(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Iglesia ipakitana ti bungana

September 11, 2016
(Kingdomtide) Maikatlo a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios
Paulo ti Leksion 42: “Kinatalna- Kababalin iti Pagarian ti Dios”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag
Isaias 32:16-18
Addanto kinalinteg ken kinahusticia iti entero a daga. Gapu ta aramidekto ti tunggal maysa ti
rumbeng, addanto agnanayon a kappia ken talged. Natalna ket natalgedto ti pagtaengan dagiti
tattao ti Dios; awan ti pakaringoranda.
Baro a Tulag
Mateo 5:9
Nagasat dagiti mamagkappia ta managandanto annak ti Dios.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Ti Libro ti Isaias saritaenna ti nalawag nga pananghusga ken panangisalakan ti Dios. Ti
Dios “ti Nasantuan nga Dios ti Israel” (1:4; 6:1) isu nga mangdusa kadagiti tattao nga mangtallikud
kenkuana (1:2) ngem kalpasanna isu metla ti Dios a mangisalakan kadakuada (41:14,16). Ti
Israel nagbalin nga bulag ken sul-ot kadagiti pammilin ti Dios. Ditoy nga napadasanda no kasano
ti pannagdusa ti Dios kadakuada ngem makita ti kinamanangaasi ti Dios kadagiti tattaona, isu
metla ti naayat a Dios a mangsalbar kadakuada manipud iti napolitikalan ken naespirituan a
nakaibaludan. Ti pannakaiyaonda manipud basol ket kasla pasamak diay Exudos no sadino nga
ti Dios ti nangisalakan kadakuada. Inpanamnamma ti Dios nga agtaeng ken maaddanto ti talna
ken kappia kadakuada inton agari ti Ari nga agtaud iti kaputotan ni David no sadino nga agarinto
ni kinalinteg keta wan ton mairurumen ket agbalinto ti Jerusalem nga pudpudno nga “Siudad ti
Dios” (60:14). Agpada ti kapanunotanda Isaias ken dagiti propeta maipapan iti kappia- adda
kappia no sadino nga maited iti husticia kadagiti nakukurapay, mairurumen ken
magungundawayan ket dagiti nadangkok ken manangirurumen ket madusa.
Iti Isaias 32:16-18 ket maysa kadagiti naruay nga sirmata ni Isaias maipapan iti pagarian
ti Dios nga addaan talna ken kappia. (God’s shalom). Daytoy a klase ti ti talna ken kappia ket
panawen ti Messias no sadino nga dagiti ubbing saanda nga dangran dagiti ayup. Daytoy a
sirmata ket agarinto iti ili nga Israel babaen iti kinapudno ken nalinteg nga agtuturay.
Ti kangrunaan nga panggep ni Mateo ket isu ti mangipaneknek kadagiti tattao a ni Jesus
ket Messias. Inpakitana daytoy babaen iti panangsurotna ti kabibiag ni Jesus manipud Daan a
Tulag ket isuna iti Baro a Tulag ti nakaipatungpalan ti padto dagiti propeta. Numan pay no
innalan ni Mateo iti Daan a Tulag dagiti kaaduan nga insuratna, adda siyam a naisangsangayan
nga pammaneknekna (1:22-23; 2:15; 2:17-18; 2:23; 4:14-16; 8:17; 12:17-21;
13:35; 27:9-10) tapno maipakitana ti temana: Ni Jesus ti nakaipatungpalan ti padto dagiti propeta
iti Daan a Tulag. Tapno maipaneknekna daytoy inrugina ti Libro kadagiti nagnagan ti kaputotan
ni Ari David.
Mateo 5:9. Saritaenna ti Sermon ni Jesus, no sadino nga agsasao ni Jesus kas ipakitana
ti pannakairugi ti misyonna ditoy rabaw ti daga. Saritaenna ditoy dagiti kasungani nga galad
manipud iti galad ti lubong. Narigat nga aramiden ngem no babaen iti tulong ti Apo, maaramid
dagitoy. Daytoy a bersikulo ipakitana ti gunguna ti maysa a tao a mangayat nga agbalin a
mamagkappia. Ti kayat a sawen ti kinagasat ditoy ket naragsak ngamin ni kinaragsak ket maysa
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nga emosyon nga agtaud iti kaunggan ti puso. Kinagasat ditoy ipakitanana ti nangato nga
kasasaad iti naespirituan a panagbiag gapu iti panangisalakan ti Dios. Saanna kayat a sawe a
naragsak lang babaen kadagiti nainlubongan a ragragsak ngem-ragsak nga addaan kinagasat.
Dagiti mamagkappia ken dagiti nagasat a tattao a naragsak nga uray ammoda nga dakes ti
pasarenda ngem agtalgedda iti panangidalan ti Dios kadakuada ken adda ipaayna nga rag-o ti
kaunggan ti pusoda dayta a pinili nga akemda. Daytoy ti mamagbalin kadakuada nga agbalin nga
managayat ken komited para iti kappia. Babaen iti panagbalinda nga mamakappia isut senyalda
nga “managan iti Anak ti Dios.”
Dagitoy nga teksto karitenna ti Iglesia iti agdama nga agbalin a mamagkappia. Ti Iglesia
kas representante wenno simbolo ti Dios ditoy lubong ket naipaima ti akem tapno ituloyna ti
trabaho ken misyon ni Jesus para iti pannakaipasdek iti talna ken kappia a nakabatay iti husticia.
Nu man pay adu dagiti saan nga umannamong ken adu dagiti lapped iti pagnaan, masapul nga
isakripisyo ti Iglesia ti biagna para itoy nga akem. Insakannatayo ni Jesus, ngarud ipakitatayo a
datayo dagiti manakem nga annakna nga mangisaknap iti husticia ken ayat ken kappia ditoy
lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
Segun iti pakasaritaan naipasdek dagiti adu nga emperyo babaen iti kinadamsak, ti
pagarian ti Dios ket naipasdek ken maipasdek babaen iti sabsabali ken agpaut nga talna. Iti
pannakaipasdek ti pagarian ti Dios adda latta nalawag a dangadang kadagiti mangkonkontrol ken
mangdomdomina kadagiti rekurso ti lubong. Inton agpannurayen ti kappia ken talna a nakabasar
iti husticia, dagiti didiosen ti kinabaknang marpuogdanto amin ket agdayawdanto iti Dios awanen
sabali. Ditoy makitatayo ti koneksyon ti panagdayaw iti Dios ken talna. Ti istoria ti Exodus
ipakitana ti panagdalliasat dagiti Israelita manipud panangrigat ken pannakairurumen ken iti
panagdayawda iti didiosen. Nagdalliasatda nga agturong iti daga ti pannakawayawaya no sadino
nga adda talna ken panagturay ti Dios.
Ti konsepto ti Biblia maipapan iti kappia ken talna ipakitana ti dua a parang- panagsardeng
ti gubat ken pannakaestablisar ti husticia. Ti sirmata ti propeta a panagbalin dagiti kampilan a
pagarado ket maysa a parang ti pannakaibangon ti baro a kumunidad wenno sosiodad. Awan
panglintegan a dalan wenno “pangshort-katan” a dalan iti pannakaipasdek ti naisangsangayan a
kappia, kasapulanna daytoy ti naunday a pannakapanday a masapul ti napasnek ken
managsakrispisyo a pamuspusan. Maaddaan dagiti agsumbangir a panig ti pudpudno nga
panakinnaawatan ken tured a maibangon iti natalingenngen ken addaan kappia a kagimongan.
Adda pay pamuspusan ti pannakayaramid ti panagsasarita iti lamisaan tapno masolbar ti
problema “Peace Process”, daytoy mausar tapno maaddaan ti panangkinnaawatan dagiti dua a
panig a mangrisut kadagiti adu ken naruay a problema.
Iti agdama a panawen iti gubat, saan a panagkikinnaawatan ken ringor maipapan iti gubat,
ti Iglesia ti agserbi nga instrumento ti pannakapasamak iti panagsasarita iti lamisaan para iti
kappia. Ti akem a panangibangon ti talna ken kappia ket agbalin nga lugar no sadino nga dagiti
isuamn nga Iglesia agmaymaysa para itoy nga pakaseknan. No man pay adu dagiti
pagdudumaan ngem mabigbig koma nga dagiti amin nga simbaan ken Iglesia isuda koma dagiti
ahente wenno instrumento ti panagkakapia ditoy lubong.

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. Maibagada nga ti talna naggapu iti Dios, nga inparang ni Jesus, ken iyeg ti Espiritu
Santo kadatayo amin;
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2. Mailadawanda ti kari ti Dios nga annakna dagiti isuamin nga agtarigagay nga
mamagkappia:
3. Mailawlawagda nga ti Iglesia ket komunidad dagiti managayat ti kappia ken;
4. Makipagpartisipar kadagiti aktibidades nga makaibangon ti kappia ken talna babaen iti
panagadal kadagiti sasao ti apo, agkanta, ken agkararag.
II. Konsepto: Ti Iglesia ket komunidad dagiti managayat iti talna ken kappia.
Dagiti Kasapulan : Bibliya, pagkantaan, bond papers ken materyales a pagkolor

III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Kablaawan dagiti ubbing nga agsasangpet babaen iti agek samu
damagen: “Kumusta ka?”
2. Panglukat nga kararag: “Apo Dios, agyamankami ta adtoykami ita a bigat nga
agtuloy nga mangadal kadagiti Sasaom. Agyamankami kadagiti nakakaskasdaaw nga
aramid ken ayatmo kadakami. Tulongannakami ket idalannakami. Agkararagkami ken
Jesus nga Apomi, amen!
3. Panglukat nga kankanta: “I’ve Got Peace like a River”
(Note: If the song is not familiar to the
class, teach it first.)
I’ve got peace like a river (2x).
I’ve got peace like a river in my soul, halleluia!
I’ve got peace like a river (2x).
I’ve got peace like a river in my soul.
B. Panangisagana
1. Para N/K: Mangkartib iti sinanbillit (dove). Masapul a saggaysada. Ibagam nga
dekoranda wenno kolorandda.
2. Para Y/E: Isaganam dagiti ubbing nga mangipabuya kadagiti sumaganad nga
parang, kalpasanna ilawlawag ti inaramidda.
a.) Dua nga ubbing nga agbibiningay iti kanenda
b.) Dua nga ubbing nga agap-apa ta pagin-innagawanda ti ay-ayam
c.) Dua nga ubbing nga agmulmula iti kayo iti maysa a bakante nga lote
d.) Ubbing nga agkankanta iti maysa nga saan a makabalin nga ubing
(disabled child)

C. Oras ti Innadal/Panagadal
1. Para N/K: Ilawlawag dagiti sumaganad;
a.) Ti sao nga talma wenno kappia ket isimbolo ti maysa a kalapati.
b.) Ti pagtaudan ti kappia ken ti Dios awanen sabali ket dagiti tattao nga agtarigagay
nga mangitrabaho ti kappia ken talna ket managanda annak ti Dios.
c.) Basaen ti Mateo 5:9. Ibagam kadagiti ubbing nga ti tao a mamagkappia ket adda
gungunana- agbalin nga anak ti Dios.
2. Para iti YE: Aramiden dagiti sumaganad:
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a.) Isurat mo ti sao nga TALNA wenno KAPPIA iti pisara. Damagem kadakuada no
anat kapanpanunotanda maipapan iti daytoy a sarita.
b.) Ti pagtaudan ti kappia ken ti Dios awanen sabali ket dagiti tattao nga agtarigagay
nga mangitrabaho ti kappia ken talna ket managanda annak ti Dios. Inaig daytoy
iti kalapati wenno damagem kadakuada no sinnot maka-ar-aramid iti
panagkakapia. Napadasanda Kadin? Ibingay iti klase.
c.) Basaen ti Mateo 5:9. Ibagam kadagiti ubbing nga ti tao a mamagkappia ket adda
gungunana- agbalin nga anak ti Dios.
d.) Basaem manen ket ibagam nga surutendaka.
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray.
Ask these questions. Note: Some questions may be difficult for the lower group, the
N/K group. It is suggested that the teacher chooses the questions that can be
understood by the lower group.)
Damagem dagiti sumaganad: (Note: damagem lang dagiti ammon nga maawatan dagiti ubbing
segun iti tawenda)
1. Ania ti talna wenno kappia? (Talna ket maysa kadagiti bunga ti espiritu santo)
2. Sinno nagtaudan ti kapia? (Ti talna naggapu iti Dios, nga inparang ni Jesus, ken iyeg
ti Espiritu Santo kadatayo amin)
3. Anat nagan dagiti tattao nga agtratrabaho maipapan iti kappia? (mamagkappia)
4. Ania ti panagkunam nga kayat ni Jesus kadatayo? (kayat ni Jesus nga maaddaan
tayo ti kappia ken talna ayatentayo daytoy, ken saanna kayat nga aglalabantayo)
5. Apay a masapul nga agbiagtayo a napnoan talna ken kappia? (inayabannatayo ti
Dios nga agbiag a kasta)
6. Kasano nga mapadasantayo ti talna? (Ti Talna nagtaud iti Dios. Mapadasantayo no
kasta nga agkararagtayo, noa agdayawtayo Kenkuana, no awan kagur-guram, no
awan kaap-apam. Mapadasan ti kappia no adda husticia.
7. Ania ti kayat a sawen ti bersikulo :nagasat dagiti mamagkappia…? (Bendisionan ti
Dios ida)
8. Ania ti kayat a sawen ti …maawaganda nga anak ti Dios? (daytoy ket nalawag nga
kari tiDios kadagiti amin nga agtrabaho ken mangayat ti kappia)
E. Panangdiskubre ti Adal manipud iti Biblia.
Damagen:
Kas annak ti Dios, apay nga masapul nga agbalintayo nga komunidad dagiti managayat ti
kappia? (Ti Iglesia ti ahente wenno instrumento ti pannakabungay ti talna ditoy daga)
F. Panangiyaplikar ti Adal manipud iti Biblia.
1. Para N/K: Ibagam: Dumngeg kayo ubbing kadagiti ibagak. Tumakderkayo sakay
agsipat ti dua no ti ibagak ket mangiparang iti kappia ket kalubanyo ti rupayo babaen kadagiti
dakulapyo no saan nga mangiparang ti kappia.
a.) Makisaritaak nga naimbag kadagiti padak a tao.
b.) Dumngek a nasayaat iti gayyemko no adda ibagana kaniak.
c.) Tulongak dagiti padak nga ubbing no ibagada la kaniak.
d.) Gayyemko amin nga kaeskwelaak.
e.) Pasaktak ti padak nga ubing no pinasaktandak.
f.) Agsaoak iti dakes no makapungtotak.
g.) Ipabulodko ti ay-ayamko kadagiti padak nga ubbing.
h.) Paglalaawak wenno luklukuek dagiti padak nga ubbing.
i.) Tulongak dagiti kakabsatko kadagiti trabaho iti balay uray saan nga nakaassayn kaniak.
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j.) Dumngengak kadagiti bilin dagiti nagannakko.
2. Para YE: Ibagam kadagiti ubbing nga kumpletuenda dagiti sumaganad.
a. Makisaritaak a nasayaat kadagiti__________________ (padak a
tattao). (Ti nasayaat a tao ket maawagan mamagkappia)
b. No ti maysa a tao adda ibagana kaniak, masapul nga __________
(dumngegak). (Ti mamagkappia a tao respetarenna ti padana a tao)
c. Tulongak ti padak a tao iti__________________(agnanayon).
(Ti mamagkappia a tao managtulong iti padana a tao)
d. Gayyemko dagiti __________ a tao. (isuamin) (Ti mamagkappia tao
masapul a mannakigayem)
e. No adda tao a nangpasaktan kaniak_________(damagek no apay).
(Ti tao a mamagkappia mannakaawat)
f. NO makapungtotak. Agsaoak ________(naalumanay) iti padak a
tao. (Ti tao a mamgkappia saan nga agsasao ti dakes)
g. Masapul nga ____________(ipabulodko) ti ay-ayamko kadagiti
ubbing a makasapul). (Ti tao a mamagkappia ket manangipabulod
ken nasayaat)
h. Masapul nga__________(agtulnogak) kadagiti nagannak kaniak. (Ti
tao a mamagkappia ket managtulnog)
i. Tapno agbalinak nga mamagkappia, masapul nga _______(adalek
dagiti sasao ti Apo)______(agkanta kadagiti pagdayaw iti Dios ken
_____ (agkararag iti agnanayon)
G. Pangserra nga aramid:
1. Laglagipen a bersikulo: Mateo 5:9
2. Panagdaton
3. Pangrikep a Kanta: “Let There Be Peace on Earth” (1st stanza only)
Let there be peace on earth and let it begin with me.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
For God is our Parent, children all are we.
Let me walk with each other in perfect harmony.
4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti di magatadan nga ayatmo kadakami.
Agyamankami iti panangisurom kadakami nga agbalin nga mamagkappia iti lubongmi a
napnoan riribuk. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi. Amen!

Middle and Older Elementary Levels
I. Panggep
1. Maibagada nga ti talna naggapu iti Dios, nga inparang ni Jesus, ken iyeg ti Espiritu
Santo kadatayo amin;
2. Mailadawanda ti kari ti Dios nga annakna dagiti isuamin nga agtarigagay nga
mamagkappia:
3. Mailawlawagda nga ti Iglesia ket komunidad dagiti managayat ti kappia ken;
4. Makipagpartisipar kadagiti aktibidades nga makaibangon ti kappia ken talna babaen iti
panagadal kadagiti sasao ti apo, agkanta, ken agkararag.
II. Konsepto: Ti Iglesia itandudona ti kappia ken talna.
Dagiti Kasapulan: Biblia, pagkantaan, activity sheet

III. Linaon ti Panagadal
A. Panglukat a Panagdayaw
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1. Panangpasangbay: Naragsak a kabalaawan dagiti ubbing. Alaem ti pagatendaran ta
itsek dagiti presente nga ubbing
2. Panglukat a Kararag: Managayat a Dios agyamankami iti daytoy nga aldaw ta
innikkannakami manen ti gundawaymi nga agadal kadagiti Sasaom. Katugawnakami O
Dios tapno maipasnkemi ti agdenggeg kadagiti Sasaom. Agkararagkami ken Jesus nga
Apomi, Amen!
3. Panglukat a Kanta: “I’ve Got Peace like a River”
I’ve got peace like a river (2x).
I’ve got peace like a river in my soul, halleluia!
I’ve got peace like a river (2x).
I’ve got peace like a river in my soul.

B. Panagsagana
1. Isuratmo ti sarita nga TALNA wenno KAPPIA iti board. Ibagam nga ibigayda ti
kapanpanuntanda maipapan iti daytoy a sarita.
Mabalin nga damagem dagiti sumaganad:
a.) Ania ti TALNA wenno KAPPIA?
b.) Ania dagiti sitwasyon nga ammoyo nga awan kappia?
c.) Ania ti panagkunam… “Kayat ngata ti Dios nga agbiagtayo nga addaan talna wenno
kappia?
2. Alaem amin nga sungbatda. Urnosem samunto ikkan konklusyonna.

C. Panawen ti Innadal
Pagakatloen ti grupo iti klase. Ited kadakuada dagiti sitwasyon. Ibagam nga diskutirenda
iti grupoda ket mangpanunotda iti pamuspusan tapno mabaliwan ti sitwasyon ket maitandudo iti
kappia.
a.) Umuna a grupo: Sitwasyon: Panawen ti panag-ay-ayam nalpasen ti klase ket adda
kayo iti pagay-ayaman. Agur-urayka a malpas ti immune nga immuli diay
pagpapagalisan, pagammuan adda ubing nga timmaray ket inunnaannaka nga
mapan iti agdan. Aramiden ti klase: “Ibingaymo no ania ti kapanpanunotan tapno
maitandudo iti kappia ken talna iti kastoy a kasasaad”.
b.) Maikadua a grupo: Sitwasyon: Adda maysa a lalaki nga manglokoko kenka babaen
iti panangipukpukawna ti naganmo. Masaksaktanka ngem dimo kayat a sungbatan.
Aramiden ti grupo: Ania ti aramidem tapno maitandudo ti kappia ken talna iti daytoy a
kasasaad?
c.) Maikatlo a grupo: Sitwasyon: Adu ti ay-ayan iti kabinet iti pagadalanyo. Amin kayo iti
klase maaddaan ti wayawaya a mangpili no ana ti kayat nga ay-ayamaen. Nakapili
kan ti ay-ayammo. Tay kayat mo nga ay-ayam isu met ti kayat ti ubing nga kaduam
ket awanen sabali nga ay-ayam. Aramiden ti grupo: Ania ti aramidem tapno
maitandudo ti kappia ken talna?
2. Ibagam kadagiti grupo nga ipresentarda ti aramidenda kadagiti nailatang nga
sitwasyon a solbarenda. Kalpasan ti presentasyon ibagam: mabain nga agbalinda a
mamagkappi kadagiti nadumaduma nga sitwasyon, mabalin mo ida nga awagan
mamagkappia ken annak ti Dios.

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
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1. Ibagam kadagiti ubbing nga iti amin a tiempo masapul nga itandudoda ti kappia.
Ibagam pay a basaen ti Mateo 5:9. Ibagam: Nagtaud ti kappia wenno talna iti Dios,
inparangarang ni Jesus ket inyeg kadatayo ti Espiritu Santo. Ti pannakaadda ti talna ken kappia
ket isut’ naisangsanagayan nga sagut nga intay maawat.”
2. Diskutiren wenno ilawlawag dagiti tallo nga sitwasyon nga inaramid dagiti ubbing.
a. First situation.
Ibagam iti klase nga basaenda ti taga Roma 12:18-19: Masapul ti panangipakaawat kadagiti
ubbing ti panagdawat iti pammakawan.
b. Second situation. Ibagam kadagiti ubbing nga basaenda ti Hebreo 12:14: Masapul nga saan
nga luklokuen ti siasinoman.
c. Third situation. Ibagam iti klase a basaenda ti 1 Pedro 3:10-12: No dakkel ti pannakawatmo
masapul nga ipabus-oymo. Sumublatkanto no malpas isuna tapno awan riri.
E. Panangdiskubre ti Adal
Saludsodem:
Inayabannatayo ti Dios nga annakna, kasanotayo nga agbalin a mamagkappia iti balay,
iti pagadalan ken iti komunidad- ania dagiti mabalin a wagas a mangitandudo iti kappia ken
talna?
F. Panangyaplikar iti Naadal
1. Ibagam kadagiti ubbing itan ta ammodan nga angtaud ti talna ken kappia iti Dios ken
mabalindan nga ibingay daytoy a kappia. Ibagam nga mangibagada kadagiti pamuspusan tapno
maitandudo ti kappia ken talna ket mabalinda nga aramiden ket ibingay kadagiti sabsabali.
2. Para ME: Ikkan ida ti nakartib nga Sinan-kalapati. Ibagam nga isuratda ti maysa a tao
nga kayatda nga ibingay ti kappia ken talna manipud iti pusoda. Mangisuratda ti mensaheda ket
masapul nga itedda iti tao nga insuratda. Mabalin nga adda diay balay, pagadalan, kapilya,
komunidad.
3. Para OE: Ikkan ida iti materyales a para kadakuada, agsuratda iti maensahe ti kappia
iti maysa a tao nga akaytda a panagtedan. Mabalin nga adda diay balay, pagadalan, kapilya
wenno eskwela.
4. Para iti dua a grupo. Ibagam a nakasaysayaat nga aramid ti dumawat ti pammakawan
ken mangted pammakawan nga makisinnango. Daytoy buangayenna ti nasayaat ken napnoan
kappia a relasyon.
a. Ti kaeskwlaam ken ti gayyemmo agap-apada .
b. Lalaki nga nangibato ti basurana iti datar ti eskwela.
c. Nakalidliday ni Madison. Nababa ti gradona ti Math.
d. Madanaganka unay gaputta nagswitik ka kadagiti nagannakmo.
e. Adda nangted kenka ti madi nga impormasyon maipapan iti gayyemmo a
mangperdi ti kinataona.

G. Pangrikep nga Aramid
1. Laglagipen a bersikulo: Mateo 5:9
2. Panagdaton
3. Pangrikep a Kanta: “Let There Be Peace on Earth” (1st stanza only)
Let there be peace on earth and let it begin with me.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
For God is our Parent, children all are we.
Let me walk with each other in perfect harmony.
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4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti di magatadan nga ayatmo kadakami.
Agyamankami iti panangisurom kadakami nga agbalin nga mamagkappia iti lubongmi a
napnoan riribuk. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi. Amen!
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Paulo ti Leksion 42: “Kinatalna- Kababalin iti Pagarian ti Dios”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag
Isaias 32:16-18
Addanto kinalinteg ken kinahusticia iti entero a daga. Gapu ta aramidekto ti tunggal maysa ti
rumbeng, addanto agnanayon a kappia ken talged. Natalna ket natalgedto ti pagtaengan dagiti
tattao ti Dios; awan ti pakaringoranda.
Baro a Tulag
Mateo 5:9
Nagasat dagiti mamagkappia ta managandanto annak ti Dios.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Ti Libro ti Isaias saritaenna ti nalawag nga pananghusga ken panangisalakan ti Dios. Ti
Dios “ti Nasantuan nga Dios ti Israel” (1:4; 6:1) isu nga mangdusa kadagiti tattao nga mangtallikud
kenkuana (1:2) ngem kalpasanna isu metla ti Dios a mangisalakan kadakuada (41:14,16). Ti
Israel nagbalin nga bulag ken sul-ot kadagiti pammilin ti Dios. Ditoy nga napadasanda no kasano
ti pannagdusa ti Dios kadakuada ngem makita ti kinamanangaasi ti Dios kadagiti tattaona, isu
metla ti naayat a Dios a mangsalbar kadakuada manipud iti napolitikalan ken naespirituan a
nakaibaludan. Ti pannakaiyaonda manipud basol ket kasla pasamak diay Exudos no sadino nga
ti Dios ti nangisalakan kadakuada. Inpanamnamma ti Dios nga agtaeng ken maaddanto ti talna
ken kappia kadakuada inton agari ti Ari nga agtaud iti kaputotan ni David no sadino nga agarinto
ni kinalinteg keta wan ton mairurumen ket agbalinto ti Jerusalem nga pudpudno nga “Siudad ti
Dios” (60:14). Agpada ti kapanunotanda Isaias ken dagiti propeta maipapan iti kappia- adda
kappia no sadino nga maited iti husticia kadagiti nakukurapay, mairurumen ken
magungundawayan ket dagiti nadangkok ken manangirurumen ket madusa.
Iti Isaias 32:16-18 ket maysa kadagiti naruay nga sirmata ni Isaias maipapan iti pagarian
ti Dios nga addaan talna ken kappia. (God’s shalom). Daytoy a klase ti ti talna ken kappia ket
panawen ti Messias no sadino nga dagiti ubbing saanda nga dangran dagiti ayup. Daytoy a
sirmata ket agarinto iti ili nga Israel babaen iti kinapudno ken nalinteg nga agtuturay.
Ti kangrunaan nga panggep ni Mateo ket isu ti mangipaneknek kadagiti tattao a ni Jesus
ket Messias. Inpakitana daytoy babaen iti panangsurotna ti kabibiag ni Jesus manipud Daan a
Tulag ket isuna iti Baro a Tulag ti nakaipatungpalan ti padto dagiti propeta. Numan pay no
innalan ni Mateo iti Daan a Tulag dagiti kaaduan nga insuratna, adda siyam a naisangsangayan
nga pammaneknekna (1:22-23; 2:15; 2:17-18; 2:23; 4:14-16; 8:17; 12:17-21;
13:35; 27:9-10) tapno maipakitana ti temana: Ni Jesus ti nakaipatungpalan ti padto dagiti propeta
iti Daan a Tulag. Tapno maipaneknekna daytoy inrugina ti Libro kadagiti nagnagan ti kaputotan
ni Ari David.
Mateo 5:9. Saritaenna ti Sermon ni Jesus, no sadino nga agsasao ni Jesus kas ipakitana
ti pannakairugi ti misyonna ditoy rabaw ti daga. Saritaenna ditoy dagiti kasungani nga galad
manipud iti galad ti lubong. Narigat nga aramiden ngem no babaen iti tulong ti Apo, maaramid
dagitoy. Daytoy a bersikulo ipakitana ti gunguna ti maysa a tao a mangayat nga agbalin a
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mamagkappia. Ti kayat a sawen ti kinagasat ditoy ket naragsak ngamin ni kinaragsak ket maysa
nga emosyon nga agtaud iti kaunggan ti puso. Kinagasat ditoy ipakitanana ti nangato nga
kasasaad iti naespirituan a panagbiag gapu iti panangisalakan ti Dios. Saanna kayat a sawe a
naragsak lang babaen kadagiti nainlubongan a ragragsak ngem-ragsak nga addaan kinagasat.
Dagiti mamagkappia ken dagiti nagasat a tattao a naragsak nga uray ammoda nga dakes ti
pasarenda ngem agtalgedda iti panangidalan ti Dios kadakuada ken adda ipaayna nga rag-o ti
kaunggan ti pusoda dayta a pinili nga akemda. Daytoy ti mamagbalin kadakuada nga agbalin nga
managayat ken komited para iti kappia. Babaen iti panagbalinda nga mamakappia isut senyalda
nga “managan iti Anak ti Dios.”
Dagitoy nga teksto karitenna ti Iglesia iti agdama nga agbalin a mamagkappia. Ti Iglesia
kas representante wenno simbolo ti Dios ditoy lubong ket naipaima ti akem tapno ituloyna ti
trabaho ken misyon ni Jesus para iti pannakaipasdek iti talna ken kappia a nakabatay iti husticia.
Nu man pay adu dagiti saan nga umannamong ken adu dagiti lapped iti pagnaan, masapul nga
isakripisyo ti Iglesia ti biagna para itoy nga akem. Insakannatayo ni Jesus, ngarud ipakitatayo a
datayo dagiti manakem nga annakna nga mangisaknap iti husticia ken ayat ken kappia ditoy
lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
Segun iti pakasaritaan naipasdek dagiti adu nga emperyo babaen iti kinadamsak, ti
pagarian ti Dios ket naipasdek ken maipasdek babaen iti sabsabali ken agpaut nga talna. Iti
pannakaipasdek ti pagarian ti Dios adda latta nalawag a dangadang kadagiti mangkonkontrol ken
mangdomdomina kadagiti rekurso ti lubong. Inton agpannurayen ti kappia ken talna a nakabasar
iti husticia, dagiti didiosen ti kinabaknang marpuogdanto amin ket agdayawdanto iti Dios awanen
sabali. Ditoy makitatayo ti koneksyon ti panagdayaw iti Dios ken talna. Ti istoria ti Exodus
ipakitana ti panagdalliasat dagiti Israelita manipud panangrigat ken pannakairurumen ken iti
panagdayawda iti didiosen. Nagdalliasatda nga agturong iti daga ti pannakawayawaya no sadino
nga adda talna ken panagturay ti Dios.
Ti konsepto ti Biblia maipapan iti kappia ken talna ipakitana ti dua a parang- panagsardeng
ti gubat ken pannakaestablisar ti husticia. Ti sirmata ti propeta a panagbalin dagiti kampilan a
pagarado ket maysa a parang ti pannakaibangon ti baro a kumunidad wenno sosiodad. Awan
panglintegan a dalan wenno “pangshort-katan” a dalan iti pannakaipasdek ti naisangsangayan a
kappia, kasapulanna daytoy ti naunday a pannakapanday a masapul ti napasnek ken
managsakrispisyo a pamuspusan. Maaddaan dagiti agsumbangir a panig ti pudpudno nga
panakinnaawatan ken tured a maibangon iti natalingenngen ken addaan kappia a kagimongan.
Adda pay pamuspusan ti pannakayaramid ti panagsasarita iti lamisaan tapno masolbar ti
problema “Peace Process”, daytoy mausar tapno maaddaan ti panangkinnaawatan dagiti dua a
panig a mangrisut kadagiti adu ken naruay a problema.
Iti agdama a panawen iti gubat, saan a panagkikinnaawatan ken ringor maipapan iti gubat,
ti Iglesia ti agserbi nga instrumento ti pannakapasamak iti panagsasarita iti lamisaan para iti
kappia. Ti akem a panangibangon ti talna ken kappia ket agbalin nga lugar no sadino nga dagiti
isuamn nga Iglesia agmaymaysa para itoy nga pakaseknan. No man pay adu dagiti
pagdudumaan ngem mabigbig koma nga dagiti amin nga simbaan ken Iglesia isuda koma dagiti
ahente wenno instrumento ti panagkakapia ditoy lubong.
I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Maibagada nga ti talna agtaud iti Dios, inpakita ni Jesus ken inyeg kadatayo ti
Espiritu Santo;
2. Maiyapirmarda nga ti adbokasya ti kappia ket kanayonna ti husticia, panagpapada;
3. Maibagada nga ti epekto ti inalinteg ket pudno nga kappia:
4. Mailawlawagda nga maysa kadagiti akem ti Iglesia ket ti mangitandudo iti kappia;
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5. Makipagpaset kadagiti trabaho ti Iglesia nga mangitandudo ti kappia kas maamti nga
agtulnog ken Cristo Jesus.
II. Konsepto: Ti panagpapada isut kampaniya ti Iglesia tapno maragpat ti kappia.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, pagkantaan, cartolina wenno manila paper ken
pentelpens
III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Naindaklan a Dios adtoykami manen ita nga aldaw tapno
adalenmi dagiti sasaom. Tulongannakami nga agbalin nga instrument ti kappiam ditoy
rabaw ti daga. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!
3. Panglukat a Kanta: No adda, usaren ti YouTube presentation of “Lord, Make Me an
Instrument of Your Peace” wenno mangpili ti kanta nga maikumbiena iti kappia. Ibagam
nga daytoy nga daniw ket saan nga pinutar ni St Francis no di ket adda nangarramid a
tao a para kenkuana.
B. Panagsagana
1. Isurat mo ti TALNA wenno KAPPIA iti pisara. Ikkan dagiti agtutubo iti KWL Chart.
Ibagam iti klase nga punoenda ti umuna ken maikadua nga kulom ti chart. Ti maikaatlo
aramaten inton malpas ti diskusyon iti klase.
Ammok Maipapan iti Sao a
Talna (Know)

Kayatko a maamuam iti
Sao a Talna (I Want to
know)

Nasursurok maipapan iti
Sao a Talna (Learned)

2. Kalpasan daytoy nga aktibidad, alaen payla dagiti papelda ta mausar inton madamdama.
C. Panawen ti Panagadal
1. Ipresentar daytoy nga istoria.
Ti Umiso a Talna (Perfect Peace)
Author: Unknown
Adda maysa nga ari nga nagpaayab iti contest maipapan iti panagpinta wenno
panagdrowing iti maysa nga ladawan nga mangipakita iti kapipintasan a portrait maipapan iti
kappia. Nagdesisyon daytoy nga Ari nga ti kapintasan ikkanna ti dakkel a gatad kas premyo ti
mangabak. Nagadu dagiti tattao a nakipagpatisipar ken nangpadas iti daytoy nga pasalip. Idin
ta nalpas, kinita amin ti Ari, ngem adda dua laeng nga nakursunadaanna kadagiti ladawan. Ti
umua a ladawan nakitana ti portrait ti maysa nga lake wenno kalawaan, nakoloran ti asul ti
ngatona, adda kaykayo ken banbantay iti likmut. Pudno a ladawan ti natalingenngen wenno
napnoan kappia. Ti maikadua nga ladawan nakitana ti ladawan ti makaung-unget nga
tangatang, adda kimat ken gurrood… ti bangirna agay-ayus nga tudo nga aggapu iti langit
napitak, dagiti kayo agwaliwali. Ladawan ti saan a pulos a mangipakita t kappia. Ngem idi ta
kinita manen ti ari ti ladawan, nakitana ti danum nga agtintinnag iti baet ti nagudua a bato. Iti
ngatona adda pagumukan ti billit. O nga iti baet iti kinaunget ti danum, nakatugaw ti billit ket
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dagiti annakna iti pagumkan a napnoan talna. Siasinno kadagitoy a ladawan ti nanagabak?
Pinili ti Ari ti maikadua nga portrait. Ammoyo no apay?
Ngamin inlawlawag ti Ari- Ti kayat a sawen daytoy a ti talna ket masarakan kadagiti tagari,
pannakilaban, danag, gusoguso wenno nadagsen a trabaho. Ti Talna kayatna a sawen nga it
baet dagitoy nga pagteng ken pasamak agtalinaed nga natalna ken nakalma ti puso ti tuggal
maysa. Daytoy ti pudno a kaipapanan iti talna.
2. Ibagam a basaen ti klase ti Isaias 32:16-18. Ibagam: Ti Talna ket masapul a
nakabatay iti husticia. Kayat ti Dios nga agaramidtayo ti nasayaat ken pagimbagan ti
padatayo a tao.
3. Ipresentar iti Mateo 5:9. Ilawlawag ti bendisyon ti panagbalin a mamagkappia. Dagiti
sumaganad ket nayon a pannakailawlawag ti kayat a sawen ti talna wenno kappia.
Ipabasa daytoy a paset ti Baro a Tulag.
a. Juan 14:27
b. Roma 5:2-5:
c. Roma 12:18:
d. Efeso 2:13-17:
e. Hebreo 12:14:
f. 1 Pedro 3:10-12:
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
1. Ikompera ti umiso a talna iti istoria ni Isaias 32:16-18.
2. Anai ti kayat a sawen ti padto ni Isaias nga ti talna ket epekto wenno
resulta ti kinalinteg?
3. Dagiti adda iti baba ket mangiladawan iti talna. Ana a letra ti kaykayatmo
nga kaipapanan ti talna.
a.) Shalom wenno talna saanna kayat nga kinaawan ti gubat no diket
ti kaadda iti amin a a nasasayaat a banag.
b.) Pudno a kappia saan na laeng ipakita ti panangkinnaawatan ti dua
a panig ken pannagpasardeng ti panagpipinnatay no di ket
nauneg nga pannakaipasubli ti nasaysayaat a relasyon ti tunggal
maysa.
c.) Inpaakem ti Dios kadatayo ti panagbalin nga ahente wenno
instrumento ti kappia.
4.Kas agtutubo, ania dagiti kasayaatan nga wagas tapno maitandudo ti
kapia?
E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem:

Ti Iglesia naayaban nga ahente wenno instrumento ti pannakaipasdek ti talna ken
kappia ditoy lubong? Kas agtutubo ania dagiti mabalinmo nga aramiden tapno maitrabaho
daytoy nga akem?
F. Panangyaplikar ti Adal
1. Ilawlawag ti KWL Chart. Kitaen dagiti sungbatda iti umuna ken maikadua nga kulom.
Ikompera dagiti sungbatda kadagiti teksto iti baba. (Isaiah 32:16-18, Matthew
5:9, John 14:27, Romans 5:2-5, Romans 12:18, Ephesians 2:13-17, Hebrews
12:14, and 1 Peter 3:10-12:).
2. Ibagam nga sungbatada ti maikatlo a kulom. Ibagam nga ibingayda iti klase ti
inaramidda.
3. Basaenda ti Kararag ti Talna ni St Francis. Ipresentarmo kadakuada. Kalpasanna
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ibagam nga agaramidda met ti kararagda para talna.
Dear God, we know that we make you unhappy when we fight others or when we
are in conflict. It is really difficult to be a peace advocate. We know God’s peace. We
are aware that Jesus Christ lived it out. Please send your Spirit to live in our hearts
so that we can make peace with God and share this peace in our hearts with others.
May we be like Jesus in our peace advocacy. Amen.
G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Panagdaton
2. Pangrikep a Kanta: “Let There Be Peace On Earth”
Let there be peace on earth and let it begin with me.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
With God as our Parent, children all are we.
Let me walk with each other in perfect harmony.
Let peace begin with me, let this be the moment now.
With every step I take, let this be my solemn vow.
To take each moment and live each moment
With peace eternally, let there be peace on earth, and let it begin with me.
3. Pangrikep a Kararag: “NAindaklan a Disomi, am-ammona kami ket ammom dagiti
pagkapuyanmi. Itag-aynakami ket suruannakam kas adtoy nga itedmi ti biagmi para
iti kappia. Daytoy ti kararagmi ken Jesus nga Apomi. Amen!
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Ti Iglesia ipakitana ti bungana
September 11, 2016
(Kingdomtide) Maikatlo a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios
Paulo ti Leksion 42: “Kinatalna- Kababalin iti Pagarian ti Dios”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag
Isaias 32:16-18
Addanto kinalinteg ken kinahusticia iti entero a daga. Gapu ta aramidekto ti tunggal maysa ti
rumbeng, addanto agnanayon a kappia ken talged. Natalna ket natalgedto ti pagtaengan dagiti
tattao ti Dios; awan ti pakaringoranda.
Baro a Tulag
Mateo 5:9
Nagasat dagiti mamagkappia ta managandanto annak ti Dios.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Ti Libro ti Isaias saritaenna ti nalawag nga pananghusga ken panangisalakan ti Dios. Ti
Dios “ti Nasantuan nga Dios ti Israel” (1:4; 6:1) isu nga mangdusa kadagiti tattao nga mangtallikud
kenkuana (1:2) ngem kalpasanna isu metla ti Dios a mangisalakan kadakuada (41:14,16). Ti
Israel nagbalin nga bulag ken sul-ot kadagiti pammilin ti Dios. Ditoy nga napadasanda no kasano
ti pannagdusa ti Dios kadakuada ngem makita ti kinamanangaasi ti Dios kadagiti tattaona, isu
metla ti naayat a Dios a mangsalbar kadakuada manipud iti napolitikalan ken naespirituan a
nakaibaludan. Ti pannakaiyaonda manipud basol ket kasla pasamak diay Exudos no sadino nga
ti Dios ti nangisalakan kadakuada. Inpanamnamma ti Dios nga agtaeng ken maaddanto ti talna
ken kappia kadakuada inton agari ti Ari nga agtaud iti kaputotan ni David no sadino nga agarinto
ni kinalinteg keta wan ton mairurumen ket agbalinto ti Jerusalem nga pudpudno nga “Siudad ti
Dios” (60:14). Agpada ti kapanunotanda Isaias ken dagiti propeta maipapan iti kappia- adda
kappia no sadino nga maited iti husticia kadagiti nakukurapay, mairurumen ken
magungundawayan ket dagiti nadangkok ken manangirurumen ket madusa.
Iti Isaias 32:16-18 ket maysa kadagiti naruay nga sirmata ni Isaias maipapan iti pagarian
ti Dios nga addaan talna ken kappia. (God’s shalom). Daytoy a klase ti ti talna ken kappia ket
panawen ti Messias no sadino nga dagiti ubbing saanda nga dangran dagiti ayup. Daytoy a
sirmata ket agarinto iti ili nga Israel babaen iti kinapudno ken nalinteg nga agtuturay.
Ti kangrunaan nga panggep ni Mateo ket isu ti mangipaneknek kadagiti tattao a ni Jesus
ket Messias. Inpakitana daytoy babaen iti panangsurotna ti kabibiag ni Jesus manipud Daan a
Tulag ket isuna iti Baro a Tulag ti nakaipatungpalan ti padto dagiti propeta. Numan pay no
innalan ni Mateo iti Daan a Tulag dagiti kaaduan nga insuratna, adda siyam a naisangsangayan
nga pammaneknekna (1:22-23; 2:15; 2:17-18; 2:23; 4:14-16; 8:17; 12:17-21;
13:35; 27:9-10) tapno maipakitana ti temana: Ni Jesus ti nakaipatungpalan ti padto dagiti propeta
iti Daan a Tulag. Tapno maipaneknekna daytoy inrugina ti Libro kadagiti nagnagan ti kaputotan
ni Ari David.
Mateo 5:9. Saritaenna ti Sermon ni Jesus, no sadino nga agsasao ni Jesus kas ipakitana
ti pannakairugi ti misyonna ditoy rabaw ti daga. Saritaenna ditoy dagiti kasungani nga galad
manipud iti galad ti lubong. Narigat nga aramiden ngem no babaen iti tulong ti Apo, maaramid
dagitoy. Daytoy a bersikulo ipakitana ti gunguna ti maysa a tao a mangayat nga agbalin a
mamagkappia. Ti kayat a sawen ti kinagasat ditoy ket naragsak ngamin ni kinaragsak ket maysa
nga emosyon nga agtaud iti kaunggan ti puso. Kinagasat ditoy ipakitanana ti nangato nga
kasasaad iti naespirituan a panagbiag gapu iti panangisalakan ti Dios. Saanna kayat a sawe a
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naragsak lang babaen kadagiti nainlubongan a ragragsak ngem-ragsak nga addaan kinagasat.
Dagiti mamagkappia ken dagiti nagasat a tattao a naragsak nga uray ammoda nga dakes ti
pasarenda ngem agtalgedda iti panangidalan ti Dios kadakuada ken adda ipaayna nga rag-o ti
kaunggan ti pusoda dayta a pinili nga akemda. Daytoy ti mamagbalin kadakuada nga agbalin nga
managayat ken komited para iti kappia. Babaen iti panagbalinda nga mamakappia isut senyalda
nga “managan iti Anak ti Dios.”
Dagitoy nga teksto karitenna ti Iglesia iti agdama nga agbalin a mamagkappia. Ti Iglesia
kas representante wenno simbolo ti Dios ditoy lubong ket naipaima ti akem tapno ituloyna ti
trabaho ken misyon ni Jesus para iti pannakaipasdek iti talna ken kappia a nakabatay iti husticia.
Nu man pay adu dagiti saan nga umannamong ken adu dagiti lapped iti pagnaan, masapul nga
isakripisyo ti Iglesia ti biagna para itoy nga akem. Insakannatayo ni Jesus, ngarud ipakitatayo a
datayo dagiti manakem nga annakna nga mangisaknap iti husticia ken ayat ken kappia ditoy
lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
Segun iti pakasaritaan naipasdek dagiti adu nga emperyo babaen iti kinadamsak, ti
pagarian ti Dios ket naipasdek ken maipasdek babaen iti sabsabali ken agpaut nga talna. Iti
pannakaipasdek ti pagarian ti Dios adda latta nalawag a dangadang kadagiti mangkonkontrol ken
mangdomdomina kadagiti rekurso ti lubong. Inton agpannurayen ti kappia ken talna a nakabasar
iti husticia, dagiti didiosen ti kinabaknang marpuogdanto amin ket agdayawdanto iti Dios awanen
sabali. Ditoy makitatayo ti koneksyon ti panagdayaw iti Dios ken talna. Ti istoria ti Exodus
ipakitana ti panagdalliasat dagiti Israelita manipud panangrigat ken pannakairurumen ken iti
panagdayawda iti didiosen. Nagdalliasatda nga agturong iti daga ti pannakawayawaya no sadino
nga adda talna ken panagturay ti Dios.
Ti konsepto ti Biblia maipapan iti kappia ken talna ipakitana ti dua a parang- panagsardeng
ti gubat ken pannakaestablisar ti husticia. Ti sirmata ti propeta a panagbalin dagiti kampilan a
pagarado ket maysa a parang ti pannakaibangon ti baro a kumunidad wenno sosiodad. Awan
panglintegan a dalan wenno “pangshort-katan” a dalan iti pannakaipasdek ti naisangsangayan a
kappia, kasapulanna daytoy ti naunday a pannakapanday a masapul ti napasnek ken
managsakrispisyo a pamuspusan. Maaddaan dagiti agsumbangir a panig ti pudpudno nga
panakinnaawatan ken tured a maibangon iti natalingenngen ken addaan kappia a kagimongan.
Adda pay pamuspusan ti pannakayaramid ti panagsasarita iti lamisaan tapno masolbar ti
problema “Peace Process”, daytoy mausar tapno maaddaan ti panangkinnaawatan dagiti dua a
panig a mangrisut kadagiti adu ken naruay a problema.
Iti agdama a panawen iti gubat, saan a panagkikinnaawatan ken ringor maipapan iti gubat,
ti Iglesia ti agserbi nga instrumento ti pannakapasamak iti panagsasarita iti lamisaan para iti
kappia. Ti akem a panangibangon ti talna ken kappia ket agbalin nga lugar no sadino nga dagiti
isuamn nga Iglesia agmaymaysa para itoy nga pakaseknan. No man pay adu dagiti
pagdudumaan ngem mabigbig koma nga dagiti amin nga simbaan ken Iglesia isuda koma dagiti
ahente wenno instrumento ti panagkakapia ditoy lubong.
I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Maikomperada ti pannirigan ti lubong maipapan iti kappia ken pannirigan ti Dios;
2. Maibagada a ti kappia nagtaud iti Dios, inpakita ni Jesus ken inyeg ti Espiritu Santo
kadatayo;
3. Maibagada nga ti akem ti Iglesia ket ahente ti panakaibangon ti talna ditoy lubong
babaen iti tured a mangibaga kadagiti saan a nasayaat nga kapadasan;
4. Mailadawanda ti kapadasan ti Iglesia maipapan kadagiti kapadasan, karit ken rigat iti
panangyaramid ti trabaho ti kappia;
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5. Makapagpartisipar kadagiti aktibidades ti Iglesia para iti kappia kas natulnog nga
adipen ni Cristo;
6. Maidemostrar ti panagbaliw ti galad ket saguen ti akem para iti pannakaibangon ti
kappia.
II. Konsepto: Ti Iglesia situtured nga mangibaga ken mangtinggar kadagiti saan a nasayaat a
kapadasan ditoy lubong tapno maibangon ti pudpudno ken sinsero a kappia.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheets, pagkantaan,
III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Managayat ken manangaasi a Dios, amami a Nasantuan,

Tulongannakami nga agdengeg kadagiti Sasaom ita a bigat. Tulonganakami nga
mangsirmata kadagiti aken ken trabahomi tapno maipasdek ti kapia ke talna ditoy
lubongmi. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!
3. Panglukat a Kanta: “A United and Uniting Church” (HFJ #244)

B. Panagsagana
1. Isurat mo ti TALNA wenno KAPPIA iti pisara. Ikkan dagiti nataengan iti KWL Chart. Ibagam iti
klase nga punoenda ti umuna ken maikadua nga kulom ti chart. Ti maikaatlo aramaten inton
malpas ti diskusyon iti klase.
Ammok Maipapan iti Sao a
Kappia (Know)

Kayatko a maamuam iti
Sao a Kappia (I Want to
know)

Nasursurok maipapan iti
Sao a Kappia (Learned)

2.Alaem payla ti papel tapno usarendanto kalpasan ti diskusyon.
C. Panawen ti Panagadal
Ibagam iti klase a basaenda ti Isaias 32:16-18 ken Mateo 5:9. Ilawlawag ti teksto babaen
kadagiti sumaganad:
1. Isaias 32:16-18. Ti Biblia saritaenna ti pannakapabaro ken pannakaipaay ti husticia
isut pudno nga pannakaadda ti talna.
a.) Ti Dios tarigagayanna nga adda latta nasayaat a relasyon tayo kenkuana ken iti
padatayo a tao.
b.) Kayat ti Dios nga maipasubli dagiti nabuong nga relasyon ken maipasubli manen
ti kumunidad- marecognisar dagiti madi nga aramid, panagpakawan ken
sisasagana nga agbalbaliw para iti nasaysayaat a panagbiag.
c.) Ti kinapudno ti husticia ti Dios ket husticia a mangwayawaya ken mangpabaro.
d.) Pannakaibangon ti talna ken kappia ti pannakapuso ti Ebanghelo.
2. Ipresentar iti Mateo 5:9. Ilawlawag ti bendisyon ti panagbalin a mamagkappia. Dagiti
sumaganad ket nayon a pannakailawlawag ti kayat a sawen ti talna wenno kappia.
Ipabasa daytoy a paset ti Baro a Tulag.
a. Juan 14:27
b. Roma 5:2-5:
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c. Roma 12:18:
d. Efeso 2:13-17:
e. Hebreo 12:14:
f. 1 Pedro 3:10-12:

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Isaganam dagiti nataengan nga dumngeg ken mangted ti kapanunutanna maipapan iti adda iti baba.
Pannirigan ti Lubong
Pannirigan ti Biblia
Ania ti mabalin nga Aramiden
ti maysa a nataengan
Ti talna ti Dios ket inbiag ni
Makipagpaset kadagiti trabaho iti
mapasamak nga gubat
Jesus ken insagut kadatayo ti pagtaengan wenno iti Iglesia
iti
babaen iti:
Espiritu Santo ken isu ti
daytoy nga akem. Isuda lattan
Panangtulong kadagiti tattao ken
pannakapuso ti ebanghelio.
mabutengak
Magun-od daytoy nga kappia agbalin a mannakigayyem.
kadagiti babaknang.
babaen iti pannakapasubli ti
Panangipadamag ti damage ni
napukaw a kinasayaat,
Cristo kadagiti sabsabali
pannakaited ti husticia.
Panangdengeg kadagiti
Datayo nga Iglesia ti
problema dagiti gagayyem ken
instrument ti pannakaibangon tulongan ida a mangsolbar
Nasayaat a pannakisarita
ti kappia ditoy lubong.
Shalom (peace) makita saan
laeng nga ti kinaawan ti gubat no di
ket ti presensiya ti amin a kita ti
kinasayaat.
b.)
Pudno a kappia saan na
laeng ipakita ti panangkinnaawatan
ti dua a panig ken
pannagpasardeng ti
panagpipinnatay no di ket nauneg
nga pannakaipasubli ti nasaysayaat
a relasyon ti tunggal maysa.
Kas mamati iti Dios, masapul nga
maikappiatayo payla iti Dios sakbay
ti padatayo a tao.

kadagiti tattao
Makipagpaset kadagiti saan a
nariribuk a pamay-an
makipagpaset kadagiti
pannakaresolba dagiti saan a
panagkikinnaawatan
Ikomit ti biagda para iti kappia
mangted pamakawan ken
sisasagana a mamakawan

2. Diskutiren dagiti karit ken rigat ken kapadasan ti Iglesia Lokal maipapan iti akem nga
mangibangon ti kappia ken talna. Kasano ti wagasmo a makipagpartisipar iti pannakaipasdek ti
kappia ken talna?
3. Tumulong kadagiti local nga grupo nga agitratrabaho ti talna. Sisasagana ka kadi a
makipagpaset?
E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem: Kasano ti panagbalin ti Iglesia nga ahente wenno instromento ti
panakaipasdek ti kappia ditoy lubong? Ania ti mabalin nag akemmo?
F. Panangyaplikar ti Adal
Ilawlawag iti klase dagiti sumaganad: Damagen kadakuada no ania ti kayatda a pilien kadagitoy
adda ditoy baba ket ilawlawag ti pinilida.
1. Tulongan ti maysa a tao nga agsagsagaba ti buteng, rigat ken danag. Ibasaam ti
Nasantuan a Surat tapno tumulong nga mangpalag-an ti pusona.
2. Managramid ti plano ken actual anga itututlong kadagiti agkasapulan. Makipagpaset
iti daytoy nga trabaho.
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3. Makipagpaset iti Prayer Warrior ti Iglesia iti Lokal nga Iglesia. Ilista dagiti tattao nga
ikararagan.
4. Agisagana kadagiti love notes para kadagiti pamilya.
5. Makipagpaset kadagiti kampaniya ken adbokasiya maipapan iti talna
6. Isaknap ti pagssao nga “ti gura makapasakit, ket ti kappia makaagas”
G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Panagdaton
2. Pangrikep a Kanta: “Let There Be Peace On Earth”
Let there be peace on earth and let it begin with me.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
With God as our Parent, children all are we.
Let me walk with each other in perfect harmony.
Let peace begin with me, let this be the moment now.
With every step I take, let this be my solemn vow.
To take each moment and live each moment
With peace eternally, let there be peace on earth, and let it begin with me.
3. Pangrikep a Kararag: “Naindaklan a Diosmi, am-ammona kami ket ammom dagiti
pagkapuyanmi. Itag-aynakami ket suruannakam kas adtoy nga itedmi ti biagmi para
iti kappia. Daytoy ti kararagmi ken Jesus nga Apomi. Amen!
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