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 (Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad       Kinasiasinno ni Jesu Cristo 

 
May 01, 2016 
Maikalima a Domingo kalpasan Panangungar 
Leksion 23: “Panagtagibi kas Aramid ti Mangisalakan” 

 
Daan a Tulag: I Samuel 1:9-20 
9 Iti kasta timmakder ni Anna kalpasan a nakapanganda idiay Silo ken kalpasan ti iyiinumda,bayat 

a ni Eli a padi situtugaw iti pagtugawan iti sibay ti bautek ti templo ni Jehova. 10 Ket sipapait ti 

kararuana, ket rinugianna ti agkararag ken Jehovak ket nagsangit iti kasta unay  11 Ket nagkari 

ket kinunana: “O Jehova ti buybuyot, no kumitakanto a di bumurong iti pannakaparigat ti 

adipenmo a babain ket pudno a lagipennak, ket saanmonto a lipaten ti adipenmo a babai ket 

pudno a mangipaayka iti adipenmo a babai iti anak a lalaki, ipaaykonto ken Jehova iti amin nga 

al-aldaw ti panagbiagna, ket awanto ti labaha nga umay iti rabaw ti ulona.” 12 Ket napasamak a 

bayat nga agkarkararag iti napaut iti sango ni Jehova, sipsiputan idi ni Eli ti ngiwatna. 13 No 

maipapan ken Anna, agsasao idi iti pusona; ti bibigna laeng ti aggargaraw, ket saan a mangngeg 

ti timekna. Ngem impagarup ni Eli nga isu nabartek.a 14 Gapuna kinuna kenkuana ni Eli: 

“Kasanonto kabayag a sibabartekka? Iwaksim kenka ta arakmo.” 15 Gapu itoy simmungbat ni 

Anna ket kinunana: “Saan, apok! Maysaak a babai a marigrigatan ti espirituna; ket saanak a 

nakainum iti arak ken makabartek nga inumen, no di ket ibukbukbokko ti kararuak iti sango ni 

Jehova. 16 Dika pagbalinen ti adipenmo a babai nga umasping iti awan kaes-eskannad a babai, 

ta manipud kinaruay ti pannakaseknanko ken pannakasemsemko a nagsaoak agingga ita.” 17 

Idin simmungbat ni Eli ket kinunana: “Mapanka a sitatalna, ket ited koma ti Dios ti Israel ti 

dawatmo a kiniddawmo kenkuana.” 18 Iti daytoy kinunana: “Makasarak koma ti adipenmo a babai 

iti pabor kadagitamatam.” Ket ti babai napan ket nangan,i ket saanen a nagdanag ti rupana. 19 

Kalpasanna bimmangonda a nasapa iti bigat ket inruknoyda ti bagbagida iti sango ni Jehova, a 

kalpasan dayta nagsublida ket dimtengda iti balayda idiay Rama.k Ni Elcana nakidennal ita ken 

Anna nga asawana, ket linagip ni Jehova.20 Gapuna naaramid iti panagrikus ti maysa a tawen a 

nagsikog ni Anna ket nangyanak iti anak a lalaki ket pinanaganannan iti Samuel, agsipud ta, 

kinunana, “ni Jehova ti nangkiddawako kenkuana.” 

Baro a Tulag : Mateo 23:37  
Sangitan Ni Jesus ti Jerusalem 
Jerusalem, Jerusalem a mangpapatay kadagiti profeta ken mangubor kadagiti inbaon kenka ti 
Dios. Namin-anon a kayatko nga arkupen dagiti annakmo a kas panangsallukobko ti maysa nga 
upa kadagiti piekna, ngem dimo met kayat. 
 

Pannakailawlawag ti Teksto 

Idi panawen dagiti tattao ti Biblia, dagiti babbai ket naituding a para anak laeng. Maysa a lunod iti 

biang ti maysa a babai a naasawaan no di makaanak, ta ti panaganak ket maibilang kas 

pakakitaan ti bendision ti Dios. Saritaen ti tekstotayo ti biang ni Elcana, addaan dua nga asawa a 

da Ana ken Fenina. Adda annak ni Fenina, ngem awan anak ni Ana, ngem ad-adda nga ipatpateg 

ni Elcana ni Ana ngem ni Fenina ken dagiti annakda Tinawen a mapan ti pamilia ni Elcana idiay 

Silo tapno mapanda agdaydayaw ken mangidatag iti daton para iti Apo kas sagudayen ti linteg ni 

Moses. Patien ni Fenina a may-ayo kenkuana ti Dios ket kasta unay ti panagyamanna gapu ta 

inikkan ti Dios iti anak saan a kas ken Ana a karibalna. 
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Kalpasan ti panagdaydayawda, aggigiddan a mangan dagiti kameng ti pamilia, ket gundawayan 

daytoy ni Fenina a mangidatag iti arungaingna iti sango ni Elcana ken dagiti annakda. Mairaman 

met ditoy ti panangpabain ni Fenina kenni Ana. Saritaen ti libro ni Samuel a tinawen daytoy a 

mapaspasamak, a pagangayanna, agsangit ni Ana ken pumanaw iti lamisaan. Nasakit unay ti 

nakem ni Fenina gapu ta iti laksid ti kaadda ti annakda, napatpateg latta ni Ana kenni Elcana 

ngem isuna ken dagiti annakda. Ay-aywen ni Elcana ni Ana ket kunana; “Apay a dika mangan, 

apay nga agsangitka, saanak aya a napatpateg kenka ngem ti sangapulo nga annak?” Insangit 

ni Ana ti dadagsenna iti Apo idi addada diay Silo, uray la impagarup ni Eli a kangatuan a Padi a 

nabartek ni Ana, ngem daydi a panagsangit ken panagkararag ni Ana, dinawat ken inkarina iti 

Apo, a no maaddaan iti anak, idatonna met laeng nga agserbi iti Dios. Napatgan ngarud ti dawat 

ni Ana, nangipasngay iti lalaki nga isu ni Samuel a nagbalin a Propeta ken kaudian nga ukom 

dagiti nagkaykaysa a tribu ti Israel.  

Iti met libro ni Mateo, sinangitan ni Jesus ti siudad ti Jerusalem gapu iti panagtedted ti 

dara ken pannakapapatay dagiti Propeta iti siudad. Inaramatna a pangyarigan ti upa a 

mangurnong ken mangaywan kadagiti piekna nga isu koma ti aramiden ni Jesus iti siudad, ngem 

para kenkuana, saan a nakasursuro ti Jerusalem ken saan a nagbabawi kadagiti basolna. 

Inyebkas ni Jesus ti riknana iti panangusarna kas pangngarig iti aramiden ti upa kadagiti piyekna, 

gapu ta ti pannangaywan ni Jesus ket maysa a kita ti panagsakripisio a napnuan asi ken 

kinapudno, nga uray pay biag no isu ti kasapulan iti pannakasalaknib dagiti ipatpateg. Babaen iti 

panagayat ni Fenina kadagiti annakna, sinango ken pinabainanna ni Ana iti sango ni Elcana ken 

dagiti annakda tapno mapalagipan ti asawana iti saan nga umisu a tratona kadakuada nga agiina, 

ta ad-adda ti pabor nga it-itedna ken Ana ngem isuna ken dagiti annakda idinto a mabalin koma 

a padapada ti panangpaborna kadakuada amin. Uray met ti upa ket nakasagana a sumaranget 

iti peggad para kadagiti piyekna no isu’t kasapulan. Saan a nalaka ti mangsaksi iti Dios, adu dagiti 

karit a mamagkintayeg kadatayo, ngem kasapulan a kanayon ti asi, panangilala ken ayat tapno ti 

panangsango iti panagsagaba a ramen ti panagsaksi, maiserbitayo ti klase ti biag nga ina laeng 

ti makaited. Ti pannangibiag iti kababalin ti ina ket maysa a pangngarig ti napudno a panagsaksi 

iti sangoanan ti Dios iti kangitingitan ti karit ti panawen, ta ammotayo a ti Diostayo ket makigubat 

para kadatayo ken salaknibannatayo iti wagas a dagiti laeng inna ti makaawat ken 

makailawlawag. 

 
TARABAY KADAGITI MANGISURO 
 

Ti panagbiag kas Ama ken Ina ket ipakitana ti dua a langa ti panangaywan iti ubing, 

naaramat kas mangiladawan iti panangaywan ti Dios. Nupay kasta, saan a naliklikan nga idi 

panawen dagiti Amma (patriarchal period) naaramat daytoy a mangikalintegan iti panangdominar 

dagiti lallaki kadagiti babbai, nangruna idi maaramat dagiti pagsasao ti relihion. Ngem ti 

kapadasan, ipakitana a nupay agraraira ti kultura ti patriarkalismo, naindaklan ti nagapuanan 

dagiti Inna  iti pannakapadakkel ken pannakapatanur dagiti ubbing agingga iti panagdakkelda. 

Daytoy ket nalawag a maawatan iti biag da Isaac, Jacob, Moses, Jesu Cristo ken dadduma pay. 

Adda kabaruanan a takuat a ti agbalbaliw a kasasaad ti pamilia, ipakitana a ti panangaywan ti 

Ama wenno Ina ket saanna a kayat a saoen a ti laeng aramiden ti ama ket daydiay akemna kas 

Ama, ket kasta met Ina. Mabalin nga aramiden ti Ama ti sigud nga aramid ti ina, ket mabalin met 

nga aramiden ti ina ti sigud nga ar-amiden ti ama. Daytoy ket ipakitana ti panagdanggay ti 

kabaelan iti pannangted kadagiti Annak iti naan-anay a panangtaripato dagiti nagannak. Daytoy 

ket ar-aramiden dagiti nadur-as ti pampanunotna nga agasawa, ket mapukaw payen dagiti 
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kapanunotan nga adda akem a para babai wenno para lalaki laeng.Dagiti baro a 

kapampanunotan mainaig iti relasion ti pamilia ket adda dakkel a panagsaadna uray pay kadagiti 

pannakailawlawag ti pammati, ngem daytoy a panagbalbaliw ket masapul a sangoenan dagiti 

karit, gapu ta dagiti mensahe a maibasar iti nagdumaan ti lalaki ken babai ket masapul nga 

agpatingga. Kasta met a dagiti palawag ti pammati ket saan a nalaka a sarangtenna ti napartak 

a yaaddang ti panagbaliw ti kultura, ngem adda met dagiti nangnangruna ken mabalin nga 

aramiden. Ti akem ti Ina ket mabigbig kas maitutop a kayarigan ti naemma nga ayat ken asi ti 

Dios. Kasta met a ti nainget a hustisia ti Dios ket mayarig la unay iti tigtignay ti Ama, kasta met a 

ti mamakawan nga ayat ti Dios ket nailadawan iti biang ti ama iti pangngarig ti nayaw-awan nga 

Anak. Uray pay iti panangilawlawag iti akem ti Pastor dagiti karnero a nangsaranget iti peggad 

tapno mabirokanna ti maysa a karnero a napukaw. Iti sabali a pannao, awan ti nainget a 

pangrukodan a mangibaga a ti aramid ti Dios ket maipabaklay kas akem ti lalaki wenno babai. 

Nupay nagduma a banag, ngem masapul a ti akem ti maysa nga ama wenno maysa nga ina ket 

agdanggayda tapno maiparang ti naan-anay a langa no kasano a ti Dios ket makidanggay 

kadatayo.No anagentayo ti nadurdur-as a panangkita iti nagbaetan ti kinaama ken kinaina, ni 

Jesus ket maysa a lalaki, ngem ad-adda nga impakitana ti kinaemma ti maysa nga ina babaen iti 

naayat a pannangassibayna kadagiti awanan gaway ken mailanglangi, kas kadagiti babbai ken 

ubbing. Ngem nainget met kadagiti Iskriba, Fariseo ken uray pay kadagiti adalanna. Nalawag 

ditoy nga iti pakabuklan ti biag ken panagserbi ni Jesus, impakitana ti nainaan a pannangaywan 

ti Dios nga isu ti nangnangruna a pagbatayan ti relasion ti Dios ken ti tao. 

Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Levels 
 

I. Panggep  

Kalpasan ti panagadal, ken ti di agsarday a panangipakita dagiti nagannak ken dagiti 
nataengan, iti pagtuladan a wagas ti panagbiag, dagiti ubbing ket manamnama a: 
 1.  maisaritada no kasano ti ar-aramiden ni Nanangda kadakuada. 
 2.  Maikomperarda no kasano nga inpakita ni Jesus tu panagayatna kadatayo a 

 kas met iti maysa nga Ina; 
 3.  maipakaitada ti agyaman iti Apo babaen iti panagtulnog kadagiti Nanangda. 

 

II. Konsepto: Ti Dios ket kasping ti naayat nga ina.  

Dagiti Kasapulan: Biblia (NRSV), pagkantaan, activity sheet wenno coloring sheet, ules 

wenno blanket para iti ay-ayam 
 

III. Linaon ti Panagadal 

A. Panglukat a Panagdayaw 

1. Panangpasangbay: Kablaawan dagiti ubbing iti nabara ken narasak a kablaaw. 
2. Panglukat a Kararag:  

" Managayat a Dios, selebraranmi ita ti Aldaw dagiti Inna ket iti inaldaw kayatmi 

nga taliawen ti kinamanagayat dagiti nanangmi kadakami. Isuronakami iti 
agnanayon a panangipakitami ti panagayatmi kadakuada kas tanda ti inkam 
panagyaman kadakuada. Amen!  

3.  Panagkanta:  “Alive” and “This Is the Day”   
 

B. Panagsagana 
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 Kasanguanan nga irugi ti klase, agpaay-ayam ti “Surotem ti Mangidalan”.  Mangigalut ti 
ules wenno blanket iti abagam a mangipakita ti payyakmo a kasla upa a manok. Ibagam 
kadagiti ubbing a sika ti upa(manok a babai) ken isuda dagiti piek wenno babassit a manok kas 
annakmo. Surotendaka ket ilikosmo iti klasrom mo. No kunam ket "Cluck, cluck, cluck",umayda 
agsalipenpen kenka ayantay payakmo. Ipadasmo nga aramiden amin nga ar-aramiden ti upa 
ket kas kunam ti “Cluck, cluck, dagiti ubbing umayda manen aglemmeng iti payakmo. 
Pagtugawen dagiti ubbing. (http://www.daniellesplace.com) 

 

C. Panawen ti Panagadal 

1. Iruarmo tay insaganam nga ladawam ken tay anakmo. (Inka isursuro ti sabado nga 
mangitugotda iti ladawanda inton Domingo). Ipairuar ti ladawan nga intugotda a kaduada ni 
Nanangda. No adda kabalinanna, uray tay ladawan ti nadumaduma nga ayup nga adda 
annakda. 
2. Kas ipresentar dagiti ubbing dagiti ladawanda, ibagam nga iburayda no kaano a nga 
nagpictureda, manu tawenda, ania ti okasionda. Kalpasan amin nga ubbing: ibagam, ti kayat a 
sawen no ay-ayawanannakayo ni Tatang wenno nanangyo ket panangtagibi kadagiti babassit 
nga ubing.” 
3. Agistorya maipapan iti nanang ken ti annakna.  

a.) Kasanguanan a mayanak ti maysa a tao, agyan isuna iti tian ni Nanangna iti siam a 
bulan. Kalpasan ti pannakayanakna, taraknen ket tagibien ni Nanagna kaduana da 
tatangna ken dagiti kakabsatda. No bassit pay ti ubing saan a makatakder, 
makapagbiag, no awan ti tulong dagiti nagannak. Pasusoen ni Nanang ti ubing manipud 
iti gatasna, padigusen, paturogen ken aywananana, tagibienna agingga a dumakkel. 
Kasarsaritana, sursuroan agingga a makadakkel ti maysa nga ubing.  
b.) Kasta met dagiti ayup wenno animal. No agannakda masapul nga pakanen wenno 
pasusoenda dagiti annakda. Taraknenda agingga a dumakkel ti annakda. Pasussoenna 
ida inggana a makapanganda iti natatangken a makan.  

4. Ibagam: “Ti storyatayo ket maipapan iti ayat dagiti nagannak iti annakda. Inted ti Dios dagiti 
nagannaktayo. Inted ni Apo Dios dagiti managayat a dadakkeltayo daytoy ti realidad a wagas ti 
panagayat ti Dios kadatayo. 
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D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 

Damagem dagiti sumaganad:  
1. Mamatika kadi nga ay-ayatennatayo ti Dios? (Wen) Apay? (Inpaay ti Dios dagiti 

nagannaktayo.)  
2. Mamatika kadi nga ay-ayatennaka ni Tatangmo ken Nanangmo? (Wen) Apay? (Gapu ta 

ay-ayawananatayo dagiti nagannaktayo. Ni nanangtayo pasusoennatayo ken dadduma 
pay.) 

3. Mamatika nga ti panangaywan ni Nanangmo ken Tatangmo ket maysa a mangipakita ti 
panagsaksi iti ayat ti Dios kadatayo? 

4. Mamatika nga ay-ayaten ni Apo Dios ti lubong ken amin a linaonna? (wen) Apay? ( 
Gapu ta pinarsua ti Dios ti lubong a kompleto. Pinarsua na ti langit ken daga, bantay ken 
karayan, init bulan ken bituen ken dagiti managayat a tattao.) 

5. Kunatayo pinarsua ti Dios ti amin nga adda ditoy lubong ken dagiti amin a 
kasapulantayo. Maibagatay met kadi nga ti Dios ket kasla Tatang ken nanangtayo isu a 
mangay-ayat ken mangtartraripato ken mangdungdungo kadatayo? (Wen) 

 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Damagem: Kasano a mariknam ti panagayat ti Dios kenka kas ipakpakita da Nanang 
ken Tatangmo? 

 

 F. Panangyaplikar ti Naadal 

 1. Say: “God loves us and the rest of creation. God gave us mothers and fathers who will 
love us and take care of us. God gave us plants and animals. We shall show our love to 
everything God created. That way, we can become caring to others.”  

1. Ibagam: “Ay-ayatennatayo ti Dios ket dagiti amin a pinarsuana. Inted ti Dios dagiti 
nagnnaktayo isu a mangay-ayat ken mangay-aywan kadatayo. Pinarsua ti Dios dagiti 
animal ken mulmula. Masapul ngarud ngaipakitatayo ti panagayattayo kadagiti amin a 
parsua, ta gapu iti dayta agbalintayo a managayat ken managaywan kadagiti sabsabali.” 

2. N/K Creative work: Isaganam ti activity sheet tayi Nanang nga ay-aywananna ti anakna. 
Ibagam iti klase nga traced sadanto kulayan. Idalan dagiti ubbing a mangbasa ti adda iti 
baba. “Ti Dios ket kasla ken Nanangko.” 

3. YE: Damagem: Kasano nga ipakitam ti panagayatmo iti Dios iti panangtratom kadagiti 
sumaganad: 

a. dagiti nagannaktayo 
b. dagiti tarakentayo nga animal 
c. dagiti mulmula iti aglawlaw 

4. Kalpasan dagiti aktibidad, diskutiren dagiti trabaho dagiti ubbing. Ilawlawag a naimbag 
   nga ti akem ken responsibildad dagiti nagannaktayo ket mangipakita ti ayat ti Dios. 

 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Pangdaton 
2. Pangrikep a Kanta: “I Have a Joy” 
3. Panrikep a kararag: “Apo Dios, agyamankami iti agnanayon a panagayatmo kadakami  

kas inparangarang dagiti nagannakmi kadakami. Agyamankami ti agnanayon a 
panagayatda kadakami ken panangtaripatoda kadakami. Ikararaganmi ida ken 
aywanam kadi ida. Daytoy ti kararag mi ken Jesus nga Apomi, Amen!  
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Middle and Older Elementary Levels 
I. Panggep 

Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a: 
1. maisaritada no ania ti ar-aramiden dagiti nagannak kaniada; 
2. maikomperada ti panagayat ni Jesus kadatayo kas ti panangipakita ti ayat dagiti 

nanangda; 
3. maikomperada ti panagayat ni Jesus kadatayo kas ti panangipakita ti ayat dagiti 

tatangda; 
4. maidemostratda ti panagyamanda iti ayat ti Dios babaen iti nasayaat a relasyon 

kadagiti nagannak ken sabsabali. 
 

II. Konsepto: Ti Dios ket manangipateg ken mangtagibi kas naayat nga ina. 

Dagiti Kasapulan: Biblia (NRSV), pagkantaan, activity sheet,  
 

III. Linaon ti Panagadal 

A. Panglukat a Panagdayaw 

1. Panangpasangbay:Pasangbayen dagiti ubbing a naragsak ken gayyemen amin ida. 
2. Panglukat a kararag: “Apo Dios, tarigagayanmi ti agtultuloy nga selebrasyon a 

pagyaman kadagiti nanangmi.Ammomi nga dagiti amin nga ayat ken panangtaripatoda 
kadakami ket tanda ti ayatmo. Isuronakami iti agnanayon tapno ipakitami ti panagayatmi 
kadakuada. Amen. 

3. Panglukat a kanta “I Am Yours, O Lord” HFJ # 283 

 

B. Panagsagana 

1. Isuratmo iti blanko a papel wenno meta cards dagiti ayup ken dagiti nagan ti annakda. Isurat iti 
blackboard ti Nagan ti Nanang ken Nagan ti annak. Ibunnong dagiti metacards ket idalan dagiti ubbing a 
mangikabil ti nagan ti anak. 

Nagan ti Nanang Nagan ti Anak Nagan ti Nanang Nagan ti Anak 
1. Hen  chick 13. Goat kid 

2. Duck   duckling 14. Rabbit kit 

3. Cat  kitten 15. Deer  fawn 

d. Dog  puppy 16. Sheep  lamb 

5. Frog  tadpole 17. Cow  calf 

6. Butterfly  caterpillar 18. Donkey  foal 

7. Buffalo  calf 19. Horse  colt 

8. Spider  spiderling 20. Elephant  calf 

9. Pig  piglet 21. Lion  cub 

10. Owl  owlet 22. Monkey  infant 

11. Kangaroo  joey 23. Tiger  cub 

12. Giraffe  calf 24. Fish  fry 
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C. Panawen ti Innadal 

1. Ibagam: “Ti leksiontayo ita a bigat ket maipapan iti ayat ti Dios kadatayo a kas iti 
panangay-ayatda nanang ken tatangyo kadakayo. Daytoy nga ayat ket kas iti 
panagayat ti upa a manok kadagiti piek nga annakna. 

2. Ibagam a dumngeg dagiti ubbing iti daytoy nga istoria. 
Nagsangit ni Jesus 
Maibatay iti Mateo 23:37 
Nagsursur ni Jesus kadagiti adu a luglugar tapno ikasabana ti Naimbag a Damag iti Pagarian ti 
Dios ken ti panagayat ti Dios. Inagasana dagiti masaksakit ken pinakanna dagiti mabisbisinan. 
Inpadamagna kadagiti tattao a ti Dios saanna kayat ida nga agladingit wenno mabisinan. 
Maysa nga aldaw, nakaunget ni Jesus kadagiti scribas ken pariseo. Saanna kayat dagiti wagas 
ti panagbiagda. Ikasabada ti ayat ti Dios ngem saan met a makita kadagiti aramidda. Awan 
bibiangda kadagiti nakurapay ken masaksakit, isu nga kuna ni Jesus kadagiti tattao, 
aramidenyo dagiti ibagbagada ngem diyo tultuladen ti ar-aramidenda. Inkomperana id akas 
maysa nga panteon a nadalus ti ruarna ngem narugit met ti unegna. Nagladingit ket nagsangit 
ket kinunana, “Maladingitanak unay! Diak man mautob a panunoten nga maperdi ti Jerusalem 
gapu kadagiti dakes nga aramid dagiti papangulo. Kayatko nga aywanan ket tagibien dagiti 
tattaok a kas maysa nga upa a mangted init ken bara kadagiti annakna. Dimngeg dagiti tattao 
keta wan pulos sinaritada. Pimmanaw ni Jesus a kaduana dagiti adalanna. 
 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 

Damagen dagiti sumaganad: 
1. Mamati ka nga ay-ayatennaka ni Jesus? (Wen.) Apay? (Saan.) Apay? 
2. Mamatika nga ay-ayatennaka da Tatang ken nanangmo? (Wen) Apay? (saan) Apay? 
3. Kasano ti panangipakita da Tatang ken Nanangmo ti panagayatda kenka? (babaen iti 

panangpakada kaniak, binaduandak, pagbasaendak, kanayon nga istimarennak, 
mangisursuro kina-imbag kaniak) 

4. Apay a nagsangit ni Jesus iti istoriatayo? (Maladingitan unay gapu kadagiti saan a 
naimbag nga aramid dagiti papangulo iti Jerusalem) 

5. Ania nga ayup ti nangikomperaran ni Jesus ti panagayatna kadatayo? (maysa nga upa)  
6. Kasao nga ipakita ti upa ti panagayatna kadagiti annakna? (Urnongenna dagiti annakna 

iti payakna ket sallukobanna ida) 
7. No dagiti nagannak kadatayo ipakitada ti panagayatda kadatayo daytoy ket 

“panagtagibi”. Ni Jesus no  ipakitana met ti panagayatna kadatayo ket ikomperarrna iti 
maysa nga upa, makunam kadi nga tagibiennatayo met kadi ni Jesus? (wen) Apay? 
(saan) Apay? 

8. No tagibiennatayo dagiti nagannak kadatayo, kayatna kadi met a sawen nga daytoy ket 
ladawan ti panangtagibi ni Jesus kadatayo? Apay? 

9. Kasanom nga ipakita ti panagayatmo kadagiti nagannak kadakayo? (Babaen iti 
agnanayon a panagyaman, panagtulnog kadagiti ibaonda, panangarakup ke panang-
anggo kadakuada.) 

 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Saludsodem:  “Kasano nga ti Dios aywanan ken tagibiennatayo a kas iti maysa a 
managayat nga Ina?” 

 

F. Panangyaplikar iti Naadal 



 

 
Page 8 

 

  

1. Idalan dagiti ubbing nga mangisagan ken mangipabuya iti ababa a drama maipapan 
iti panagayat ti Dios kadagiti annakda. Iproseso ti presentasionda. Damagen ti riknada iti 
rugianda, agpabuyada ken idi malpas ti pabuyada.  
2. Ipabuya ti drama inton umay a Domingo. 

 

G. Pangrikep nga Aramid 

1. Jerusalem, Jerusalem a mangpapatay kadagiti profeta ken mngubor kadagiti inbaon  
kenka ti Dios. Namin-anon a kayatko nga arkuooen dagiti annakmo a kas 
panangsallukobko ti maysa nga upa kadagiti piekna, ngem dimo met kayat. 
Mateo 23:37 

2. Panagdaton:  
3. Pangrikep a Kanta: “I Am Yours, O Lord” HFJ # 283  
4. Pangrikep A Kararag: Kada ubbing mangibalikas ti kararag panagyamanda ket ikarida 

 ti agtultuloy nga panagayatda kadagiti nagannakda. 
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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad       Kinasiasinno ni Jesus 

 
Youth Level 

 

 
May 01, 2016 
Maikalima a Domingo kalpasan Panangungar 
Leksion 23: “Panagtagibi kas Aramid ti Mangisalakan” 
 
Daan a Tulag: I Samuel 1:9-20 
9 Iti kasta timmakder ni Anna kalpasan a nakapanganda idiay Silo ken kalpasan ti iyiinumda,bayat 

a ni Eli a padi situtugaw iti pagtugawan iti sibay ti bautek ti templo ni Jehova. 10 Ket sipapait ti 

kararuana, ket rinugianna ti agkararag ken Jehovak ket nagsangitniti kasta unay  11 Ket nagkarim 

ket kinunana: “O Jehova ti buybuyot, no kumitakanto a di bumurong iti pannakaparigat ti 

adipenmo a babain ket pudno a lagipennak, ket saanmonto a lipaten ti adipenmo a babai ket 

pudno a mangipaayka iti adipenmo a babai iti anak a lalaki, ipaaykonto ken Jehova iti amin nga 

al-aldaw ti panagbiagna, ket awanto ti labaha nga umay iti rabaw ti ulona.” 12 Ket napasamak a 

bayat nga agkarkararag iti napaut iti sango ni Jehova, sipsiputan idi ni Eli ti ngiwatna. 13 No 

maipapan ken Anna, agsasao idi iti pusona; ti bibigna laeng ti aggargaraw, ket saan a mangngeg 

ti timekna. Ngem impagarup ni Eli nga isu nabartek.a 14 Gapuna kinuna kenkuana ni Eli: 

“Kasanonto kabayag a sibabartekka? Iwaksim kenka ta arakmo.” 15 Gapu itoy simmungbat ni 

Anna ket kinunana: “Saan, apok! Maysaak a babai a marigrigatan ti espirituna; ket saanak a 

nakainum iti arak ken makabartek nga inumen, no di ket ibukbukbokko ti kararuak iti sango ni 

Jehova. 16 Dika pagbalinen ti adipenmo a babai nga umasping iti awan kaes-eskannad a babai, 

ta manipud kinaruay ti pannakaseknanko ken pannakasemsemko a nagsaoak agingga ita.” 17 

Idin simmungbat ni Eli ket kinunana: “Mapanka a sitatalna, ket ited koma ti Dios ti Israel ti 

dawatmo a kiniddawmo kenkuana.” 18 Iti daytoy kinunana: “Makasarak koma ti adipenmo a babai 

iti pabor kadagitamatam.” Ket ti babai napan ket nangan,i ket saanen a nagdanag ti rupana. 19 

Kalpasanna bimmangonda a nasapa iti bigat ket inruknoyda ti bagbagida iti sango ni Jehova, a 

kalpasan dayta nagsublida ket dimtengda iti balayda idiay Rama.k Ni Elcana nakidennal ita ken 

Anna nga asawana, ket linagip ni Jehova.20 Gapuna naaramid iti panagrikus ti maysa a tawen a 

nagsikog ni Anna ket nangyanak iti anak a lalaki ket pinanaganannan iti Samuel, agsipud ta, 

kinunana, “ni Jehova ti nangkiddawako kenkuana.” 

Baro a Tulag : Mateo 23:37  
Sangitan Ni Jesus ti Jerusalem 
Jerusalem, Jerusalem a mangpapatay kadagiti profeta ken mngubor kadagiti inbaon kenka ti 
Dios. Namin-anon a kayatko nga arkuooen dagiti annakmo a kas panangsallukobko ti maysa 
nga upa kadagiti piekna, ngem dimo met kayat. 
 

Pannakailawlawag ti Teksto 

Idi panawen dagiti tattao ti Biblia, dagiti babbai ket naituding a para anak laeng. Maysa a lunod iti 

biang ti maysa a babai a naasawaan no di makaanak, ta ti panaganak ket maibilang kas 

pakakitaan ti bendision ti Dios. Saritaen ti tekstotayo ti biang ni Elcana, addaan dua nga asawa a 

da Ana ken Fenina. Adda annak ni Fenina, ngem awan anak ni Ana, ngem ad-adda nga ipatpateg 
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ni Elcana ni Ana ngem ni Fenina ken dagiti annakda Tinawen a mapan ti pamilia ni Elcana idiay 

Silo tapno mapanda agdaydayaw ken mangidatag iti daton para iti Apo kas sagudayen ti linteg ni 

Moses. Patien ni Fenina a may-ayo kenkuana ti Dios ket kasta unay ti panagyamanna gapu ta 

inikkan ti Dios iti anak saan a kas ken Ana a karibalna. 

Kalpasan ti panagdaydayawda, aggigiddan a mangan dagiti kameng ti pamilia, ket gundawayan 

daytoy ni Fenina a mangidatag iti arungaingna iti sango ni Elcana ken dagiti annakda. Mairaman 

met ditoy ti panangpabain ni Fenina kenni Ana. Saritaen ti libro ni Samuel a tinawen daytoy a 

mapaspasamak, a pagangayanna, agsangit ni Ana ken pumanaw iti lamisaan. Nasakit unay ti 

nakem ni Fenina gapu ta iti laksid ti kaadda ti annakda, napatpateg latta ni Ana kenni Elcana 

ngem isuna ken dagiti annakda. Ay-aywen ni Elcana ni Ana ket kunana; “Apay a dika mangan, 

apay nga agsangitka, saanak aya a napatpateg kenka ngem ti sangapulo nga annak?” Insangit 

ni Ana ti dadagsenna iti Apo idi addada diay Silo, uray la impagarup ni Eli a kangatuan a Padi a 

nabartek ni Ana, ngem daydi a panagsangit ken panagkararag ni Ana, dinawat ken inkarina iti 

Apo, a no maaddaan iti anak, idatonna met laeng nga agserbi iti Dios. Napatgan ngarud ti dawat 

ni Ana, nangipasngay iti lalaki nga isu ni Samuel a nagbalin a Propeta ken kaudian nga ukom 

dagiti nagkaykaysa a tribu ti Israel.  

Iti met libro ni Mateo, sinangitan ni Jesus ti siudad ti Jerusalem gapu iti panagtedted ti 

dara ken pannakapapatay dagiti Propeta iti siudad. Inaramatna a pangyarigan ti upa a 

mangurnong ken mangaywan kadagiti piekna nga isu koma ti aramiden ni Jesus iti siudad, ngem 

para kenkuana, saan a nakasursuro ti Jerusalem ken saan a nagbabawi kadagiti basolna. 

Inyebkas ni Jesus ti riknana iti panangusarna kas pangngarig iti aramiden ti upa kadagiti piyekna, 

gapu ta ti pannangaywan ni Jesus ket maysa a kita ti panagsakripisio a napnuan asi ken 

kinapudno, nga uray pay biag no isu ti kasapulan iti pannakasalaknib dagiti ipatpateg. Babaen iti 

panagayat ni Fenina kadagiti annakna, sinango ken pinabainanna ni Ana iti sango ni Elcana ken 

dagiti annakda tapno mapalagipan ti asawana iti saan nga umisu a tratona kadakuada nga agiina, 

ta ad-adda ti pabor nga it-itedna ken Ana ngem isuna ken dagiti annakda idinto a mabalin koma 

a padapada ti panangpaborna kadakuada amin. Uray met ti upa ket nakasagana a sumaranget 

iti peggad para kadagiti piyekna no isu’t kasapulan. Saan a nalaka ti mangsaksi iti Dios, adu dagiti 

karit a mamagkintayeg kadatayo, ngem kasapulan a kanayon ti asi, panangilala ken ayat tapno ti 

panangsango iti panagsagaba a ramen ti panagsaksi, maiserbitayo ti klase ti biag nga ina laeng 

ti makaited. Ti pannangibiag iti kababalin ti ina ket maysa a pangngarig ti napudno a panagsaksi 

iti sangoanan ti Dios iti kangitingitan ti karit ti panawen, ta ammotayo a ti Diostayo ket makigubat 

para kadatayo ken salaknibannatayo iti wagas a dagiti laeng inna ti makaawat ken 

makailawlawag. 

 
TARABAY KADAGITI MANGISURO 
 

Ti panagbiag kas Ama ken Ina ket ipakitana ti dua a langa ti panangaywan iti ubing, 

naaramat kas mangiladawan iti panangaywan ti Dios. Nupay kasta, saan a naliklikan nga idi 

panawen dagiti Amma (patriarchal period) naaramat daytoy a mangikalintegan iti panangdominar 

dagiti lallaki kadagiti babbai, nangruna idi maaramat dagiti pagsasao ti relihion. Ngem ti 

kapadasan, ipakitana a nupay agraraira ti kultura ti patriarkalismo, naindaklan ti nagapuanan 

dagiti Inna  iti pannakapadakkel ken pannakapatanur dagiti ubbing agingga iti panagdakkelda. 

Daytoy ket nalawag a maawatan iti biag da Isaac, Jacob, Moses, Jesu Cristo ken dadduma pay. 

Adda kabaruanan a takuat a ti agbalbaliw a kasasaad ti pamilia, ipakitana a ti panangaywan ti 
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Ama wenno Ina ket saanna a kayat a saoen a ti laeng aramiden ti ama ket daydiay akemna kas 

Ama, ket kasta met Ina. Mabalin nga aramiden ti Ama ti sigud nga aramid ti ina, ket mabalin met 

nga aramiden ti ina ti sigud nga ar-amiden ti ama. Daytoy ket ipakitana ti panagdanggay ti 

kabaelan iti pannangted kadagiti Annak iti naan-anay a panangtaripato dagiti nagannak. Daytoy 

ket ar-aramiden dagiti nadur-as ti pampanunotna nga agasawa, ket mapukaw payen dagiti 

kapanunotan nga adda akem a para babai wenno para lalaki laeng.Dagiti baro a 

kapampanunotan mainaig iti relasion ti pamilia ket adda dakkel a panagsaadna uray pay kadagiti 

pannakailawlawag ti pammati, ngem daytoy a panagbalbaliw ket masapul a sangoenan dagiti 

karit, gapu ta dagiti mensahe a maibasar iti nagdumaan ti lalaki ken babai ket masapul nga 

agpatingga. Kasta met a dagiti palawag ti pammati ket saan a nalaka a sarangtenna ti napartak 

a yaaddang ti panagbaliw ti kultura, ngem adda met dagiti nangnangruna ken mabalin nga 

aramiden. Ti akem ti Ina ket mabigbig kas maitutop a kayarigan ti naemma nga ayat ken asi ti 

Dios. Kasta met a ti nainget a hustisia ti Dios ket mayarig la unay iti tigtignay ti Ama, kasta met a 

ti mamakawan nga ayat ti Dios ket nailadawan iti biang ti ama iti pangngarig ti nayaw-awan nga 

Anak. Uray pay iti panangilawlawag iti akem ti Pastor dagiti karnero a nangsaranget iti peggad 

tapno mabirokanna ti maysa a karnero a napukaw. Iti sabali a pannao, awan ti nainget a 

pangrukodan a mangibaga a ti aramid ti Dios ket maipabaklay kas akem ti lalaki wenno babai. 

Nupay nagduma a banag, ngem masapul a ti akem ti maysa nga ama wenno maysa nga ina ket 

agdanggayda tapno maiparang ti naan-anay a langa no kasano a ti Dios ket makidanggay 

kadatayo.No anagentayo ti nadurdur-as a panangkita iti nagbaetan ti kinaama ken kinaina, ni 

Jesus ket maysa a lalaki, ngem ad-adda nga impakitana ti kinaemma ti maysa nga ina babaen iti 

naayat a pannangassibayna kadagiti awanan gaway ken mailanglangi, kas kadagiti babbai ken 

ubbing. Ngem nainget met kadagiti Iskriba, Fariseo ken uray pay kadagiti adalanna. Nalawag 

ditoy nga iti pakabuklan ti biag ken panagserbi ni Jesus, impakitana ti nainaan a pannangaywan 

ti Dios nga isu ti nangnangruna a pagbatayan ti relasion ti Dios ken ti tao. 

I. Panggep 

Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a: 
1. Maidescribarda no kasano nga inpakita ni Jesus ti panagayatna kadatayo nga ikompera 

iti upa a manok; 
2. Mailawlawagda ti importansiya ti panangtagibi ni Jesus kadatayo; 
3. Maipakitada manipud ti Nasantuan a Surat no kasano ti panangaramat ni Jesus ti 

panangtagibi tapno maisayangkatna ti misyonna ditoy rabaw ti daga; 
4. Mangibaga kadagiti wagas no kasano ti panagayat ti Dios babaen iti maysa nga ina 

wenno ama.  

 

II. Konsepto:  

Maiparangarang ti Dios babaen iti panagayat ken panangtagibi ti maysa nga Ina. 
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, manila papers ken pentel pens  
 

III. Linaon/Wagas ti Panagadal 

A. Panglukat a panagdaydayaw 

1. Panangpasangbay:  
2. Panglukat a Kararag: “Apo Dios adda kami manen iti daytoy ng aldaw tapno agadal 

kadagiti Sasaom. Tulongannakami a mangammo ti panagayat ni Jesus kadagiti 
nakurapay, napukaw ken maaw-awananen ti namnama tapno agbalinkami met a 
tanda ti ayat ni cristo ditoy lubong. Daytoy ti kararagmi ken Jesus nga Apomi. 
Amen! 
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3. Panglukat a Kanta: ““I Am Yours, O Lord” HFJ # 283”  

 

B. Panagsagana 

Ibagam iti klase nga manglagipda iti maysa a kapadasan a nagsangitda gapu iti 
problema a nadagsen unay. Ibingayda ti kapadasanda ken apay a nagsangitda. Iproseso ti 
sungbat dagiti agad-adal. Ipamatmat ti akem ken responsibilidad dagiti nagannakda kadakuada. 

 

C. Panawen ti Panagadal 

1.Sawem: Ti leksiontayo ita nga aldaw ket ti panangammo tayo ti Dios babaen kadagiti 
managayat a Nanangtayo. Kasano ngata dayta? Kasano ti panangammotayo ti Dios 
babaen kadagiti nagannaktayo? 

2. Basaenda iti naulimek ti Matthew 23:37.  
3. Ipailawlawagmo ti panangikompera ni Jesus ti panagayatna iti maysa nga upa a manok. 
4. Dumngeg da iti ababa a meditasion ket kalpasanna iburayda ti kapanpanunotanda:  
 
Dagiti babbai ket napusgan tapno sappuyotenda ti misterio ti biag, namnama wenno inanama iti 
baet ti panagsagaba, pammatalged ken balligi iti baet ti tuok ken rigat, tured pakinakem ken 
pammati iti baet ni patay. No ti babai ket agpasngay iti ubing isu a simbolo ti baro a biag, dayta ti 
gundaway ti panagyaman iti milagro ti biag, ken daytoy ti natural a wagas ti panagparsua ti Dios 
iti tao. Siyam a bulan nga inawitna ti biag ken siaanus a mangur-uray ti panagpasngay kas iti 
maysa a mannalon a siaanus nga mangtaraken ken manguray agingga agapit. Kas itakderna ti 
biag nga adda iti tianna, mapairut ti relasyon ti anak ken ina, ket babaen kenkuana mapatalgedan 
ti biag iti saklotna. Ti matresna ti agbalin a lubong ti maysa nga ubing ken agbalin a proteksyon 
ken salinong ti maysa nga ubing. Babaen iti panangkarga iti maysa nga ubing mapasingkedan 
ket maparang-ay iti kooperasyon ken actibo a partisipasyon iti natural a wagas ken milagro iti 
biag. Ket no kastan nga agpasngay ti maysa nga ina, panaglabor a kunada, saan a mailadawan 
a sakit ti mariknana ngem masupapakan ti rag-o ken ragsak gapu ta adda biag- biag a nagtaud 
iti lasag ken darana kas isimbolo ti maysa nga ubing… Awan padana a panagsagaba ken 
panagragsak iti biag ti tunggal maysa. Isut’ gapuna nga agyamantayo iti Apo iti ladawan ti maysa 
nga ina… 
(Kalinangan 1994) 
 

5. Diskutiren ti akem ni Jesus a kas mangtagibi kadagiti isuamin a mamati. 

 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray 

1. Damagem dagiti sumaganad:  
a. Ania ti kayat a sawen kenka ti maditasion a naibasa?  
b. Makunam kadi nga pudno ti panangikompera ni Jesus ti panagayatna kadatayo 
babaen iti maysa nga upa a manuk? Apay?  
c. Ania ti importansiya ti panangtagibi ni Jesus kadatayo?  

2. Pagkapaten ti grupo. Ibaga nga idramada dagiti napusgan nga teksto nga adda iti baba. 
 Ipakitada ti kinaimportansiya ti panagtagibi ni Jesus kadatayo.  
a. John 10:1-30: Jesus ti Naimbag nga Agpaspastor  
b. Matthew 23:1-36: Binabalaw ni Jesus dagiti Scriba ken Pariseo 
c. Matthew 14:13-21: Pannakapakan dagiti 5,000 a tattao 
d. Luke 15:11-32: Pangarig maipapan iti Napukaw nga Anak 
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E. Panangdiskubre ti Adal 

Damagem: “Ania ti kaririknam maipapn iti panagayat dagiti nagannakmo kenka ket isu met ti 
wagas ti panagayat ti Dios kenka? 

 
 

F. Panangyaplikar ti Adal 

   
 Usaren ti Jesus a patarus, usaren daytoy tapno ilista dagiti wagas a mangipakita ti 
panagayat ti Dios babaen iti panagayat dagiti nagannakda. Ipresentar daytoy nga pagtuladan. 
Ibagam dagiti sumaganad. 
J - ust in dealing with others -    padapada ti trato ni Jesus kadagiti amin a tattao 
E - ncouraging those who lose hope – itag-ayna dagiti tattao nga maaw-awananen ti namnama  
S - upportive -of a good cause  -supotranna dagiti amin a naimbag a banag 
U – nderstanding of others' limitations – mannakaawat kadagiti limitasyon ti tunggal maysa 
S - ympathetic to others' joys and pains – makipagrikna kadagiti ragsak ken rag-o dagiti  
   sabsabali 

 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Jerusalem, Jerusalem a mangpapatay kadagiti profeta ken mngubor kadagiti inbaon  
kenka ti Dios. Namin-anon a kayatko nga arkuooen dagiti annakmo a kas 
panangsallukobko ti maysa nga upa kadagiti piekna, ngem dimo met kayat. 
Mateo 23:37 

2. Panagdaton:  
3. Pangrikep a Kanta: “I Am Yours, O Lord” HFJ # 283  
4. Pangrikep A Kararag: Kada agtutubo mangibalikas ti kararag panagyamanda 
  ket ikarida ti agtultuloy nga panagayatda kadagiti nagannakda. 
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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad       Kinasiasinno ni Jesus 

 

Adult Level 

May 01, 2016 
Maikalima a Domingo kalpasan Panangungar 
Leksion 23: “Panagtagibi kas Aramid ti Mangisalakan” 
 
Daan a Tulag: I Samuel 1:9-20 
9 Iti kasta timmakder ni Anna kalpasan a nakapanganda idiay Silo ken kalpasan ti iyiinumda,bayat 

a ni Eli a padi situtugaw iti pagtugawan iti sibay ti bautek ti templo ni Jehova. 10 Ket sipapait ti 

kararuana, ket rinugianna ti agkararag ken Jehovak ket nagsangitniti kasta unay  11 Ket nagkarim 

ket kinunana: “O Jehova ti buybuyot, no kumitakanto a di bumurong iti pannakaparigat ti 

adipenmo a babain ket pudno a lagipennak, ket saanmonto a lipaten ti adipenmo a babai ket 

pudno a mangipaayka iti adipenmo a babai iti anak a lalaki, ipaaykonto ken Jehova iti amin nga 

al-aldaw ti panagbiagna, ket awanto ti labaha nga umay iti rabaw ti ulona.” 12 Ket napasamak a 

bayat nga agkarkararag iti napaut iti sango ni Jehova, sipsiputan idi ni Eli ti ngiwatna. 13 No 

maipapan ken Anna, agsasao idi iti pusona; ti bibigna laeng ti aggargaraw, ket saan a mangngeg 

ti timekna. Ngem impagarup ni Eli nga isu nabartek.a 14 Gapuna kinuna kenkuana ni Eli: 

“Kasanonto kabayag a sibabartekka? Iwaksim kenka ta arakmo.” 15 Gapu itoy simmungbat ni 

Anna ket kinunana: “Saan, apok! Maysaak a babai a marigrigatan ti espirituna; ket saanak a 

nakainum iti arak ken makabartek nga inumen, no di ket ibukbukbokko ti kararuak iti sango ni 

Jehova. 16 Dika pagbalinen ti adipenmo a babai nga umasping iti awan kaes-eskannad a babai, 

ta manipud kinaruay ti pannakaseknanko ken pannakasemsemko a nagsaoak agingga ita.” 17 

Idin simmungbat ni Eli ket kinunana: “Mapanka a sitatalna, ket ited koma ti Dios ti Israel ti 

dawatmo a kiniddawmo kenkuana.” 18 Iti daytoy kinunana: “Makasarak koma ti adipenmo a babai 

iti pabor kadagitamatam.” Ket ti babai napan ket nangan,i ket saanen a nagdanag ti rupana. 19 

Kalpasanna bimmangonda a nasapa iti bigat ket inruknoyda ti bagbagida iti sango ni Jehova, a 

kalpasan dayta nagsublida ket dimtengda iti balayda idiay Rama.k Ni Elcana nakidennal ita ken 

Anna nga asawana, ket linagip ni Jehova.20 Gapuna naaramid iti panagrikus ti maysa a tawen a 

nagsikog ni Anna ket nangyanak iti anak a lalaki ket pinanaganannan iti Samuel, agsipud ta, 

kinunana, “ni Jehova ti nangkiddawako kenkuana.” 

Baro a Tulag : Mateo 23:37  
Sangitan Ni Jesus ti Jerusalem 
Jerusalem, Jerusalem a mangpapatay kadagiti profeta ken mngubor kadagiti inbaon kenka ti 
Dios. Namin-anon a kayatko nga arkuooen dagiti annakmo a kas panangsallukobko ti maysa 
nga upa kadagiti piekna, ngem dimo met kayat. 
 

Pannakailawlawag ti Teksto 

Idi panawen dagiti tattao ti Biblia, dagiti babbai ket naituding a para anak laeng. Maysa a lunod iti 

biang ti maysa a babai a naasawaan no di makaanak, ta ti panaganak ket maibilang kas 

pakakitaan ti bendision ti Dios. Saritaen ti tekstotayo ti biang ni Elcana, addaan dua nga asawa a 

da Ana ken Fenina. Adda annak ni Fenina, ngem awan anak ni Ana, ngem ad-adda nga ipatpateg 

ni Elcana ni Ana ngem ni Fenina ken dagiti annakda Tinawen a mapan ti pamilia ni Elcana idiay 

Silo tapno mapanda agdaydayaw ken mangidatag iti daton para iti Apo kas sagudayen ti linteg ni 
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Moses. Patien ni Fenina a may-ayo kenkuana ti Dios ket kasta unay ti panagyamanna gapu ta 

inikkan ti Dios iti anak saan a kas ken Ana a karibalna. 

Kalpasan ti panagdaydayawda, aggigiddan a mangan dagiti kameng ti pamilia, ket gundawayan 

daytoy ni Fenina a mangidatag iti arungaingna iti sango ni Elcana ken dagiti annakda. Mairaman 

met ditoy ti panangpabain ni Fenina kenni Ana. Saritaen ti libro ni Samuel a tinawen daytoy a 

mapaspasamak, a pagangayanna, agsangit ni Ana ken pumanaw iti lamisaan. Nasakit unay ti 

nakem ni Fenina gapu ta iti laksid ti kaadda ti annakda, napatpateg latta ni Ana kenni Elcana 

ngem isuna ken dagiti annakda. Ay-aywen ni Elcana ni Ana ket kunana; “Apay a dika mangan, 

apay nga agsangitka, saanak aya a napatpateg kenka ngem ti sangapulo nga annak?” Insangit 

ni Ana ti dadagsenna iti Apo idi addada diay Silo, uray la impagarup ni Eli a kangatuan a Padi a 

nabartek ni Ana, ngem daydi a panagsangit ken panagkararag ni Ana, dinawat ken inkarina iti 

Apo, a no maaddaan iti anak, idatonna met laeng nga agserbi iti Dios. Napatgan ngarud ti dawat 

ni Ana, nangipasngay iti lalaki nga isu ni Samuel a nagbalin a Propeta ken kaudian nga ukom 

dagiti nagkaykaysa a tribu ti Israel.  

Iti met libro ni Mateo, sinangitan ni Jesus ti siudad ti Jerusalem gapu iti panagtedted ti dara ken 

pannakapapatay dagiti Propeta iti siudad. Inaramatna a pangyarigan ti upa a mangurnong ken 

mangaywan kadagiti piekna nga isu koma ti aramiden ni Jesus iti siudad, ngem para kenkuana, 

saan a nakasursuro ti Jerusalem ken saan a nagbabawi kadagiti basolna. Inyebkas ni Jesus ti 

riknana iti panangusarna kas pangngarig iti aramiden ti upa kadagiti piyekna, gapu ta ti 

pannangaywan ni Jesus ket maysa a kita ti panagsakripisio a napnuan asi ken kinapudno, nga 

uray pay biag no isu ti kasapulan iti pannakasalaknib dagiti ipatpateg. Babaen iti panagayat ni 

Fenina kadagiti annakna, sinango ken pinabainanna ni Ana iti sango ni Elcana ken dagiti annakda 

tapno mapalagipan ti asawana iti saan nga umisu a tratona kadakuada nga agiina, ta ad-adda ti 

pabor nga it-itedna ken Ana ngem isuna ken dagiti annakda idinto a mabalin koma a padapada ti 

panangpaborna kadakuada amin. Uray met ti upa ket nakasagana a sumaranget iti peggad para 

kadagiti piyekna no isu’t kasapulan. Saan a nalaka ti mangsaksi iti Dios, adu dagiti karit a 

mamagkintayeg kadatayo, ngem kasapulan a kanayon ti asi, panangilala ken ayat tapno ti 

panangsango iti panagsagaba a ramen ti panagsaksi, maiserbitayo ti klase ti biag nga ina laeng 

ti makaited. Ti pannangibiag iti kababalin ti ina ket maysa a pangngarig ti napudno a panagsaksi 

iti sangoanan ti Dios iti kangitingitan ti karit ti panawen, ta ammotayo a ti Diostayo ket makigubat 

para kadatayo ken salaknibannatayo iti wagas a dagiti laeng inna ti makaawat ken 

makailawlawag. 

 
TARABAY KADAGITI MANGISURO 
 

Ti panagbiag kas Ama ken Ina ket ipakitana ti dua a langa ti panangaywan iti ubing, 

naaramat kas mangiladawan iti panangaywan ti Dios. Nupay kasta, saan a naliklikan nga idi 

panawen dagiti Amma (patriarchal period) naaramat daytoy a mangikalintegan iti panangdominar 

dagiti lallaki kadagiti babbai, nangruna idi maaramat dagiti pagsasao ti relihion. Ngem ti 

kapadasan, ipakitana a nupay agraraira ti kultura ti patriarkalismo, naindaklan ti nagapuanan 

dagiti Inna  iti pannakapadakkel ken pannakapatanur dagiti ubbing agingga iti panagdakkelda. 

Daytoy ket nalawag a maawatan iti biag da Isaac, Jacob, Moses, Jesu Cristo ken dadduma pay. 

Adda kabaruanan a takuat a ti agbalbaliw a kasasaad ti pamilia, ipakitana a ti panangaywan ti 

Ama wenno Ina ket saanna a kayat a saoen a ti laeng aramiden ti ama ket daydiay akemna kas 

Ama, ket kasta met Ina. Mabalin nga aramiden ti Ama ti sigud nga aramid ti ina, ket mabalin met 
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nga aramiden ti ina ti sigud nga ar-amiden ti ama. Daytoy ket ipakitana ti panagdanggay ti 

kabaelan iti pannangted kadagiti Annak iti naan-anay a panangtaripato dagiti nagannak. Daytoy 

ket ar-aramiden dagiti nadur-as ti pampanunotna nga agasawa, ket mapukaw payen dagiti 

kapanunotan nga adda akem a para babai wenno para lalaki laeng.Dagiti baro a 

kapampanunotan mainaig iti relasion ti pamilia ket adda dakkel a panagsaadna uray pay kadagiti 

pannakailawlawag ti pammati, ngem daytoy a panagbalbaliw ket masapul a sangoenan dagiti 

karit, gapu ta dagiti mensahe a maibasar iti nagdumaan ti lalaki ken babai ket masapul nga 

agpatingga. Kasta met a dagiti palawag ti pammati ket saan a nalaka a sarangtenna ti napartak 

a yaaddang ti panagbaliw ti kultura, ngem adda met dagiti nangnangruna ken mabalin nga 

aramiden. Ti akem ti Ina ket mabigbig kas maitutop a kayarigan ti naemma nga ayat ken asi ti 

Dios. Kasta met a ti nainget a hustisia ti Dios ket mayarig la unay iti tigtignay ti Ama, kasta met a 

ti mamakawan nga ayat ti Dios ket nailadawan iti biang ti ama iti pangngarig ti nayaw-awan nga 

Anak. Uray pay iti panangilawlawag iti akem ti Pastor dagiti karnero a nangsaranget iti peggad 

tapno mabirokanna ti maysa a karnero a napukaw. Iti sabali a pannao, awan ti nainget a 

pangrukodan a mangibaga a ti aramid ti Dios ket maipabaklay kas akem ti lalaki wenno babai. 

Nupay nagduma a banag, ngem masapul a ti akem ti maysa nga ama wenno maysa nga ina ket 

agdanggayda tapno maiparang ti naan-anay a langa no kasano a ti Dios ket makidanggay 

kadatayo.No anagentayo ti nadurdur-as a panangkita iti nagbaetan ti kinaama ken kinaina, ni 

Jesus ket maysa a lalaki, ngem ad-adda nga impakitana ti kinaemma ti maysa nga ina babaen iti 

naayat a pannangassibayna kadagiti awanan gaway ken mailanglangi, kas kadagiti babbai ken 

ubbing. Ngem nainget met kadagiti Iskriba, Fariseo ken uray pay kadagiti adalanna. Nalawag 

ditoy nga iti pakabuklan ti biag ken panagserbi ni Jesus, impakitana ti nainaan a pannangaywan 

ti Dios nga isu ti nangnangruna a pagbatayan ti relasion ti Dios ken ti tao. 

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

1. mailadawanda no kasano ti panangsungbat ti Dios ti tarigagay ni Ana nga agbalin nga 
         ina. 
2. mailawlawagda ti panagyarigan ni Jesus ti bagina kas maysa nga upa a manok iti a  
        sangitanna ti Jerusalem 
3. maisaritada no kasano ti panagtagibi kas panangipakita ni Jesus ti panagayatna 
         kadatayo. 
4. maibingayda ti kapadasan ti panagtagibida kas wagas ti panangisaksi ken misyonda 
     ditoy rabaw ti daga  

 
II. Konsepto: Panagtagibi kas panangsaksi iti Dios 
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheet, manila papers ken pentel pen 

 

III. Linaon Ti Panagadal 
A. Panglukat a Panagdayaw 

1.   Panangpasangbay.  
Kalpasan ti panangpasangbay, irugi ti klase babaen iti 
 panangibaga ti Paulo ti leksion, ken ti pangkabuklan a konsepto. 

2. Panglukat a Kararag: 
“Apo Dios dakami dagiti Tatang ken Nanang iti agdama a panawen. Dakami 
dagiti nakapadas iti panagtagibi. Nakitami ken nariknami ti panangtagibim 
kadakami babaen itib iag ni Apomi nga Jesus isu a nangipaay ti biagna tapno 
maisalakankami. Naummong kami manen ita a bigat tapno ituloy nga adalen 
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dagiti Sasaom ken lagipenmi dagiti panagsagaba ken ragsak ti panangtagibi. Ti 
kadi Santo Espiritum ti mangidala kadakami. Amen! 

3. Panglukat a Kanta: “I Am Yours, O Lord” HFJ # 283 

 

B. Panagsagana 

Isaganam ti klasem babaen iti panangibagam a manglagipda iti nakalalagip a paset ti 
panagtagibida kadagiti annakda. Damagem: “Ania a paset ti panagtagibim ti kaykayatmo 
wenno magusgustuam a pasetna? 

C. Panawen ti Panagadal 

 
1. Ipabasam kadagiti nataengan ti pakaibatayan ti teksto iti I Samuel 1:9-20. 
2. Idalan dagiti nataengan iti panangaramid ti aktibidad nga Somebody… Wanted… But… So… 
activity. Diskutiren dagiti kangrunaan nga tattao iti teksto, panggepda, dagiti parikutda, ken ania 
ti sulosyonna. Isurat iti Manila paper daytoy adda iti baba. 
 
Chart 1:  SWBS 

Somebody Wanted to But  So 

Ana Agsikog nagkararag Inpangag ti Dios ti 
dawatna ket 
naaddaan iti anak 

    

    

 
 

3. Basaen a napigsa ti maikadua a maibasa iti Mateo 23:37. Ibagam nga iti daytoy 
makita ti nauneg a sennaay ni Jesus iti Jerusalem. Inusarna ti ladawan ti maysa nga 
upa a manok tapno protektaranna dagiti annakna kadagiti dakes a paspasamak. 
Ngem ti Jerusalem saan a pulos a makaadal kadagiti kapadasanna iti naglabas. Ken 
Jesus, ti panagtagibi ket maysa a panagsagaba ken panasakripisyo, kasapulam ti 
ayat ken asi, dungo ken panangilala nga uray ti biagmo ipaaymo a mangsalinong 
kadagiti annakmo. Inpakita ti Dios ti panagayatna kadatayo babaen iti biag ni Jesus. 
Uray no nagsagaba wenno napeggad intedna awan reserbasion. 
  

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 

Damagen dagiti sumaganad:  
1. Kasano ti panangsungbat ti Dios ti tarigagay ni Ana nga maaddaan iti anak?  
2. Ania ti makunam iti panangsungbat ti Dios ti tarigagay ni Ana?  
3. Ania ti makunam ti panangikompera ni Jesus ti panagayatna a kas iti maysa nga upa a 
manok?  
4. Ania ti importansiya ti panagtagibi nga inaramid ni Jesus?  
5. Mangibaga ka man ti maysa a ladawan ti panagtagibim nga isu metten ti panagsaksim iti 
kinaimbag ti Dios kas aramiden kadagiti sabsabali? 
 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Saludsodem: “Kasano a ti panagtagibim ket ladawan ti pansaksim iti Dios? 
 

 

 



 

 
Page 18 

 

  

 

F. Pannagyaplikar ti Adal 

1. Isaritam ken ikomperam nga ti panagtagibi ket wagas tapno maipakita ti panagayat ti Dios  
 kadagiti annakna. 
2. Damagem kadagiti nataengan no ania dagiti wagas ti panagtagibida kas tanda ti  
 panangisaksida iti ayat ti Dios kadakuada agpaay kadagiti sabsabali. 

 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Panagdaton. 
2. Pangrikep a Kanta: ““I Am Yours, O Lord” (HFJ # 283)  
3. Pangrikep a Kararag: Kada nataengan ket  mangted ti bukod a kararag a 

 panagyaman iti panangtagibi ti Dios kadakuada ken ti panangyebkasda ti karida 
ti agtultuloy nga aramid ti panagtagibi kadagiti sabsabali. 

  Sungbat: Tallo nga Amen! 
 
 


