna ni Jesus nga imparang a ti bileg ken kinabaknang nagpaay a pakaitibkolan ti
baro a baknang, ket daytoy ti gapuna a maibilang a saan a makastrek iti pagarian ti Dios uray
kasano ti kinamanagtulnogna iti linteg. Maappresiar unay ti kinatulnog daytoy baro a baknang iti
linteg, ngem ken Jesus, saan a makaanay daytoy gapu ta isu (ti baknang) laeng ti
mabenepisiaran ngem saan dagiti dadduma nangruna dagiti napanglaw. Ditoy maseknan unay
ni Jesus saan a maipapan iti kinamanagtulnog diay baknang iti linteg no di ket no kasano nga
ar-aramaten ti tao ti kinabaknang ken bilegna.
Kaspulan ti panangtawid iti pagarian ti Dios ti isusurot ken ti panagbalin ng ahente ti
panagbalbaliw ken reporma para iti bukod a bagi ken iti relasion ti maysa a tao iti padana a tao
nangruna kadagiti napanglaw. Inbaga ni Jesus iti agtutubo a baknang ti wagas no kasano a
matawid ti agnanayon a biag. Nupay kasta, saan a pabor ti baknang ti sungbat ni Jesus gapuna
a naupay ken nagliday unay. Daytoy ti mangipakita a saan a siayat daytoy a baknang a
mangisuko saan la nga iti kinabaknangna no di pay ket ti saadna (status), bileg ken dagiti
pribelehiyona. Nalawag nga ipakitana ti pnagkedked ti baknang iti awis ni Jesus a sumurot
kenkuana ti kaawan ayatna a makipartisipar iti nalinteg a pannakaurnos dagiti relasion
maipapan iti ekonomia (economic relations) babaen iti panangibingayna iti kinbaknangna ken
itutulongna kadagiti nakakaasi iti pngbiag. Ti nalinteg a pannakaurnos dagiti relasion maipapan
iti ekonomia a pakairamanan ti pannakaiwaras ti kinbaknang a mangitag-ay kadagiti napanglaw
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ken magungundawayan ket maysa a napateg a pakayebkasan ti panagbabawi ken komitment ti
isusurot ken Jesus.
Kas kadagiti ari, dagiti nabileg ken nabaknang ti nangitalkan ti Dios kadagiti bendision tapno
mbalinda a kitaen ti pagimbagan dagiti nababa a saan nga abusuen, parigaten ken
gundawayan ida. Dagiti ari, nabileg ken nabaknang ti namnamaem ken kitkitaen a
mangsalaknib kadagiti awanan gaway manipud kadagiti amin a kita ti porma ti kinadakes ken
mangipakat iti husticia a mangted iti pagimbagan dagiti napanglaw ken mangirurumen.
Makasursuro la ketdi dagiti nabileg ken nabaknang a sumrek iti pagarian ti Dios ta kanayon nga
aw-awisen ida ti Dios kas iti panangawis ni Jesus iti nabaknang a tao a sumorot kenkuana- ti la
aramidenda ket mangngaasida, agbabawid ket ipakitada ti husticia.
Tarabay kadagiti Mangisuro
Inkasaba ni Jesus ti mansahe ti panagbabawi mainaig iti asidegen a yaay ti pagarian ti
Dios. Pinanggep a dagiti baknang ken nabileg idi panawen ti agdengeg kenkuana gapu ta ti
panagbabawi dagitoy ket mabenepisiaran wenno agpaay a pagimbagan dagiti napanglaw ken
mairurumen. Makita daytoy a panunot manipud kadagiti profeta idi un-unana a nagiturong iti
mensaheda kadagiti agturay iti nasion. Kadagiti biktima ti kaawan husticia, inkasaba a
sinaggaysa nga imparang ni Jesus dagiti bendision ti umay a pagarian ti Dios para kadakuada.
Iti sabali a pannao, ti mensahe ni Jesus ket naimbag a damage kadagiti napanglaw nupay
no dagiti nabaknang ti pagisasawanna. Malaksid laeng a nasayaat a maala ditoy iti biang ti
ekonomia. Agbibiagtayo ditoy lubong a bassit unay ti bilang dagiti aglaplapunusan iti
kinabaknang idinto ta adu unay dagiti nakakaasi iti panagbiag. Babaen iti Oxfam internatinaol
maysa laeng a porsiyento (1%) kadagiti tao ti lubong ti agtagikua iti nasurok kagudua ti amin a
kinabaknang ti lubong. Ti smple a pannakaiwaras ti kinabaknang ti lubong ket nalakaman a
maited ti taraon, aywan ti salun-at(health care), balay ken panagadal kadagiti tao iti sadinoman!
Siempre, kasapulan daytoy ti nasayaat a pannakaimaneharna (baro a mekanismo) dagiti
rekurso ti lubong.
Iti imatang ti Dios, amin a banag addaan iti naespirituan a paset/kasasaad gapuna nga
awan ti mailaksid iti panangukom ti Dios, ta iti tunggal kaadu a maaramid ti maysa a tao,
sungbatannanto iti Dios inton Aldaw ti Pnangukom. Nagkakamang dagiti adu a nasion ken isla ti
maymaysa a lubong, gapuna a ti kinawadwad ti kinabaknang ti maysa ket isu met ti
kinapanglaw ti sabali. Iti namoralan a pangkita maysa daytoy nga eskandalo; iti sango ti Dios
makarimon. Babaen ken Oxfam manen agturong daytoy a kasasaad iti sangalubongan a didigra
nga awan ti makalisi. Iti theolohia daytoty ti iyaay ti panungpalan, ti maudi a panangukom ti
Dios. Awanen ti mensahe a nasnaken ngem daytoy: “Agbabawikayo ta ti pagarian ti Dios
asidegen”. Masapul nga agbabawi dagiti nabibileg ken nababaknang. Rebbaenda/burakenda
dagiti mamagpanglaw a makina a maaw-awagan iti sangalubongan a panagsamsam dagiti
gunlo dagiti babaknang (poverty-generating machine of corporate globalization) ket suktan ti
maysa a Sistema ti ekonomia a mangyun-una a mangkita iti pagimbagan ti publiko sakbay ti
ganasia. Iti kaawan ti pannakaasikaso daytoy mapukaw ketdi ti lubong.

I. PANGGEP
Kalpasan daytoy a panagadal, manamnama a dagiti nagadal:
1. Maibagada ti kaipapanan ti panagbabawi ken kinalinteg/hustisya;
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2. Mailadawanda dagiti ugali ti maysa nga ari a kas nailanad idiay salmo a mangipakita iti
kinalinteg;
3. Ipalawag no kasano a ni Jesus inbagana idiay tao ti pagkasapulan ti panangibingay ken
panangaywan kadagiti dadduma a tattao kas panangipakita iti isusurot ken Jesus a kas tanda
ti panagbabawi; ken,
4. Iyebkas iti nasayaat a pamay-an no apay nga ti kinalinteg ken panagbabawi ket kasapulan
iti isusurot iti Dios.
II. KONSEPTO: Ni Jesus ayabanna dagiti naturay ken baknang iti panagbabawi ken kinalinteg .
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheet.
III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay Nabara a panangpasangbay kadagiti agadal babaen iti isem ken
arakup. Irugim ti makilamano kadakuada ket makisaritaka iti lima nga agadal no ania
napanan ken inaramidda idi napan a lawas.
2. Panglukat a Kararag –
Dios nga Amami, makiaddaka kadakami kas inkam agadal ti ad-adu pay maipanggep
Kenka. Idalannakami ket umaddangkami iti nangatngato pay iti inkam pannakipagna
Kenka. Arakupennakami kadagiti naayat nga im-imam isuda nga mangiparikna ti
agnanayon nga panangay-aywanmo kadakami; Iti nagan ni Apomi a Jesus, kararagmi
dagitoy. Amen
3. Panglukat a Kanta : “Just as I am” (HFJ #157)
B. Panagsagana
1. Isagana ti klase nga agay-ayam iti “Life’s Treasure” Kunam: “mangilista ti tallo nga
tao wenno tallo nga banag nga ibilangyo nga napateg iti biagyo. Isurat no mano nga
minutos ti maipan iti tunggal maysa.” Palubosam nga maisuratda amin dagiti sungbatda
ket kalpasanna idingayda dagiti sungbatda kadagiti kakaduada nga agad-adak. Padasem
nga anagen dagiti sungbat ket itudom dagiti pagpapadaan ken pagsassabalian dagiti
pannirigan ken kapanpanunotan.
2. Damagem:
Maibilangyo kadi nga ti relasyon iti Dios ket napateg a gameng? Mano kadi nga oras ti
maibingayyo para iti Dios? Kunam: Kaaduan nga tiempo ket para kadagiti
ipangpangrunatayo a napapateg a sanikuatayo ket mapukaw diay napudpudno nga
panagayattayo iti Dios iti amin a pusotayo.
C. Oras ti Innadal:
1. Kunam: “Ita nag aldaw ammoentayo no ania ti inbagbaga ni Jesus iti maysa nga agtutubo
maipanggep iti panangtawid iti agnanayon a biag.”
2. Binagyen ti klase iti agkadua ket ibagam ti tunggal grupo nga agbasada ti maysa kadagiti
teksto nga surotenda dagiti nailanad nga salsaludsod iti baba, Kalpasanna, ibingayda
dagiti napipintas a kapanpanunotanda.
a) Dagiti Salmo 72:1-7:
1) Sino ti nangisurat iti libro dagiti Salmo?
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2) Ania ti kararagna para iti Ari?
3) Ania ti mapasamak iti Ari no agturay a sililinteg?
b) Marcos 10:17-22:
1) Sino ti napan nagkita ken Jesus? Apay nga binisitana ni Jesus?
2) Kasano ti panangsungbat ni Jesus?
3) Apay nga pimmanaw diay agtutubo nga sililiday unay?
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
Ibaga iti klase nga basaenda dagiti sumaganad a salsaludsod:
1. Apay ngata nga tay baknang nga agtutubo ket kiniddawna ken Jesus ti kapapatgan a
sagut? (Dayta nga sagut nga maidaya ti Dios ket: Biag nga agnanayon.)
2. Ania ngata ti makunayo nga diay baknang nga agtutubo ket dina inawat ti indiaya ti
Dios nga aramidenna? (Diay baknang nga agtutubo dina maawat ti disiplina ti Dios ta
ipatpategna a nangnangruna ti kinabaknangna ngem diay napateg a sagut ti Dios.)
3. Apay ngata a ni Jesus tinarigagayanna nga ipakaawat idiay nabaknang nga agtutubo ti
kayat a saoen ti pannkaisalakan? (Ni Jesus kayatna nga diay baknang nga agtutubo ket
ilakona amin nga kukuana ket ibingayna ti kinabaknangna kadagiti napanglaw. Ti
pannakaisalakan ken panangtawid iti pagarian ti Dios ket iramanna ti isusurot ken
Jesus ken ti panagbalin nga instrument ti panagbalbaliw. Iti kagimongan nga adu dagiti
napanglaw, saan a pagayatan ti Dios nga adu dagiti agrigrigat ket bassit dagiti
nabaknang. Ti kinabaknang ditoy lubong ket pagbibingayan koma ti tunggal maysa,
saan laeng nga dagiti sumagmamano.)
4. Apay a ni Jesus inbilangna nga ti panagbabawi ken kinalinteg ket kasapulan iti
panangtawid iti biag nga agnanayon? (Pagarupen nga nadumaduma ti sungbat ket
damagen iti klase ti kapanpanunotanda maipanggep iti panagbabawi ken
hustisya/kinalinteg.)
5. Apay ngata a ni Jesus ket kinunana nga narigat ti maysa a baknang a sumrek iti
pagarian ti Dios? (Idiay pagarian ti Dios, awan ti nabaknang, awan ti napanglaw,
agpapada ti bingay ti kinabaknang.)
E. Panangdiskubre ti Adal iti Nasantoan a Surat
Damagen: Apay nga ni Jesus awaganna dagiti agtuturay ken nababaknang nga agbabawi
ken agbiag a nalinteg?
F. Panangyaplikar ti Naadal
1. Pagiinnadalan ti laglagipen a bersikulo: “Maysa a banag ti pagkurangam; inka, ilakom ti
amin a sanikuam ket itedmo ti paglakuam kadagiti napanglaw, ket addanto
kinabaknangmo sadi langit; ket umayka sumurot kaniak.”
2. Adalen ti kasasaad idi tiempo ni Jesus nga dagiti nababaknang ken agtuturay ket isuda
dagiti agpangulo kadagiti napapanglaw ken nababa. Apay ni Jesus inmandarna iti baknang
nga ilaknao amin ti adda kenkuana ket itedna kadagiti napanglaw, ket importante unay idi
a tiempo?
3. Pagiinnadalan toy agdama a kasasaadtayo. Kasano ti panangkita tayo iti kagimongantayo?
Aniada dagiti pagpapadaan iti kasasaad idi tiempo ni Jesus ken ti agdama a kasasaad
tayo? Ania koma ti aramiden dagitoy maysa a porsiento nga nababaknang ita tapno
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mairamanda iti pagarian ti Dios isu nga inkaskasaba ni Apotayo a Jesus?
4. Ibaga iti klase iti kankanayon a panagkarkararag kas pasurot ni Jesus, agbabawi ken
agbiag a nalinteg para kadagiti dadduma nga silalagipda nga daytoy ket maysa a misyon:
Tulongan dagiti agkasapulan. Ipasagepsep kadagiti agad-adal no kasano nga aramiden
daytoy. Ipalagip nga daytoy a misyon ket para kadagiti makasapul iti uneg ti Iglesia,
maikkadua, iti kommyunidad. Maysa siguro a pamay-an ket panangibingay ti maysa nga
aldaw nga allowance/balon iti maysa a lawas. Kunam: “Ni Jesus kayatna nga agbalbaliw
tayo kadagiti aramid nga aglaplapusanan ket ibingay kadagiti makasapul.”
G. Pangserra a Pagdayaw
1. Panagdaton.
2. Pangserra a kanta: “Make me a Servant”
5. Pangserra a kararag: “Dios nga Amami, Agyamankami ita nga aldaw iti panangadalmi
kadagiti pagsayaatan ti panagbiagmi ken ti kapatgan ket sika O Diossmi. Agbiag nga
agserbi kami koma laeng Kenka. Daytoy ti kararagmi. Amen!
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Adult Level
(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Kinasiasinno ni Jesus

March 06, 2016
Maikapat a Domingo iti Cuaresma:
Paulo ti Leksion 15: Nakisinnarak ni Jesus kadagiti Nabileg ken Nababaknang
DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: Dagiti Salmo 72:1-7
1.O Dios, dagiti bukodmo a hudisial a pangngeddeng itdem iti ari,Ken ti kinalintegmo iti anak ti ari.2
Irupirna koma ti kalintegan
ti ilim buyogen ti kinalinteg Ken dagidiay naparigatan a kukuam buyog ti hudisial a pangngeddeng. 3
Dagiti bantay mangipanda
koma iti talna kadagiti umili, Kasta met dagiti turod,babaen ti kinalinteg. 4 Ukomenna koma dagidiay
naparigatan kadagiti umili, Isalakanna koma ti annak daydiay napanglaw, Ket rumekenna koma ti
manangsaur. 5 Agbutengdanto kenka agingga nga adda init,a
Ken iti sanguanan ti bulan iti kinapkaputotan.6 Isu bumabanto kas ti tudo iti rabaw ti napatpat a ruot,
Kas kadagiti naruay nga
abis a mangbabasa iti daga. 7 Iti al-aldawna agtubonto daydiay nalinteg, Ken ti kinaruay ti talna agingga
nga awanen ti bulan.
Baro a Tulag: Markos 10:17-25
17 Ket bayat nga isu rumrummuaren, maysa a lalaki ti nagtaray nga immasideg ket nagparintumeng iti
sanguananna ket insaludsodna kenkuana: “Naimbag a Mannursuro, ania ti masapul nga aramidek tapno
agtawidak iti agnanayon a biag?” 18 Kinuna kenkuana ni Jesus: “Apay nga awagannak iti naimbag? Awan
asinoman a naimbag, malaksid ti maysa, ti Dios. 19 Ammom dagiti bilin, ‘Dika mamapatay, Dika
makikamalala, Dika agtakaw, Dika mangsaksi iti ulbod, Dikamangsaur, Dayawem ni amam ken ni inam.’ ”
20 Kinuna kenkuana ti lalaki: “Mannursuro, amin dagitoy a banag sinalimetmetakonnanipud pay
kinaagtutubok.” 21 Minatmatan ni Jesus ket nariknana ti panagayat kenkuana ket kinunana kenkuana:
“Maysa a banag ti agkurang kenka: Inka, ilakom no ania a bambanag ti
adda kenka ket itedmo kadagiti napanglaw, ket maaddaankanto iti gameng idiay langit, ket umayka
agbalinka a pasurotko.” 22 Ngem isu nagliday iti sao ket pimmanaw a sileleddaang, ta agik-ikut idi iti adu
a sanikua. 23 Kalpasan a kimmita iti aglikmut kinuna ni Jesus kadagiti adalanna: “Anian a nakarigrigatto a
banag kadagidiay addaan kuartac ti sumrek iti pagarian ti Dios!”d 24 Ngem adalan nagsiddaawda iti
sasaona. Kas sungbat kinuna manen kadakuada ni Jesus: “Annak, anian a nakarigrigat a banag ti sumrek
iti pagarian
ti Dios! 25 Ti maysa a kamelio nalaklaka a lumsot iti abut ti dagum ngem iti maysa a nabaknang a tao a
sumrek iti pagarian ti Dios.”
Pannakailawlawag ti Teksto
Agparparang a ti Salmo 72 ket kararag ni Solomon ngem inadaptar dagiti simmaruno nga ari a
kas pagwadan (standard) a kararag a maar-aramat kadagiti okasion wenno tiempo ti
panangoronada. Dawdawaten ti kararag iti Dios ti sirib a mangted ti pannakabalin iti ari a
mangkita dagiti kasapulan dagiti tattaona. Dawdwaten ti ari a tulongan ti Dios a mangammo ken
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mangamiris no ania ti nalinteg, a maadaan iti kaasi a mngsalaknib kadagiti napanglaw. Agpaay
daytoy a pakakitaan iti kasayaat (kalidad) ti kababalin a pakakitaan iti nakaidumaan dagiti ari ti
Israel kadagiti ari dagiti sabali a nasion. Isingsing daytoy nga adda dagiti simmukat a naglabas
nga ari iti trono ngem liniknikanda daytoy a sinurot a pagwadan a maipaay iti panagturay dagiti
napulotan nga ari. Yanninaw ti kararag ti kapadasan ti masa a tao a nakasaksi kadagiti
kinauyong ken kinaranggas ken panangabuso dagiti nabileg ken nabaknang kadagiti nababa
ken nakurapay iti daga. Daytoy koma ti agpaay a pagtuladan iti intay panangrukod no kasano ti
kinasayaat ken kadakes ti maysa nga agturay ken pangulo ti uray ania a nasion, no kasano a
maipakat ti husticia kadagiti makurkurangan iti panagbiag.
Saan a mailibak a pabpaboran ti ministry ni Jesus dagiti napanglaw, mairurumen ken
maikuskuspil. Iti sabali a banda, kontra dagiti panursuro ni Jesus a naiturong kadagiti Fariseo
ken Escriba a ken kadagiti nangangato nga agturay iti Juda gapu ta kadawyan nga isuda ti
pakaiturongan dagiti pammabasol ken pammabalaw. (e.g. Mateo 23)
Kalpasan ti Capernaum napan ni Jesus iti ballasiw Jordan ket nakasabetna manen ti dakkel a
bunggoy dagiti tattao. Ditoy, inturong ni Jesus dagiti panursuro kadagiti nabileg ken babaknang
isuda a makabael a mangitandudo iti wenno mangparigat kadagiti tao. Implagip met ni Jesus
kadakuada dagiti pagrebbenganda kadagiti napanglaw, nakapuy ken awanan gaway. Iparang
daytoy a pset ti Biblia ti kasasaad idi
Panawen ti panagturay dagiti Romano a sumagmamano laeng dagiti nabaknang ken
nabileg idinto nga adu unay dagiti napanglaw ken gumawgawawa gapu iti saan a
patas/mayannatup a pannakaiwaras ti kinabaknang ken panagabuso, panagkusit ken
panagkunniber dagiti opisial ti gobierno ken papanguloen ti templo. Ti panagsarak da Jesus ken
ti agtutubo a nabaknang ket paset dagiti panursuro ni Jesus a mangkarit kadagiti nabileg ken
babaknang a mangkita ti relasionda kadagiti napanglaw ken no kasano nga ar-aramatenda ti
bileg ken kinabaknangda.
Inpangpangruna ni Jesus nga imparang a ti bileg ken kinabaknang nagpaay a pakaitibkolan ti
baro a baknang, ket daytoy ti gapuna a maibilang a saan a makastrek iti pagarian ti Dios uray
kasano ti kinamanagtulnogna iti linteg. Maappresiar unay ti kinatulnog daytoy baro a baknang iti
linteg, ngem ken Jesus, saan a makaanay daytoy gapu ta isu (ti baknang) laeng ti
mabenepisiaran ngem saan dagiti dadduma nangruna dagiti napanglaw. Ditoy maseknan unay
ni Jesus saan a maipapan iti kinamanagtulnog diay baknang iti linteg no di ket no kasano nga
ar-aramaten ti tao ti kinabaknang ken bilegna.
Kaspulan ti panangtawid iti pagarian ti Dios ti isusurot ken ti panagbalin ng ahente ti
panagbalbaliw ken reporma para iti bukod a bagi ken iti relasion ti maysa a tao iti padana a tao
nangruna kadagiti napanglaw. Inbaga ni Jesus iti agtutubo a baknang ti wagas no kasano a
matawid ti agnanayon a biag. Nupay kasta, saan a pabor ti baknang ti sungbat ni Jesus gapuna
a naupay ken nagliday unay. Daytoy ti mangipakita a saan a siayat daytoy a baknang a
mangisuko saan la nga iti kinabaknangna no di pay ket ti saadna (status), bileg ken dagiti
pribelehiyona. Nalawag nga ipakitana ti pnagkedked ti baknang iti awis ni Jesus a sumurot
kenkuana ti kaawan ayatna a makipartisipar iti nalinteg a pannakaurnos dagiti relasion
maipapan iti ekonomia (economic relations) babaen iti panangibingayna iti kinbaknangna ken
itutulongna kadagiti nakakaasi iti pngbiag. Ti nalinteg a pannakaurnos dagiti relasion maipapan
iti ekonomia a pakairamanan ti pannakaiwaras ti kinbaknang a mangitag-ay kadagiti napanglaw

Page
16

ken magungundawayan ket maysa a napateg a pakayebkasan ti panagbabawi ken komitment ti
isusurot ken Jesus.
Kas kadagiti ari, dagiti nabileg ken nabaknang ti nangitalkan ti Dios kadagiti bendision tapno
mbalinda a kitaen ti pagimbagan dagiti nababa a saan nga abusuen, parigaten ken
gundawayan ida. Dagiti ari, nabileg ken nabaknang ti namnamaem ken kitkitaen a
mangsalaknib kadagiti awanan gaway manipud kadagiti amin a kita ti porma ti kinadakes ken
mangipakat iti husticia a mangted iti pagimbagan dagiti napanglaw ken mangirurumen.
Makasursuro la ketdi dagiti nabileg ken nabaknang a sumrek iti pagarian ti Dios ta kanayon nga
aw-awisen ida ti Dios kas iti panangawis ni Jesus iti nabaknang a tao a sumorot kenkuana- ti la
aramidenda ket mangngaasida, agbabawid ket ipakitada ti husticia.
Tarabay kadagiti Mangisuro
Inkasaba ni Jesus ti mansahe ti panagbabawi mainaig iti asidegen a yaay ti pagarian ti
Dios. Pinanggep a dagiti baknang ken nabileg idi panawen ti agdengeg kenkuana gapu ta ti
panagbabawi dagitoy ket mabenepisiaran wenno agpaay a pagimbagan dagiti napanglaw ken
mairurumen. Makita daytoy a panunot manipud kadagiti profeta idi un-unana a nagiturong iti
mensaheda kadagiti agturay iti nasion. Kadagiti biktima ti kaawan husticia, inkasaba a
sinaggaysa nga imparang ni Jesus dagiti bendision ti umay a pagarian ti Dios para kadakuada.
Iti sabali a pannao, ti mensahe ni Jesus ket naimbag a damage kadagiti napanglaw nupay
no dagiti nabaknang ti pagisasawanna. Malaksid laeng a nasayaat a maala ditoy iti biang ti
ekonomia. Agbibiagtayo ditoy lubong a bassit unay ti bilang dagiti aglaplapunusan iti
kinabaknang idinto ta adu unay dagiti nakakaasi iti panagbiag. Babaen iti Oxfam internatinaol
maysa laeng a porsiyento (1%) kadagiti tao ti lubong ti agtagikua iti nasurok kagudua ti amin a
kinabaknang ti lubong. Ti smple a pannakaiwaras ti kinabaknang ti lubong ket nalakaman a
maited ti taraon, aywan ti salun-at(health care), balay ken panagadal kadagiti tao iti sadinoman!
Siempre, kasapulan daytoy ti nasayaat a pannakaimaneharna (baro a mekanismo) dagiti
rekurso ti lubong.
Iti imatang ti Dios, amin a banag addaan iti naespirituan a paset/kasasaad gapuna nga
awan ti mailaksid iti panangukom ti Dios, ta iti tunggal kaadu a maaramid ti maysa a tao,
sungbatannanto iti Dios inton Aldaw ti Pnangukom. Nagkakamang dagiti adu a nasion ken isla ti
maymaysa a lubong, gapuna a ti kinawadwad ti kinabaknang ti maysa ket isu met ti
kinapanglaw ti sabali. Iti namoralan a pangkita maysa daytoy nga eskandalo; iti sango ti Dios
makarimon. Babaen ken Oxfam manen agturong daytoy a kasasaad iti sangalubongan a didigra
nga awan ti makalisi. Iti theolohia daytoty ti iyaay ti panungpalan, ti maudi a panangukom ti
Dios. Awanen ti mensahe a nasnaken ngem daytoy: “Agbabawikayo ta ti pagarian ti Dios
asidegen”. Masapul nga agbabawi dagiti nabibileg ken nababaknang. Rebbaenda/burakenda
dagiti mamagpanglaw a makina a maaw-awagan iti sangalubongan a panagsamsam dagiti
gunlo dagiti babaknang (poverty-generating machine of corporate globalization) ket suktan ti
maysa a Sistema ti ekonomia a mangyun-una a mangkita iti pagimbagan ti publiko sakbay ti
ganasia. Iti kaawan ti pannakaasikaso daytoy mapukaw ketdi ti lubong.

I. PANGGEP
Kalpasan daytoy a panagadal, dagiti nagadal manamnama a:
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1. Maibaga ti kayat a saoen ti panagbabawi, kaasi, ken kinalinteg;
2. Maibaga no kasano nga dagitoy nga ug-ugali ket Makita iti biag dagiti Ar-ari ken
papangoloen kas naibinsa-binsa iti libro dagiti Salmo;
3. Ipalawag no apay a ni Jesus ket itudtudona dagiti nababaknang ken naturay nga
agbabawida kadagiti basbasolda babaen ti pannangipakitada ti kinamanangaasida
kadagiti agkasapulan, agbalinda nga nalinteg kas tanda ti kinamanagtulnogda iti
isusurotda ken Jesus;ken,
4. Mabigbigda nga ti pannakibingay ken pannangaywan iti maysa ken maysa ket
maipasagepsep kadagiti namati kas maisagana ti yuumay ti pagarian.
II. KONSEPTO: Ni Jesus ket karkaritenna dagiti agtuturay ken nababaknang nga agbalin nga
manangaasi, managbabawi ken nalinteg.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheets.
III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay
2. Panglukat a kararag: Manangaasi ken nalinteg a Dios, agyaman kami ti tiempo nga
panagtitiponmi mannen tapno inkam adalen dagiti napateg a sasaom. Ikkannakami ti
sirmata nga agtuloy ket dumakkel ken mataengan kami iti inkam pannakipagna
Kenka. Sallokobannakami iti ayat ken pannangaywanmo. Iti nagan ni Apomi a Jesus,
kararagmi dagitoy. Amen!
3. Panglukat a Kanta: “Just as I am” (HFJ #157)
B. Panagsagana
1. Ibaga iti klase nga punoanda dagitoy agsasaruno a porma kas nailanad iti baba,
tunggal maysa ket mangkita ti paresna a mangsungbat. Tunggal pares ket ikumparada
ti sungbatda kadagiti dadduma a pares ket mangaramidda ti maymaysa a kapanunotan.
Tunggal grupo ket ibingayda ti inaramidda.
Life Treasures
10 years ago

Reasons and insights Life Treasures
for choice
today

Reasons and insights
for choice

1.
2.
3.
2. Kalpasan nga naipakitada ti inaramidda, ipalubos nga kitaenda idiay sungbatda ti kayat
a saoen ti kinamanangaasi, kinalinteg ken panagbabawi (Compassion, Justice, and
repentance)
C. Oras ti Innadal
1. Gudduaen ti klase iti dua a grupo ket tunggal grupo maikkan iti sitas iti biblia nga basaen
ken diskutiren sigun iti panagsasaganad dagiti saludsod iti baba.
a) Dagiti Salmo 72:1-7:
1) Ti nangisurat iti libro Dagiti Salmo ken ti kinapateg ti trabaho wenno posisyonna.
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2) Ti kararag para iti Ari ken pangulo tapno mapalintegda.
3) Ti pagbalinan ti nalinteg nga agpangulo.
b) Marcos 10: 17-22:
1) Ti panangbisita ti baknang nga agtutubo ken Jesus ken ti dawatna.
2) Ti libre nga sagut, ti agnanayon a biag babaen ken Jesus ken ti saan nga panangawat
ti baro a baknang iti pannakaisalakan babaen iti Dios.
3) Ti rigat ti nabaknang ken addaan turay nga mangpili iti umisu a ramen ti
panangsagrap ti agnanayon a biag.
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
1. Iparang dagiti agsasaganad nga stropa(paragraph) iti baba ket alaen dagiti
kapanpanunotan ken panangilawlawag dagiti agad-adal kadagitoy:
a) Dagiti Salmo 72: 1-7 – Ibaga dagiti ug-ugali ti nalinteg nga ari ken pangulo kas
iparang ni Jesus, ti umay nga Messiah.
b) Dagiti bersikulo idiay Marcos 10:17-22 ibagana dagiti maipanggep iti kapapatgan a
sagut ti Dios iti sangaparsuaan – ti panangisalakan ti Dios. Daytoy nga sagut ken
babaen ti grasya ti Dios ngem daytoy nabaknang nga agtutubo tinalikudanna daytoy a
sagut gapu ta dina kayat nga panawan ti kinabaknangna.
c) Ni Marcos ket nagbiag idi tiempo iti Emperio ti Roma nga bassit dagiti nababaknang
ken turayen. Adu dagiti napapanglaw ken marigrigatan a lumung-aw gapu ti saan nga
agpapada nga pannakaiwaras ti sanikua. Iti ebanghelyo ni Marcos ken uray dagiti
ebanghelyoda Mateo ken Lukas, inbaga ni Jesus kadagiti babaknang nga ilakoda dagiti
kukuada ket ibingayda dagiti sanikuada kadagiti napanglaw. Kasapulan met nga dagiti
mangbasbasa ket ikonsiderada ti kinapeggad dagiti babaknang ken agtuturay isunga
mamagbalin iti kinabaknangda a dios ken isu ti napateg iti biagda.
d) Nupay ti baro a baknang ket inaminna nga ar-aramiden wenno sur-surotenna dagiti
bilbilin, adda pay laeng saanna a nasurot nga kababalin: ti agpaparehas nga bingay iti
kinabaknang ti Dios, panangaasi kadagiti awanan ken agkasapulan; panangaywan
kadagiti nakapuy ken nakakaasi; ken panagtalek iti Dios iti aglaplaposanan nga
kinabaknang ditoy rabaw ti daga. No awan kadatayo dagitoy napipintas nga ug-ugali,
narikot ti isusurot ken Jesus.
2. Sublienan ti sungbatda iti “table on Life’s treasures”. Saludsoden iti klase no ti pinilida a
napateg kadakuada iti agdama mapatalgedan nga umno wenno umisu.
E. Panangdiskubre ti Adal iti Nasantoan a Surat
Damagen; Kasano nga Makita kadagiti agdama a kristianos ti karit ni Jesus kadagiti agturay
ken babaknang nga agbalin a manangaasi, agbabawi ken agbalin a nalinteg?
F. Panangyaplikar ti Naadal
1. Adalen ti kaipapanan daytoy a bersikulo: “Agkuarangka iti maysa; inka, ilako ti amin a
sanikuam samo ited kadagiti napanglaw ti paglakuam ket addanto kinabaknangmo sadi
langit. Kalpasanna; umayka sumurot Kaniak” (Marcos 10:21b).
2. Adalen ti kabibiag ni Jesus idi tiempo nga dagiti babaknang ken agtuturay ket mabalinda
nga mangituray kadagiti napobre ken nababa a tattao. Apay nga inmandar ni Jesus, “inka
ilakom amin a kukuam ket itedmo ti paglakuam kadagiti napanglaw,” ket importante

Page
19

launay iti daytoy a kasasaad ti panagbiag?
3. Adalen ti kasasaad tayo ita. Kasano ti panangamirisyo iti kagimongan tayo. Aniada dagiti
nagpadaan ti kasasaad ti kagimongan tayo ita ken idi tiempo ni apotayo a Jesus? Ania
koma ti aramiden dagiti maysa a porsiento a babaknang iti daytoy agdama a lubong tapno
mainayonda iti dayta pagarian ti Dios isu nga ikaskasaba ni Apotayo a Kristo-Jesus?
4. Guyoguyen ti klase nga isurat ti maysa a pamay-an nga mabalinda nga aramiden tapno
maipakita ti panangilala ken asi para kadagiti dadduma iti tunggal lugar. Kas adalan ni
Jesus a nangikaskasaba iti agpada nga kasasaad iti pagarian ti Dios, Ania ngarud ti
aramidentayo tapno maipakita dagitoy?
a) Iti pagtaengan/balay
b) Iti kapilya/Iglesia
c) Iti Kagimongan/komyunidad
G. Pangserra a Pagdayaw
1. Panagdaton.
2. Pangserra a kanta: “Make Me a Servant”
3. Pangserra a Kararag: Dawaten iti klase nga basaenda daytoy a kararag ni Teresa of
Avila: “Datayo dagiti napusgan nga bagi ni Kristo ditoy daga. Dagiti sakatayo ti
agserbi a sakana a mapan mangipakita ti naimbag. Dagiti imatayo ti agserbi nga
im-imana nga agpanday kadagiti nasayaat. Dagiti matatayo ti makakita
kadagiti kasasaad ti lubongtayo ita”.
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