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March 13, 2016 

Maikalima a Domingo ti Cuaresma: 

Paulo ti Leksion 16:   Ti Misterio ti Parabur ti Mesias 

 

Daan a Tulag: Isaias 58:6-12 
6 “Saan kadi a daytoy ti panagayunar a piliek? A palukayan dagiti grilios ti kinadangkes, a luk-atan dagiti 
galut ti barra ti sangol,m ken palubosan a siwayawaya dagidiay nailupitlupit, ket iti kasta pugsatenyo a 
guduaen ti tunggal barra ti sangol? 7 Saan kadi nga 
isu ti panangbingbingay iti tinapaymo maipaay iti daydiay mabisin, ket rebbeng nga iyegmo dagiti 
naparigatan, awanan pagtaengan 
a tattao iti balaymo? A, no kas pagarigan makitam ti asinoman a lamolamo, masapul nga abbongam, ket 
saanka koma nga aglemmeng manipud bukodmo a lasag? 8 “Iti dayta a kasasaad sumiray ti lawagmo kas 
iti bannawag; a ket ti pannakapaimbag sipapardas a tumanor agpaaykenka. Ket iti sanguanam siguradoa 
magna ti kinalintegmo;ti mismo a dayag ni Jehova isu ti guardiam iti likudan. 9 Iti 
dayta a kasasaad umawagka, ket ni met laeng Jehova sumungbat; agpatulongka, ket kunaenna, ‘Adtoyak!’ 
“No ikkatemto iti tengngam 
ti barra ti sangol,f ti panangitudotudo iti ramayg ken ti panagsao iti makapasakit;h 10 ket ti mismo a 
tarigagay ti kararuam 
ipaay monto iti daydiay mabisin, ket pennekemto ti kararua a maparparigatan, ti lawagmo met sigurado 
nga agsilnagto uray iti kasipngetan, ket ti daguyemyemmo kaslanto iti tengnga ti aldaw. 11 Ket 
siguradonto nga idalannakak a patinayonl ni Jehova ken pennekenna ti kararuam uray iti natikag a daga, 
ket pakirdennanto dagiti mismoa tulangmo;n ket agbalinkanto a kas iti nasayaat-pannakapadanumnaa 
minuyongan,o ken kas iti ubbog ti danum, a ti dandanumna saan nga agulbod. 12 Ket iti panangtignaymo 
pudno unay a dagiti tattao bangonendantodagiti disso a walangwalang iti nabayagen a tiempo; 
patakderemto uray dagiti pamuon ti agtultuloy a kapkaputotan.Ket pudno a maawagankanto iti 
manangtarimaan iti giwang, timanangisubli kadagiti dalan tapno pagnaedan. 
 
Baro a Tulag: Mateo 20:1-16 
“Ta ti pagarian ti langlangit umasping iti maysa a tao, maysa a bumalay, a rimmuar a nasapa iti bigat tapno 
manangdan kadagiti agtrabaho iti kaubasanna. 2 Idi a kadagiti trabahador iti maysa a denario iti maysa 
nga aldaw, imbaonna ida idiay kaubasanna. 3 Idi 
rimmuar met iti agarup maikatlo nga oras, nakitana ti dadduma nga agtaktakder idiay plasag nga awan 
pagsapulanda; 4 ket kadagidiay kinunana, ‘Dakayo met, inkayo idiay kaubasan, ket aniaman a 
nainkalintegan itedkonto kadakayo.’ 5 Gapuna napanda. Manen isu rimmuar iti agarup maikanemh ken 
maikasiam nga oras ket inaramidna ti kasta met laeng. 6 Kamaudiananna, iti agarup maikasangapulo 
maysa nga oras isu rimmuar ket nasarakanna ti dadduma nga agtaktakder, ket kinunana kadakuada,‘Apay 
a nagtaktakderkayo ditoy nga agmalmalem nga awan pagsapulanyo?’ 7 Kinunada kenkuana, ‘Agsipud ta 
awan asinoman a nanangdan kadakami.’ Kinunana kadakuada, ‘Inkayo met idiay kaubasan.’ 8 “Idi a 
rumabiin,k ti apo ti kaubasan kinunana iti taoa pagay-aywanenna, ‘Ayabam dagiti trabahador ket bayadam 
ida kadagiti tangdanda,a mangrugi iti naudi agingga iti immuna.’ 
9 Idi immay dagiti maikasangapulo ket maysa nga oras a tattao, immawatda tunggal maysa iti maysa a 
denario. 10 Gapuna, idi immay dagiti immuna, impapanda nga umawatda iti ad-adu; ngem immawat da 
met iti tangdan iti gated a maysa a denario. 11 Idi maawatda dayta nangrugida nga agtanabutob maibusor 
iti bumalay 12 ket kinunada, ‘Dagitoy naudi nangbusbosda iti maysa nga oras a trabaho; kaskasdi nga 
impadam ida kadakami a nangibaklay iti babantot iti aldaw ken ti makakset a pudot!’ 13 Ngem kas sungbat 



iti maysa kadakuada kinunana, ‘Gayyem, awanti dakes nga ar-aramidek kenka. Saan kadi a nakianamongka 
kaniak iti maysa a denario? 14 Alaem no ania ti kukuam ket inkan. Kayatko nga ited iti daytoy naudi ti isu 
met laeng kas kenka. 15 Saan aya a nainkalintegan kaniak nga aramidek no ania ti kayatko iti bambanag a 
kukuak? Wenno nadangkes aya ta matam agsipud ta naimbagak?’ 16 Iti kastoy a pamay-an a dagiti maudi 
umunadanto, ket dagiti umuna maudida.” 

 
 
Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Levels 
 

I. Panggep 
Kalpasan ti panagadal ken ti agtultuloy a panangipakita dagiti nagannak ken nataengan ti umiso 
nga ehemplo, dagiti ubbing ket mabalinanda nga: 
1. Istoryaen ti pakaistoryaan dagiti mangmanged iti kaubasan; 
2. Maibagada no kasano nga trinato ti makinkukua ti kaubasan dagiti mangmangged; ken 
3. Maamuanda nga diay ayat ti makinkukua ti kaubasan ket agpadpada ti ayat nga inpakita ti 
Dios.  
 

II. Konsepto: Impakita ni Hesus ti ayatna kadatayo. 
Materials: Bibliya, glue, crayons, cotton, paper 
 

III. LINAON TI PANAGADAL 

   A. Panglukat a Panagdayaw 
1. Panangpasangbay: Kablaawan dagiti umay agadal babaen ti isem ken nabara nga arakup. 
Ibaga iti tunggal maysa nga umay agadal nga “Ayatenka ngem dakdakkel ti ayat ni Hesus 
kenka.” 
 

2. Panglukat nga kararag:  Idalan dagiti agadal ti ababa nga kararag: 
“Apo Dios, Agyamanak kenka iti daytoy nga naraniag nga aldaw , agyamanak ti pamilya ken 
gagayyemeko. Agayamanak ti ayat ng inpakitam kaniak  babaen ken Hesus. Idalannakami kas 
adalenmi  pay ti naun-uneg nga kaipapanan ti ayatmo. Iti nagan ni Hesus, amen.” 
 

3. Panglukat nga kankanta: 
a. “God Loves Us” (Tune: “Barnie Song”) 

God loves you. God loves me.  
God loves us the way we are. 
Though we're different and unique in every way;  
Still God's love is for everyone. 
 

b. “Jesus Shows God's Love To Us” (Tune: “Mary Had A Little Lamb”) 
Jesus shows God's love to us 
God's love to us, God's love to us 
Jesus shows God's love to us  
That we may love Him best 
 
Jesus shows God's gives to us 
God's gives to us, God's gives to us 
Jesus shows God's gives to us  
That we may love Him best 
 
Jesus shows God's lives to us 
God's lives to us, God's lives to us 
Jesus shows God's lives to us  
That we may love Him best 
 



B. Panangisagana (Dagiti sumagmamano nga saludsod sakbay nga isuro ti istorya.) 

 Mano kayo nga agkakabsat? 

 Maikamano ka kadakayo nga agkakabsat? 

 Ania dagiti ar-aramiden diay balayyo? 
(Allukoyen dagiti ubbing nga mangibingay dagiti kapadasanda ti uneg dagiti pamilyada.) 

 

C. Oras ti Innadal/Panagadal 
1. Isagana ti rikna dagiti agadal babaen ti panangpaay-ayam pakairamanan dagiti      
ramramayda.  
2. Ibingay ti istorya. 
 

Ti Dios ket Managparabur 
(Matthew 20:1-16) 

“1…Adda idi maysa a tao a nasapa a napan nagbirok iti tangdananna nga agtrabaho iti 
kaubasanna. 2Nakitulag kadagiti tattao a tangdananna ti tunggal maysa iti maysa a bagi 
ti pirak sana imbaon ida iti kaubasanna. 3“Napan manen iti tiendaan iti alas nuebe, ket 
nakitana ti sumagmamano a lallaki nga agtatakder. 4Kinunana kadakuada, ‘Inkayo met 
agtrabaho idiay kaubasan ta itedkonto ti rumbeng a tangdanyo.’ 5“Iti kasta, napanda. 
Rimmuar manen daydi lalaki iti alas dose, ken iti alas tres. 6Idi dandani alas singko, 
napan iti tiendaan ket nakitana ti sumagmamano a lallaki nga agtatakder. Kinunana 
kadakuada, ‘Apay a daddadaelenyo ti tiempoyo nga agmalmalem ditoy?’ 7“ ‘Awan 
ngamin pagtrabahoanmi,’ insungbatda. “Imbagana kadakuada, ‘Inkayo met agtrabaho 
iti kaubasan.’ 8“Idi sumipngeten, kinuna ti akinkukua iti kaubasan iti katalekna, 
‘Ayabam dagiti mangmangged ta tangdanam ida. Irugim kadagiti naudi a simrek.’ 
9“Natangdanan iti gagangay a sueldo iti agmalem ti tunggal maysa kadagiti nangrugi a 
nagtrabaho iti alas singko. 10Idi napan dagiti immun-una a naayaban, impagarupda nga 
ad-adu ti awatenda. Ngem naipada met ti tangdanda kadagiti naud-udi. 11Inawatda ti 
tangdanda ngem dinayamudomanda ti nagpatrabaho. 12Kinunada, ‘Maysa laeng nga 
oras ti panagtrabaho dagitoy naudi a simrek. Ngem dakami a nagmalmalem a 
nagkapkapudotan, impadam ti tangdanmi.’ 13“ ‘Gayyem,’ kinuna ti akinkukua iti 
kaubasan iti maysa kadakuada, ‘saanka a sinaur. Immanamongka a matangdanan iti 
gagangay a sueldo iti agmalem. 14Alaem ti tangdanmo ket pumanawkan. Kayatko nga 
ipada ti tangdanmo iti intangdanko iti naudi. 15Awan aya ti kalintegak a manggasto iti 
kuartak kas iti pagayatak? Wenno, umapalka kadi agsipud ta naparaburak?’ ” 16Inggibus 
ni Jesus: “Ngarud, umunanto dagiti maudi, ket maudinto dagiti umuna.” 
 

D. Naun-uneg a panangadal ti istorya. 
1. Damagen dagitoy nga saludsod: 
a. Ania iti inaramid ti makintalon ti talonna?  

(Nagayab kadagiti mangmangged tapno agtrabaho iti talonna.) 
b. Kaano nga nagayab?  

(Adda inayabanna iti bigat, adda met iti  malem ken adda naayaban sakbay ti 
panagreretiro.) 

c. Ania ti intuyangna kadagiti mangmangged?  
(Intuyangana ti trabaho) 

d. Ania ti inaramid dagiti mangmangged?  
(Inawatda ti trabaho) 

e. Sagmanano ti intangdan ti makintalon kadagiti mangmangged?  
(Agpapada ti tangdan dagiti naayaban a nangged) 

f. Ania ti makunayo iti makintalon? Umiso ngata diay wagas ti panagtangdanna?  
(Inaramidna jay inkarina nga padapada amin ti tangdan dagiti nagtrabaho.) 



g. Ania ti makunayo kadagiti mangmangged nga nagrugi nga agtrabaho iti bigat?  
(Ipresenta ti balikas nga APAL. Trataren ti saan nga napintas nga resulta ti APAL 
kadagiti tattao.) 

 
2. Kasapulan nga maamuan dagiti agad-adal: 

 Ti ayat ti Dios ket para kadatayo amin kas iti inaramid ti makintalon kadagiti 
mangmangged iti kaubasan.  

 Imbaon ti Dios ni Hesus tapno islakannatayo.  

 Babaen kenni Hesus, impakita ti Dios ti padapda a pannakaisalakan nga awan 
supapakna nga kantidad.  

 Ni Kristo intedna ti pannakaisalakan kadagiti umawat kenkuana uray ania nga oras, 
bigat, aldaw wenno rabii man. Ket awan ti sabali nga aramidentayo no di ti panangawat 
a siraragsak. 

 

E. Panangammo iti kinapudno nga agtuad ti Bibliya. 
Damagen:  

 “Kasano nga ipakita ni Hesus ti ayatna ti Dios kadatayo?“ 
 

F. Panangiyaplikar ti kinapudno nga agtaud ti Bibliya. 
1. Ibaga kadagiti ubbing nga ulitenda ti istoryada iti uneg ti pamilyada. 

 Damagen kadakuada no asino ti paborito dagiti nagannagda. 

 Allukoyen dagiti ubbing nga iti ayat dagiti nagannakda ket padapada wenno awan ti 
idumdumada. 

 Ibaga kadakuada nga ti ayat ti Dios ket agtrabaho iti patas a wagas. Ay-ayatennatatayo 
ub-ubbing man wenno nataengan. 

 Ibaga kadakuada nga ti ayat nga ipaayna kadatayo ket saan nga maibasar iti kinabayag 
wenno kinabiit ti pannakigim-gimongtayo agsipud ta no inawattayo ti ayatna ken suroten 
tayo dagiti pagayatanna; ti ayatna agtaeng nga kankanayon kadatayo.  

 

2. Ipalagip kadagiti ubbing ti maaramidan ti Dios iti kanito nga awatenda ti ayat ti Dios. 

 Isuro nga bersikulo: “Ngarud, umunanto dagiti maudi, ket maudinto dagiti 

umuna.” (Mat. 20:16) 
 

3. Pagkulayen dagiti ubbing kadagiti naisagana a makulayan.  
 

G. Pangserra nga aramid: 
1. Dawaten kadagiti ubbing nga ikabesa da ti bersikulo (Mat 20:16). 
2. Panangidaton kadagiti sagut: 
3. Pangserra nga kankanta:  
a. “God Loves Us” (Tune: “Barnie Song”) 

God loves you. God loves me.  
God loves us the way we are. 
Though we're different and unique in every way;  
Still God's love is for everyone. 
 

b. “Jesus Shows God's Love To Us” (Tune: “Mary Had A Little Lamb”) 
Jesus shows God's love to us 
God's love to us, God's love to us 
Jesus shows God's love to us  
That we may love Him best 
 

Jesus shows God's gives to us 
God's gives to us, God's gives to us 
Jesus shows God's gives to us  



That we may love Him best 
 

Jesus shows God's lives to us 
God's lives to us, God's lives to us 
Jesus shows God's lives to us  
That we may love Him best 
 

4. Pangserra a kararag:  
“Amami nga Dios, agyamankami ti panangibaon kenni Apomi nga Hesus tapno suruannakami 
no kasano ti agayat. Sapay koma ta masursuromi nga ayaten ti padami nga tao ken ti amin nga 
sangaparsuaan. Dawatenmi dagitoy iti nagan ni Hesus nga anakmo, amen.  
is our prayer in your Son’s name. Amen.” 
 

Middle and Older Elementary Levels 
I. Panggep 

 Kalpasan iti panagiinnadal, dagiti agadal manamnama nga: 
1. Ipasnekda ti dumngeg kabayatan ti pannakaibasa ti istorya dagitii mangmangged; 
2. Mailadawanda dagiti mangmangged ken ti makinkukua ti talon.  
3. Maikomparada ti ayat ti makinkukua ti talon para kadagiti mangmangged ken ti ayat iti Dios  
    para kadagiti tattao. 
4. Maamuan ken mapdasanda ti ayat ti Dios kadatayo; 
5. Maiyebkasda ti  panagyamanda gapu iti ayat ti Dios kadatayo. 
 

II. Konsepto: Babaen ken Hesus, maamuan ken mapadasantayo ti ayat ti Dios.  

 Dagiti Kasapulan: Bibliya, activity sheet etc. 
 

 

III. LINAON TI PANAGADAL 

   A. Panglukat a Panagdayaw 
 
1. Panangpasangbay: Kablaawan ken pasangbayen dagiti umay agadal babaen ti isem ken 
nabara nga arakup. Lamanuen ken damagen tunggal maysa nga umay agadal no sadino ti 
napanan tunggal maysa kadakuada iti napalabas nga lawas.  
 

2. Panglukat a kararag:  
“Naayat ken naparabur nga Dios, agayamankami iti ayat nga impakitam kadakami tunggal 
aldaw babaen kenni Apomi  a Hesu Kristo. Tarigagaymi nga maammuan pay ti naun-uneg a 
kaipapanan daytoy nga ayat kas agtuloykami nga agadal kadagiti sasaom. Iti nagan ni Hesus 
dinawatmi dagitoy, amen. 
 

3. Panglukat a kankanta: 
a. “Jesus Loves Me” 
Jesus loves me the way I am.  
I love you the way you are 
Jesus loves us the why we are. 
Hallelu-hallelujah, Halle-hallelujah (3x)  
Jesus loves us the way we are. 
 

b. “A Thankful Heart” (http://www.lnwhymns.com/Hymn.aspx?ID=305) 
 

B. Panagsagana 
Urnongen dagiti agadal kalpasanna damagen no ania dagiti responsibilidadda kadagiti 
pagtaenganda. Damagen no kasano ti panangaramidda kadagiti trabahoda kadagiti 
pagatenganda ken  no kasano ti panangapresyar dagiti nagannakda.  
 



C. Oras ti Panagadal/Panawen ti panagadal 
1. Dawaten kadagiti agadal nga dumngegda nga nalaing kabayatan ti pannakaibasa ti sias 
manipud iti Mat. 20:1-16. Ipabasa ken ipakaawat kadagiti ubbing dagiti termino nga saanda nga 
maawatan manipud idiay istorya.   
 

2. Bingayen dagiti ubbing iti lima (5) nga grupo ket tunggal grupo adda mangaramid ti inaramid 
ti para istorya, makinkukua ti kaubasan, umuna nga grupo dagiti mangmangged, 
maikadua nga grupo dagiti mangmangged, ken maikatlo nga grupo dagiti mangmangged. 
Ipabasa nga siuulimek ti paset ti tunggal grupo kas pagsagsaganaan para iti pannakaibasa nga 
napigsa.   
 

3. Ipabasa kadagiti agadal ti pasetda iti istorya. 
 

D. Naun-uneg nga panangadal ken panagbibinningay. 
1. Trataren ti leksyon ken damagen dagitoy nga saludsod. 
a. Ania ti kaubasan? 

(Daga wenno lugar a dumakkelan dagiti ubas.) 
b. Kasanom nga iladawan ti makinkukua ti kaubasan ken dagiti mangmangged? 

(Ti makinkukua ti kaubasan ket impakitana nga maseknan isuna kadagiti 
mangmangged. Dagiti mangmangged ket isu ti nagtrabaho iti kaubasan.) 

c. Kasano ti pannakaayab dagiti mangmangged?  
(Naayaban dagiti mangmangged iti nagduduma nga oras ti aldaw.) 

d. Sagmamano ti tangdan dagiti mangmangged nga naayaban iti nadumaduma nga oras ti 
aldaw? 

(Padapdad ti tangdan dagiti mangmangged naladaw man wenno nasapa nga nagrugi ti 
trabaho.) 

f. Sinno ti nagunget nga mangmangged? Apay nga nagreklamoda? 
(Dagidiay nagrugi nga agtrabaho nasapa agsipud ta parehas ti inawat dagiti nagtrabaho 
ti naladaw.) Umnamongkayo kadi kadagitoy nga nagreklamo?  
(Wen, agsipud ta ad-adu ti oras ti panagtrabahoda ket nangatngato met koma ti 
tangdanda. Saan, agsipud ta sakbay nga inawatda ti trabaho ammoda no mano ti gatad  
tangdan nabayag man wenno nabiit ti panagtrbahoda.) Kasano ti pannakaipresenta ti 
kinatangsit ken apal iti daytoy ng istorya? Ilaw-lawagmo. 

 

2. Ipalawag kadagiti ubbing iti insimsimbolo dagiti nagakem ken iti sitwasyon: 
a. Ti makinkukua ti kaubasan ket simbolo ti Dios nga maseknan unay kadagiti tatao. 
b. Ti tangdan nga impaayna kadagiti mangmangged ket simbolo ti sapasap a pannaakaisalakan 
kadagiti siasinoman nga mamati kenkuana babaen iti anakna a ni Hesus.  
c. Ti nadumaduma nga tiempo ti panakayab dagiti mangmangged ket isimbolona ti nadumaduma 
nga tiempo iti panangidiyaya ni Hesus ti sagut ti pannakaisalakan.  
3. Damagen: (Using the theme of the story) 

 Patienyo kadi nga mapadasantayo met ita ti sagut ti pannakaisalakan ng ididiyaya ti Dios? 

 Magun-odtayo kadi to pannakaisalakan? 
 

E. Panangammo iti kinapudno nga agtuad ti Bibliya. 
Damagen:  

 Kasano nga mapadasantayo ti ayat to Dios iti agdama nga tiempo? (Babaen ken Hesus 
ammotayo ken mapadasantayo ti ayat ti Dios.)  

 

F. Panangiyaplikar ti kinapudno nga agtaud iti Bibliya:  
1. Isuro daytoy nga sitas: “Ngarud, umunanto dagiti maudi, ket maudinto dagiti 

umuna.”  (Mat. 20:16) 
2. Idalan dagiti ubbing nga lagipenda ti parabur ti Dios iti istorya ken damagen no ania dagiti 
banbanag a pangsupapakda iti insagut ti Dios a pannakaisalakan. 



 

Para kadagiti Middle elementary:  

 Trataren ti saan a napintas nga ibunga ti apal iti uneg ti pagtaengan ken ti pagadalan.  
Pagsuraten dagiti ubbing ti listaan no kasano nga respetuen ken akseptaren ti pada nga 
tao.  

 
Para kadagiti Older Elementary:  

 Dawaten kadagiti ubbing nga trataren ti saan nga napintas ng ibunga ti kitangsit iti uneg ti 
simbaan ken ti komyunidad. Pagsuraten met ida ti listaan no kasano da nga agpakumbaba 
iti panagserbi ti padada nga tao. 

 

G. Pangserra nga aramid: 
1. Panangidaton kadagiti sagut: 
2. Pangserra a kankanta: “We Will Live in Love” (http://www.lnwhymns.com/Hymn.aspx?ID=248) 

3. Pangserra a kakrarag: 
 “Oh Dios Amami, agyamankami ita nga aldaw ti panangisurom kadakami no kasano ti agayat 
kas inaramid ni Apomi a Hesus. Tulunganakami tapno mabalinanmi nga ayaten ti padami nga tao 
kangrunaan kadagiti tattao nga narigat nga ayaten. Daytoy dawatmi iti nagan ni Hesus, amen.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Youth Level 

March 13, 2016 

Maikalima a Domingo ti Cuaresma: 

http://www.lnwhymns.com/Hymn.aspx?ID=248


Paulo ti Leksion 16:   Ti Misterio ti Parabur ti Mesias 

 

Daan a Tulag: Isaias 58:6-12 
6 “Saan kadi a daytoy ti panagayunar a piliek? A palukayan dagiti grilios ti kinadangkes, a luk-atan dagiti 
galut ti barra ti sangol,m ken palubosan a siwayawaya dagidiay nailupitlupit, ket iti kasta pugsatenyo a 
guduaen ti tunggal barra ti sangol? 7 Saan kadi nga 
isu ti panangbingbingay iti tinapaymo maipaay iti daydiay mabisin, ket rebbeng nga iyegmo dagiti 
naparigatan, awanan pagtaengan 
a tattao iti balaymo? A, no kas pagarigan makitam ti asinoman a lamolamo, masapul nga abbongam, ket 
saanka koma nga aglemmeng manipud bukodmo a lasag? 8 “Iti dayta a kasasaad sumiray ti lawagmo kas 
iti bannawag; a ket ti pannakapaimbag sipapardas a tumanor agpaaykenka. Ket iti sanguanam siguradoa 
magna ti kinalintegmo;ti mismo a dayag ni Jehova isu ti guardiam iti likudan. 9 Iti 
dayta a kasasaad umawagka, ket ni met laeng Jehova sumungbat; agpatulongka, ket kunaenna, ‘Adtoyak!’ 
“No ikkatemto iti tengngam 
ti barra ti sangol,f ti panangitudotudo iti ramayg ken ti panagsao iti makapasakit;h 10 ket ti mismo a 
tarigagay ti kararuam 
ipaay monto iti daydiay mabisin, ket pennekemto ti kararua a maparparigatan, ti lawagmo met sigurado 
nga agsilnagto uray iti kasipngetan, ket ti daguyemyemmo kaslanto iti tengnga ti aldaw. 11 Ket 
siguradonto nga idalannakak a patinayonl ni Jehova ken pennekenna ti kararuam uray iti natikag a daga, 
ket pakirdennanto dagiti mismoa tulangmo;n ket agbalinkanto a kas iti nasayaat-pannakapadanumnaa 
minuyongan,o ken kas iti ubbog ti danum, a ti dandanumna saan nga agulbod. 12 Ket iti panangtignaymo 
pudno unay a dagiti tattao bangonendantodagiti disso a walangwalang iti nabayagen a tiempo; 
patakderemto uray dagiti pamuon ti agtultuloy a kapkaputotan.Ket pudno a maawagankanto iti 
manangtarimaan iti giwang, timanangisubli kadagiti dalan tapno pagnaedan. 
 
Baro a Tulag: Mateo 20:1-16 
“Ta ti pagarian ti langlangit umasping iti maysa a tao, maysa a bumalay, a rimmuar a nasapa iti bigat tapno 
manangdan kadagiti agtrabaho iti kaubasanna. 2 Idi a kadagiti trabahador iti maysa a denario iti maysa 
nga aldaw, imbaonna ida idiay kaubasanna. 3 Idi 
rimmuar met iti agarup maikatlo nga oras, nakitana ti dadduma nga agtaktakder idiay plasag nga awan 
pagsapulanda; 4 ket kadagidiay kinunana, ‘Dakayo met, inkayo idiay kaubasan, ket aniaman a 
nainkalintegan itedkonto kadakayo.’ 5 Gapuna napanda. Manen isu rimmuar iti agarup maikanemh ken 
maikasiam nga oras ket inaramidna ti kasta met laeng. 6 Kamaudiananna, iti agarup maikasangapulo 
maysa nga oras isu rimmuar ket nasarakanna ti dadduma nga agtaktakder, ket kinunana kadakuada,‘Apay 
a nagtaktakderkayo ditoy nga agmalmalem nga awan pagsapulanyo?’ 7 Kinunada kenkuana, ‘Agsipud ta 
awan asinoman a nanangdan kadakami.’ Kinunana kadakuada, ‘Inkayo met idiay kaubasan.’ 8 “Idi a 
rumabiin,k ti apo ti kaubasan kinunana iti taoa pagay-aywanenna, ‘Ayabam dagiti trabahador ket bayadam 
ida kadagiti tangdanda,a mangrugi iti naudi agingga iti immuna.’ 
9 Idi immay dagiti maikasangapulo ket maysa nga oras a tattao, immawatda tunggal maysa iti maysa a 
denario. 10 Gapuna, idi immay dagiti immuna, impapanda nga umawatda iti ad-adu; ngem immawat da 
met iti tangdan iti gated a maysa a denario. 11 Idi maawatda dayta nangrugida nga agtanabutob maibusor 
iti bumalay 12 ket kinunada, ‘Dagitoy naudi nangbusbosda iti maysa nga oras a trabaho; kaskasdi nga 
impadam ida kadakami a nangibaklay iti babantot iti aldaw ken ti makakset a pudot!’ 13 Ngem kas sungbat 
iti maysa kadakuada kinunana, ‘Gayyem, awanti dakes nga ar-aramidek kenka. Saan kadi a nakianamongka 
kaniak iti maysa a denario? 14 Alaem no ania ti kukuam ket inkan. Kayatko nga ited iti daytoy naudi ti isu 
met laeng kas kenka. 15 Saan aya a nainkalintegan kaniak nga aramidek no ania ti kayatko iti bambanag a 
kukuak? Wenno nadangkes aya ta matam agsipud ta naimbagak?’ 16 Iti kastoy a pamay-an a dagiti maudi 
umunadanto, ket dagiti umuna maudida.” 



 
 
I. Panggep 
Kalpasan ti panagiinnadal, dagiti agadal ket manamnama nga: 
1. Maawatanda ti parbur ti Dios; 
2. Mailawlawagda ti parabur ti Dios babaen ti pangngarig dagiti mangmangged; 
3. Mabalinanda nga trataren no apay nga agpapada ti naawat dagiti mangmangged laksid iti 
nadumaduma nga oras ti panagrugida nga nagtrabaho; ken 
4. Mayebkasda iti naidumduma nga wagas ti kinaparabur ti Dios kadagiti bibiagda. 
 

II. Konsepto: Ni Hesus ipalgakna ti parabur ti Dios. 
 

Dagiti Kasapulan: Biblya, himnario, activity sheet 
 

III. Linaon ti Panagadal 
A. Panglukat a pagdayaw 
 

1. Panangpasangabay: Pasangbayen dagiti umay makiinnadal babaen ti isem, nabara nga 
arakup wenno alamano. Makikatkatungtong kadagiti umuna nga sumangpet. 
 

2. Panglukat a kararag:  
“Naayat ken naparabur nga Diosmi, agayamankami iti inaldaw nga panangipakitam ti ayatmo 
kadakami babaen kenni Hesu Kristo. Dawatenmi nga itultuloynakami nga inspiraran ken idalan 
babaen iti ayatmo kas agtuloy nga mataengan iti pammatimi kenka. Iti nagan ni Hesus dawatenmi 
dagitoy, amen.             
3. Panglukat a kanta: Diay tapaw ti bantay  
Diay tapaw ti bantay naisaad ti krus, a nakasbotak ti tuok 
Ayatek daydi krus nagyanan ni Hesus, ta idiay natay ti mannubbot 
Koro: 
Agragsakak gapu iti krus, inggat pumusay toy angesko 
Kumpetak iti kruz ni Kristo, ket balangatannakto ti Apo 
 

Oh krus napunno ti uyaw ti lubong, nakaskasdaaw kaniak 
Ta kenka napasag ti kordero ti Dios, tapno toy biagko masubbot 
 

Idiay krus nagayus ti dara ni Hesus, a mangugas ti pusok 
Naglak-am ti tuok gapu kadatayo, naikkat ti biagna diay krus 
 

Manipud idiay krus diakton kalipatan, ta intedna ti namnamak 
Inton dumteng ti aldaw a yaay ni Kristo, diay gloria ayabannakto 
 
 
B. Panagsagana: 
Dawaten kadagiti agadal nga ibingayda no adda dagiti kapadasanda nga gapu ti apal kanyada ti 
sabali nga tao ket naapektaran ti relasyonda. Palubusan met ida nga pagiinnadalan no kasano 
nga makatulongda nga mapasubli jay kinadarisay ti napirdi nga relasyon. Mabalin nga 
mangimbitar kadagiti tattao nga eksperto iti kastoy nga sitwasyon.  
 

C. Oras ti panagadal 
1. Dawaten kadagiti agadal nga mangbasa iti dua nga sitas iti Bibliya ket ipatarusda iti bukodda 
nga balikas. Mangdutok ti dua nga lallaki nga mangbasa ti sitas manipud iti Daan a Tulag ken 
dua nga babbae nga mangbasa ti sitas manipud ti Baro a Tulag.  
 

Basaen ti dua lallaki: Isaiah 58:6-12 



6“Kastoy ti kayatko a panagayunar: Ikkatenyo ti kawar ti panangidadanes ken ti sangol ti 
kinakillo, ket wayawayaanyo dagiti maparparigat.  
7Ibingayanyo iti taraonyo dagiti mabisin. Pasangbayenyo dagiti napanglaw nga awan 
pagtaenganna. Kawesanyo dagiti awan aruatenna, ket diyo ipaidam ti tulongyo kadagiti 
bukodyo a kakabagian.  
8“No aramidenyo daytoy, kaslanto init iti bigbigat ti paraburko a mangraniag kadakayo, ket 
mabiitto a maimbagan dagiti sugatyo. Kanayonto nga addaak kadakayo tapno isalakankayo. 
Ti kaaddak ti mangsalaknibto kadakayo iti sadinoman nga ayanyo.  
9No agkararagkayo, sungbatankayto. No awagandak, ipangagkayto. “No isardengyo ti 
panagidadanesyo, ti panangipakitayo iti gurayo ken liklikanyo dagiti dakes a sao,  
10no pakanenyo dagiti mabisin ken no itedyo ti masapul dagiti napanglaw, naraniagto a kas 
iti agmatuon ti sipnget a nanglikmut kadakayo.  
11Kankanayonto nga idalankayo, ket itedkonto ti amin nga agkakaimbag a bambanag a 
kayatyo. Pagtalinaedenkayto a napigsa ken nasalun-at. Mayarigkayto iti hardin nga adu ti 
danumna, kas iti ubbog a pulos a di agmaga.  
12Bangonento manen dagiti tattaoyo dagiti pasdek a nabayagen a narba. Agpatakderdanto 
manen kadagiti daan a fondasion. Maawagankayto a kas tattao a nangipatakder manen 
kadagiti bakud, ken nangbangon manen kadagiti narpuog a balbalay.” 
 
Basaen ti dua nga babbae: Matthew 20:1-16 
1“Mayarig ti Pagarian ti Langit iti kastoy: Adda idi maysa a tao a nasapa a napan nagbirok iti 
tangdananna nga agtrabaho iti kaubasanna.  
2Nakitulag kadagiti tattao a tangdananna ti tunggal maysa iti maysa a bagi ti pirak sana 
imbaon ida iti kaubasanna.  
3“Napan manen iti tiendaan iti alas nuebe, ket nakitana ti sumagmamano a lallaki nga 
agtatakder.  
4Kinunana kadakuada, ‘Inkayo met agtrabaho idiay kaubasan ta itedkonto ti rumbeng a 
tangdanyo.’  
5“Iti kasta, napanda. Rimmuar manen daydi lalaki iti alas dose, ken iti alas tres.  
6Idi dandani alas singko, napan iti tiendaan ket nakitana ti sumagmamano a lallaki nga 
agtatakder. Kinunana kadakuada, ‘Apay a daddadaelenyo ti tiempoyo nga agmalmalem 
ditoy?’  
7“ ‘Awan ngamin pagtrabahoanmi,’ insungbatda. “Imbagana kadakuada, ‘Inkayo met 
agtrabaho iti kaubasan.’  
8“Idi sumipngeten, kinuna ti akinkukua iti kaubasan iti katalekna, ‘Ayabam dagiti 
mangmangged ta tangdanam ida. Irugim kadagiti naudi a simrek.’  
9“Natangdanan iti gagangay a sueldo iti agmalem ti tunggal maysa kadagiti nangrugi a 
nagtrabaho iti alas singko.  
10Idi napan dagiti immun-una a naayaban, impagarupda nga ad-adu ti awatenda. Ngem 
naipada met ti tangdanda kadagiti naud-udi.  
11Inawatda ti tangdanda ngem dinayamudomanda ti nagpatrabaho.  
12Kinunada, ‘Maysa laeng nga oras ti panagtrabaho dagitoy naudi a simrek. Ngem dakami a 
nagmalmalem a nagkapkapudotan, impadam ti tangdanmi.’  
13“ ‘Gayyem,’ kinuna ti akinkukua iti kaubasan iti maysa kadakuada, ‘saanka a sinaur. 
Immanamongka a matangdanan iti gagangay a sueldo iti agmalem.  



14Alaem ti tangdanmo ket pumanawkan. Kayatko nga ipada ti tangdanmo iti intangdanko iti 
naudi.  
15Awan aya ti kalintegak a manggasto iti kuartak kas iti pagayatak? Wenno, umapalka kadi 
agsipud ta naparaburak?’ ”  
16Inggibus ni Jesus: “Ngarud, umunanto dagiti maudi, ket maudinto dagiti umuna.” 
 

D. Panagbibinningay ti kapanunotan ken Naun-neg a panangadal ti leksyon: 
1. Panangtratar ti leksyon: 
a. Segun ken Isaias, ania nga klase ti panagayunar ti mangay-ayo ti Dios?  

 [(Verses 6-7: Ti dios ket saan nga may-ayo kadagiti tattao nga agpalangguad gapu ti 
panagayunarda. Ngem may-ayo ti Dios kadagiti tattao nga ti wagas ti panagayunarda 
ket ti panangpakan kadagiti mabisin ken panangkawes kadagiti lamo-lamo (verses 1-5)] 

 

b. Ania ti pagbanagan dagiti tattao nga makaay-ayo ti aramidda ti imatang ti Dios? 

 (Verses 8-12: Kanayon ida nga idalan ti Dios.) 
 

c. Ania ti impadto ni Isaias pangep ti yaay ti Dios? 

 (Ti Napulotan ket umay tapno pagsublienna ti naputed nga relasyon ti tao ken ti Dios.  
 

d. Manipud ti sinurat ni San Mateo, kasano nga impakita ti makinkukua ti kaubasan ti parabur?   

 (Padapada ti intedna nga tangdan kadagiti mangmangged naladaw man wenno nasapa 
nga nagrugi ti trabaho. Kasta ti kinamanagparaburna.) 

 

e. Apay nga ti Dios ket insimbolo daydiay makinkukua ti kaubasan? 

 (Ti Dios ket ayatenna amin nga tattao nga awan idumdumana. Kasta met ti inaramid ti 
makinkukua ti kaubasan babaen ti padapada nga tangdan dagiti mangmangged.) 

 

f. Asinno dagiti isimsimbolo dagiti mangmangged? 

 (Datayo dagiti mangmangged iti istorya nga nangisagutan ti Dios ti sagut ti 
pannakisalakan iti amoin a tiempo.) 

 

g. Manipud iti istorya, kasano nga iladawan ti parabur ti Dios? 

 (Ti parabur ket banag nga saan nga kabaelan nga itrabahoan wenno mabatugan ti 
aniaman nga gatad. Daytoy ket pabor nga agtaud ti Dios nga awan bayadna para 
kadagiti managbasol. Daytoy pay ti gapuna nga imbaon ti Dios ti anakna nga matay 
idiay krus tapno mangted ti agnanayon nga pannakaisalakan.)  

 

2. Pagiinnadalan no kasano nga impakita ti Dios ti paraburna kadagiti tattao.  

 Ni Hesus inawatna dagiti saan nga maikankano iti kagimongan kas kadagiti bulag, 
agkukutel, ken dagiti marigrigat. Ni Hesus inagasanna dagiti masakit ken agngangabit 
kenni patay. Nakipangan kadagiti agsingsingir ti buwis, kadagiti mannakikamalala ken 
kadagiti saur nga opisyal.   

 

 
 
E. Panangammo ti kinapudno nga agtaud ti Bibliya: 
Damagen:  

 Kasano nga ipalgak ti Dios ti naan-anay nga paraburna ita nga agdama? 
            (God still offers the gift of salvation to us today.) 
 

F. Panangiyaplikar ti kinapudno nga agtaud ti Bibliya: 
 

1. Ipakabesa daytoy nga paset ti Nasantuan a Surat: " Kankanayonto nga idalankayo, ket 
itedkonto ti amin nga agkakaimbag a bambanag a kayatyo. Pagtalinaedenkayto a napigsa ken 



nasalun-at. Mayarigkayto iti hardin nga adu ti danumna, kas iti ubbog a pulos a di 
agmaga."(Isaiah 58:11) 
 

2. Mabalin nga ipabuya ti Pangngarig dagiti mangmangged no adda telebisyon, laptop, wenno 
LCD projector. 
 

3. Dawaten kadagiti nagadal nga mangisagana ti proyekto kas panangyaplikarda ti naadalda 
panggep ti parabur ti Dios. Siguraduen met nga ti papanan ti proyekto ket ti pamilya wenno 
indibidwal nga talaga nga awan kabaelanna. Kasta met nga pagtutulaganda no kaano nga rugian 
to makuna nga proyekto.     
 

G. Pangserra nga aramid: 
1. Panangidaton dagiti sagsagut: 

2. Pangserra nga kanta:   Ti parabur (Amazing Grace) 

Ti parabur nagsam-iten, ta insalakannak 
Idi napukawak, ngem nasarakannak Biagco itan naragsak 
 

Ti parabur a naammoak, Isut’ nangted namnamak 
Nagpategen ti ayatna kaniak, idi a namatiak 
 

Ti adu unay a pegpeggad, nga innak nalasat 
Gapu ti graciana inlisinak, Inggat’ gloria magtengak 
 

Inton addatay giay gloria, raniag awan pumada 
Intay agkankanta pagdayaw kenkuana, Ragsak awan inggana 
 

3. Pangserra nga kararag:  
“Oh Dios ng Amami, agyamankami ti kinamanagparaburmo kadakami. Dawatenmi nga dayta 
nagpaiduma nga paraburmo ti mangiduron kadakami tapno agabalinkami nga kas iti 
kinamanagparaburmo. Dawatenmi daytoy iti nagan ni Hesus, amen.    
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Maikalima a Domingo ti Cuaresma: 

Paulo ti Leksion 16:   Ti Misterio ti Parabur ti Mesias 

 

Daan a Tulag: Isaias 58:6-12 
6 “Saan kadi a daytoy ti panagayunar a piliek? A palukayan dagiti grilios ti kinadangkes, a luk-atan dagiti 
galut ti barra ti sangol,m ken palubosan a siwayawaya dagidiay nailupitlupit, ket iti kasta pugsatenyo a 
guduaen ti tunggal barra ti sangol? 7 Saan kadi nga 
isu ti panangbingbingay iti tinapaymo maipaay iti daydiay mabisin, ket rebbeng nga iyegmo dagiti 
naparigatan, awanan pagtaengan 
a tattao iti balaymo? A, no kas pagarigan makitam ti asinoman a lamolamo, masapul nga abbongam, ket 
saanka koma nga aglemmeng manipud bukodmo a lasag? 8 “Iti dayta a kasasaad sumiray ti lawagmo kas 
iti bannawag; a ket ti pannakapaimbag sipapardas a tumanor agpaaykenka. Ket iti sanguanam siguradoa 
magna ti kinalintegmo;ti mismo a dayag ni Jehova isu ti guardiam iti likudan. 9 Iti 
dayta a kasasaad umawagka, ket ni met laeng Jehova sumungbat; agpatulongka, ket kunaenna, ‘Adtoyak!’ 
“No ikkatemto iti tengngam 
ti barra ti sangol,f ti panangitudotudo iti ramayg ken ti panagsao iti makapasakit;h 10 ket ti mismo a 
tarigagay ti kararuam 
ipaay monto iti daydiay mabisin, ket pennekemto ti kararua a maparparigatan, ti lawagmo met sigurado 
nga agsilnagto uray iti kasipngetan, ket ti daguyemyemmo kaslanto iti tengnga ti aldaw. 11 Ket 
siguradonto nga idalannakak a patinayonl ni Jehova ken pennekenna ti kararuam uray iti natikag a daga, 
ket pakirdennanto dagiti mismoa tulangmo;n ket agbalinkanto a kas iti nasayaat-pannakapadanumnaa 
minuyongan,o ken kas iti ubbog ti danum, a ti dandanumna saan nga agulbod. 12 Ket iti panangtignaymo 
pudno unay a dagiti tattao bangonendantodagiti disso a walangwalang iti nabayagen a tiempo; 
patakderemto uray dagiti pamuon ti agtultuloy a kapkaputotan.Ket pudno a maawagankanto iti 
manangtarimaan iti giwang, timanangisubli kadagiti dalan tapno pagnaedan. 
 
Baro a Tulag: Mateo 20:1-16 
“Ta ti pagarian ti langlangit umasping iti maysa a tao, maysa a bumalay, a rimmuar a nasapa iti bigat tapno 
manangdan kadagiti agtrabaho iti kaubasanna. 2 Idi a kadagiti trabahador iti maysa a denario iti maysa 
nga aldaw, imbaonna ida idiay kaubasanna. 3 Idi 
rimmuar met iti agarup maikatlo nga oras, nakitana ti dadduma nga agtaktakder idiay plasag nga awan 
pagsapulanda; 4 ket kadagidiay kinunana, ‘Dakayo met, inkayo idiay kaubasan, ket aniaman a 
nainkalintegan itedkonto kadakayo.’ 5 Gapuna napanda. Manen isu rimmuar iti agarup maikanemh ken 
maikasiam nga oras ket inaramidna ti kasta met laeng. 6 Kamaudiananna, iti agarup maikasangapulo 
maysa nga oras isu rimmuar ket nasarakanna ti dadduma nga agtaktakder, ket kinunana kadakuada,‘Apay 
a nagtaktakderkayo ditoy nga agmalmalem nga awan pagsapulanyo?’ 7 Kinunada kenkuana, ‘Agsipud ta 
awan asinoman a nanangdan kadakami.’ Kinunana kadakuada, ‘Inkayo met idiay kaubasan.’ 8 “Idi a 
rumabiin,k ti apo ti kaubasan kinunana iti taoa pagay-aywanenna, ‘Ayabam dagiti trabahador ket bayadam 
ida kadagiti tangdanda,a mangrugi iti naudi agingga iti immuna.’ 
9 Idi immay dagiti maikasangapulo ket maysa nga oras a tattao, immawatda tunggal maysa iti maysa a 
denario. 10 Gapuna, idi immay dagiti immuna, impapanda nga umawatda iti ad-adu; ngem immawat da 
met iti tangdan iti gated a maysa a denario. 11 Idi maawatda dayta nangrugida nga agtanabutob maibusor 
iti bumalay 12 ket kinunada, ‘Dagitoy naudi nangbusbosda iti maysa nga oras a trabaho; kaskasdi nga 
impadam ida kadakami a nangibaklay iti babantot iti aldaw ken ti makakset a pudot!’ 13 Ngem kas sungbat 
iti maysa kadakuada kinunana, ‘Gayyem, awanti dakes nga ar-aramidek kenka. Saan kadi a nakianamongka 
kaniak iti maysa a denario? 14 Alaem no ania ti kukuam ket inkan. Kayatko nga ited iti daytoy naudi ti isu 
met laeng kas kenka. 15 Saan aya a nainkalintegan kaniak nga aramidek no ania ti kayatko iti bambanag a 



kukuak? Wenno nadangkes aya ta matam agsipud ta naimbagak?’ 16 Iti kastoy a pamay-an a dagiti maudi 
umunadanto, ket dagiti umuna maudida.” 

 
I. Panggep 
Kalpasan ti panagiinnadal, dagiti agadal ket manamnama nga: 
1. Mailadawanda ti parabur ti Dios; 
2. Mailadawanda ti parabur ti Dios a kas panangiladawan ni Isaias; 
3. Mailadawanda ti parabur ti Dios nga naiyarig ti Pangngarig dagiti mangmangged iti kaubasan;  
4. Maipakitada ti panangaprisyarda no kasano nga impakita ti Dios ti ayatna kadatayo babaen 
kenni Hesus uray pay saantayo nga maikari. 
 

II. Konsepto: Ni Hesus isu ti ladawan ti parabur ti Dios.   
Dagiti kasapulan: Bibliya, himnario, activity sheet 
 
 

III. LINAON TI PANAGADAL 

   A. Panglukat a Panagdayaw 
1. Panangpasangbay: Pasangbayen dagiti umay agadal babaen iti nabara nga arakup ken 
nalawa nga isem. Rugian met ti makitungtungtong kadakuada babaen ti panangdamag no 
kasano pinaraburan ida ti Dios iti uneg ti napalabas nga lawas.   
 

2. Panglukat a kararag: 
“Naayat ken naparabur nga Dios, agyamankami ti inaldaw nga panangipakitam ti ayatmo 
kadakami babaen kenni Hesu Kristo. Dawatenmi panagtultuloy nga panangitondam kadakami 
kas agtultuloykami nga makipagdaliasat kenka. Dawatenmi dagitoy iti nagan ni Hesus, amen.”  
 

3. Panglukat a kanta: Diay tapaw ti bantay  
Diay tapaw ti bantay naisaad ti krus, a nakasbotak ti tuok 
Ayatek daydi krus nagyanan ni Hesus, ta idiay natay ti mannubbot 
Koro: 
Agragsakak gapu iti krus, inggat pumusay toy angesko 
Kumpetak iti kruz ni Kristo, ket balangatannakto ti Apo 
 

Oh krus napunno ti uyaw ti lubong, nakaskasdaaw kaniak 
Ta kenka napasag ti kordero ti Dios, tapno toy biagko masubbot 
 

Idiay krus nagayus ti dara ni Hesus, a mangugas ti pusok 
Naglak-am ti tuok gapu kadatayo, naikkat ti biagna diay krus 
 

Manipud idiay krus diakton kalipatan, ta intedna ti namnamak 
Inton dumteng ti aldaw a yaay ni Kristo, diay gloria ayabannakto 
 

 
B. Panagsagana: 
Guduaen ti klase iti dua nga grupo tapno pagtutungtuganda dagiti ministeryo nga pakaar-
aramatanda.  Kasta met ng dawaten kadakuada nga pagiinnadalanda ti nagdumaan ti: 

 Panakipagragsak ti balligi nga naaramidan ti pada a tao; ken 

 Panangapal ti balligi nga naaramidan ti pada tao. 
Kalspasan ti panagiinnadal t dua nga grupo pagtiponen ida ket ibingayda dagiti trinatarda 
kadagiti bukodda nga grupo.  
 

 
C. Oras ti Panagadal 



1. Guduaen ti klase ti dua nga grupo. Ipabasa ti umuna nga grupo ti Isaias 58:6-12 ken Mateo 
20:1-16 ti maikadua a grupo.  
2. Idalan ti umuna nga grupo ti panangadal ti sitas manipud iti teksto Isaias 58:6-12. 
Ipaganetget dagiti banbanag nga kayat ni Isaias nga ikkan ti importnasya kas koma iti: 

a. Kinaimportante ti pudno nga panagayunar: Panangibingay kadagiti napanglaw ti 
taraon ken pagan-anay. 
b. Panangpatalged ti Dios nga maseknan kadagiti nakurapay, awan gayana ken dagiti 
nakapuy.  
c. Pannangipakaammo ti iyaay ti Apo. 

 
3. Idalan ti maikadua nga grupo nga adalen ti teksto Mateo 20:1-16 babaen ti panangusar 
kadagitoy nga pagsurutan: 

a. Padapada nga pannakatangdan dagiti mangmangged ken ti panangited ti Dios ti 
sagut ti pannakaisalakan iti amin a tao.  
b. Dagiti mangmangged nga nangawat ti trabaho ken ti panangawat ti sangkataoan ti 
sagut ti panakisalakan.   
c. Dagiti mangmangged nga naapal ken naikapis iti napintas nga panggep ti Dios ken ti 
panagtungpal dagiti namati iti pagayatan ti Dios. 
d. Iti saan nga mangidumdudma a parabur ti Dios kadagiti amin a makangngeg ti 
Naimbag a Damag idi, ita ken iti mapasungad nga al-aldaw.  

 
D. Panangpauneg iti Adal-Panangbibinnuray 
Ilawlawag dagiti sumaganad a leksion: 

1. Ania ti panagkunayo apay a may-ayo ni Apo Dios kadagiti daton wenno tulong a 
maipaay kadagiti nakuray, nakapuy ken awanan gaway? (Kitaen ti Isaias 58:6-7) 

2. Kasanom nga trabahoen dagiti sumaganad iti agdama a panawen? 
a. Ti silaw mo nga agraniag iti lubong 
b. Ti simbolo ti panangagasmo 
c. Ti panangsungbat ti Dios kadagiti kar-kararagmo 
d. Ti agnanayon nga panangidalan ni Apo Dios kenka 
e. Ti panangpennek ni Jesus kadagitikasapulam 

3. Kasano nga inpakita ti makinbagi iti daga ti gracia ken ayat ti Dios? (Nagbalin a 
nasayaat ken managayat nga amo) 

4. Kasanom nga iladawan ti gracia ti Dios babaen iti daytoy nga istorya? (Gracia ti Dios ket 
isut panangipaay na kadagiti isuamin a tattao nga awan pilpilienna. Gracia ti rason ken 
gapuna no apay nga intedna ti annak ditoy lubong natay tapno masubbot dagiti 
basbasoltayo. Gracia ket isut panagpammatim iti Dios ket awatem ti bendisyon ti 
agnanayon a biag.) 

 
E. Panangdiskubre ti Adal iti Nasantoan a Surat  
        Damagen: Kasanom nga iladawan a ni Jesus ti pakabuklan ti gracia ken ayat ti Dios? 
 
   F. Panangyaplikar ti Naadal 

1. Diskutiren ti Laglagipen a bersikulo: “Ket siguradonto nga idalannakak a 
patinayonl ni Jehova ken pennekenna ti kararuam uray iti natikag a daga, ket 
pakirdennanto dagiti mismoa tulangmo;n ket agbalinkanto a kas iti nasayaat-
pannakapadanumnaa minuyongan,o ken kas iti ubbog ti danum, a ti 
dandanumna saan nga agulbod.” Isaias 58:11 

2. Damagen: Ania ti mabalintayo nga aramiden a mangsungbat iti gracia nga 
inted ti Dios kadagiti biagtayo? Idalan dagiti agad-adal ti panangibingay 



kadagiti ar-arapaap ken partisipasyon iti ministerio ti Dios. Mangtedda ti 
konkreto a wagas ti inda aramiden.. 

 
   G.  Pangserra a Pagdayaw 
 1. Panagdaton. Kantaen ti Give Thanks 
 2. Pangserra a kanta: “Amazing Grace” (Hymnal of a Faith Journey” # 208)  

3. Pangserra a Kararag: Apo Dios isu a nagannakmi, pagyamandaka iti gracia ken 
ayatmo kadakami. Toy naindaklan nga ayatmo ti mamagbalin kadakami tapno ipaaymi 
dagiti ayatmi kadagiti sabsabali. Sagidennakami tapno agbalinkami a managayat 
kadagiti kaarrubami. Amen! 

  
 
 
 
 


