(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Iglesia ipakitana ti bungana

September 18, 2016
(Kingdomtide) Maikauppat a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/Domingo dagiti Agtutubo
Paulo ti Leksion 42: “Kinaanus- Kababalin iti Pagarian ti Dios”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag
Isaias 40:28-31
28 Diyo kadi ammo? Diyo kadi nadamag? 29 Ti Apo ti agnanayon a Dios; pinarsuana ti entero a
lubong. Pulos a di mabannog ken kumapsut; awan makatukod iti panpanunotenna. 29
Papigsaenna dagiti nakapuy; pabaroenna ti pigsa dagiti nautoyan. 30 Uray dagiti agkakabannuag
kumapsutda; ket dagiti agtutubo mapaksuyanda. 31 Ngem mapabaronto ti pigsa dagiti
agpannuray iti Apo. Agpangato danto a kasla agila nga adda payakna; no agtarayda saandanton
a mabannog; no magnada saandanto a kumapsut.
Dagiti Dungdung-aw 3:25-27
25 Naimbag ti Apo kadagiti agtalek kenkuana. 26 Nasayaat unay ti aguray a siaanus-aguraytayo
iti panangisalakanna kadatayo. 27 Nasayaat a sursuruen ti maysa a tao ti panaganus bayat iti
kinaagtutubona.
Baro a Tulag
Lukas 8:15
Dagiti nagdisso iti nadam-eg a daga, iladawanna dagiti tattao a dumngeg iti sao, salimetmetanda
a naimbag ken natulnog a puso, ket agtalinaedda agingga nga agbungada.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Iti Isaias 40:28-31 ipakita ken iparangna ti pannakabalin ken pakaseknan ti Dios kadagiti
Israelita. Ngem nagkurangda ti panangimtuod iti pannakabalin ti Dios ken panagtalek iti Dios
aglalo iti ta naipanda iti pannakaadipen idiay Babilonia. Iti pannakapapanawda iti bukodda a daga,
nariribukanda ken naupayda isu nga dimmanunda pay ti kanito nga awanen ti namnamada ken
pammatida ken Yahweh ket nasulisogda a ni Marduk, ti dios dagiti taga-Babilonia ket isun ti Dios
ken napigpigsa ngem ti Diosda. Daytoy ti gapuna nga naadaanda iti krisis ti panagtulnog,
panagtalek ken panagpammati iti Dios. Makita ngarud iti daytoy nga bersikulo iti panagmawmaw
ti pammatida.Nalipatanda ti panangisalakan ti Dios kadakuada kas paset ti panagdalliasat iti
immuna nga gundaway iti Egipto, no sadino nga iyanon, insalbar ket inasalakan ti Dios ida
manipud iti ima ti mangirurumen, ken nangparparigat kadakuada a paraoh. Ti teksto ipakitana ti
saan a pulos nga agbalbaliw nga ayat ken pannakaibaet ti Dios kadagiti tattao kadagiti tiempo ti
riribuk. Dagiti propeta ipaganetnetda kadagiti tattao ti Dios nga adda awan patinggana nga kaasi
ken agnanayon nga ayat na kadakuada ket saannanto pulos malipatan nga dagiti tattao iti Israel
ket pinili ti Dios. Daytoy nga ayat ket kaasi ti Dios ti mangsustenar kadagiti amin nga agtalinaed
a naanus, naandur ken manangibtor iti pammati a dinto pulos umibbet ken saan a pulos a
maawanan nannama ken agtalinaed nga makipagna iti pagayatan ti Dios. Maipannayagto nga
agnanayon a kari ti Dios kadagiti amin nga agtalek ken agtulnog kenkuana. Ikkannanto ti pigsa
dagiti tattao a naanus nga manguray iti panangisalakanna ken dagiti amin nga agtratrabaho iti
ministerio ti Dios ket agserserbi iti padana a tattao nga addaan naragsak a puso ket addaan
napnoan a kaipapanan iti imatang ti Dios. Dagitoy dagiti masapul nga aramiden ti maysa nga
annak ti Dios. Ditay ipalubos a pasukuennatayo dagiti rigrigat, banbannog, puypuyat,
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pakadagsenan ngem agtalinaed iti panagtalektayo iti pannakabalin ken panangisalakan ti Dios
kadatayo, saannatayto pulos nga panawan wenno adaywan ti Dios. Kasla iti nadam-eg a daga,
amin nga bukbukel a maimula iti pusotayo agbungandanto kadagiti nasasayaat a bunga ket
saanto pulos mapukaw iti panawen ti pannubok ta naimula iti pusotayo nga ipasdekto ti Dios ket
iyegnanto ti husticia ken kappia iti lubong a pagargarawantayo.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
Ti naanus a pananguray iti iyaay ti panangisalakan ti Dios ti pikapuso a tema/
pinakaimportante/essensia ti pammati iti Nasantuan a Surat. Ti panakaammo nga agsublinto ti
Apo ket tiponennanto dagiti annak inton dumteng ti tiempo, ti Iglesia “ISU- TI SIMBOLO” ti
naserbi iti daytoy a panaguray. Iti kastoy a kasasaad, ti pinaka-importante nga kababalin wenno
kagagalad ket ti kinaanus.
Ngem ania ti kayat a sawen ti naanus a panaguray iti pannakaipasdekto ti pagarian ti
Dios? UMUNA, ti kinaanus ket nakaramut iti pammati iti baet ni panagduadua ken saan a
masinunuo. Ti panagduadua ken panagdanag iti masanguanan/ saan a masinunuo nga
masanguanan ket normal a parte wenno paset ti panangpammati. Ti panagduadua ipakitana ti
seryoso a pakaseknan iti panangpetpet iti pammati no man pay saantayo a masinunuo iti
masanguanan. Ti pay kayatna a sawen, ti panagduadua litopanna ti pannakaboring ken
kinamagal-alisto. Ti panagduadua ket normal a mapadasan ti maysa a tao a kas ken Jeremias
no sadino nga adda dagiti gundaway nga agduadua iti Apo.
MAIKADUA, ti kinaanus ket naserbi nga espiritu iti kinagagar ti maysa a tao nga
mangituloy, saan nga agsarimaddeng wenno sumardeng no diket adda turedna nga mangituloy
iti panagpammatina. No dadduma ti kinaanus ket mapukaw lalona no kasta a maibus dayta a
gagar. Ngarud masapul nga saantayo pukawen ti kinaanus ken kinagagar ta dagitoy dagiti
kababalin nga mangpaaktibo kadatayo ket sisasagana nga manguray aginggana a maipasdek ti
pagarian ti Dios ket addan iti sanguanantayo. Ti aktibo a panaguray ket inpakita ken inbiag
dagiti adalan babaen iti panangpasdekda kadagiti Ig-iglesia iti sibubukel nga emperyo. Kasta
met nga inpakita pay daytoy dagiti immuna nga Protestante babaen iti pannakaipasdek iti
maymaysa nga Iglesia ken aktibo a pannakaipalawa, pannakaibingay ti Naimbag a Damag ti
panagsubli manen ni Cristo-Jesus.
Ken MAIKATLO, kinaanus a panaguray iti pagarian ti Dios ket masapul nga nakaramut
wenno nakapasdek iti namnama tapno saan maupay. Kada tukad ti amin a trabaho adda
namnama, adda kinaanus ta nu awan dagitoy-awan serserbi ti maysa a trabaho. Masapul nga ti
kinaanus ket tema nga obhetibo wenno aganus kadagiti amin a banag nga addaan namnama a
pulos a di magaraw. Daytoy nga kinaanus nga addaan namnama ket imparang dagiti propeta iti
Daan a Tulag iti pannakakolonia dagiti Israelita. Inpakita met ni Jesus dayta babaen iti
panangipintana ti biag ken pannakigamerna kadagiti tattao a nakukurapay iti panawenna. Daytoy
a kinapudno agtultuloy iti agdama a panawen, aonennatayo dagitoy a kapadasan tapno
mangispirarar ket makairuar kadagiti imahen ni kinaanus kinaandur, kinamangibtur a mangituloy
iti trabaho ken akem ti Dios ditoy lubong. Ti kinaanus a naipasdek iti namnama iyanakna ti nasged
nga pigsa pakinakem ti yaayto manen ti pagarian ti Dios lubong no sadinno nga agarinto kadatayo
ti ayat, husticia ken kappia.

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. Mailawlawagda ti kayat a sawen ti kinaanus nga maikonsidera ti Sasao ken pagayatan ti
Dios;
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2. Mailadawanda dagiti wagas a mangipakita ti kinaanus;
3. Maidemonstrarda ti kinaanus;
4. Maibagada nga ti Iglesia isursurona ti panaganus a manguray iti yaay manen ni Cristo
Jesus.
II. Konsepto: Ti Iglesia siaanus nga mangur-uray iti yaay to manen ni Cristo Jesus.
Dagiti Kasapulan : Bibliya, pagkantaan, ladawan, prutas nga adda bukelna, worksheet

III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Kablaawan dagiti ubbing nga agsasangpet iturong mo ida iti
inda pagtugawan.
2. Panglukat nga kararag: “Apo Dios, agyamankami ta addaka latta iti agnanayon
kadakami. Ipaaymo dagiti kasapulan nga sirib ken lapayag a managdengeg
tapno ad-adu manen nga kababalin a napintas nga inkam maadal.
Tulongannakami ket idalannakami. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, amen!
3. Panglukat nga kankanta: a. “Read Your Bible, Pray Every Day”
Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day
And you'll grow, grow, grow (twice).
Read your Bible, pray every day and you'll grow, grow, grow.
b. “With Christ as My Vessel”
With Christ as my vessel, I can smile at the storm,
Smile at the storm, smile at the storm.
With Christ as my vessel, I can smile at the storm until He guides me home.
Chorus: Sailing, I am sailing home (twice). With Christ as my vessel,
I can smile at the storm, until He guides me home.
B. Panangisagana
1. Isaganam iti klasem iti panagay-ayam.
a. Para N/K: Maitaraymo iti alisto? Mangisagana iti ice cubes, tay agpapada ti kadakkelna ket
mallukong nga pagyananna. Tunggal maysa ikkan ti materyales ket ibagam kadagiti ubbing nga
siputanda ti pannakarunot ti ice cubes. Inun-naan no sinno ti umuna nga marunot wenno
marunaw ti ice cubesna. Isut’ maibaga nga nangabak iti dayta nga ay-ayam.
b. Para YE: Kasano kinaanus mo? Mangisagana iti nagalip nga saan pay naluom tay kulay
berde. Iparaman kadakuada ket ibagam a tandaananda ti raman ti saan pay naluom nga saba.
Samu pakanen ida iti saba a naluom ket ibagam a pagdasigenda no anat ramanda.
2. Ilawlawag ti aktibidad.
a. Para N/K: Idalan ida nga amin a banag saan nga malpas a dinadaras, adda panawen iti amin
tapno malpas ti maysa a banag
b. Para YE: Usarem ti kapadasan dagiti ubbing ti panangraman iti naluom ken saan a naluom a
saba. Ibagam nga adda panawen iti amin a banag, ur-urayem laeng a kas iti saba nga saan pay
naluom. Adda panawen ti pannakaluomna.

C. Oras ti Innadal/Panagadal
1. Mangisagana ti prutas nga adda bukelna kas koma iti sandya, bayabas, guyabano, ken
anangka ken uray ania nga klase ti prutas nga masarakan dita lugaryo. Galipen ti babassit
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samunto ibunnong ida. Ibagam nga iladawanda ti langa dayta nga prutas sakbay a
kanenda. Ibagam nga saanda a kankanen ti bukelna ket ikabilda iti garapon.
2. Ibagam daytoy a prutas ket naggapu laeng iti kastoy kababassit nga bukel. Bassit ngem
makaibunga iti kastoy kadakkel nga prutas. Idalan ida iti sungbat a kas iti “tit udo
tulunganna ti bukel nga agtubo. Ti daga nasayaat a pagmulaan. Ti silnag ti init tulonganna
ti bukel a dumakkel. Ti nadalus nga angin nasayaat panagtubo ti mula. Ti Dios intedna ti
daga, init, angina ken tudo tapno tumubo ti maysa a mula. Dagitoy ket ramen tapno
agtubo, dumakkel ket agbunga ti maysa nga bukel.
3. Ibagam daytoy ti leksiontayo ita a bigat maipapan iti pangarig ti agmulmula iti Lukas 5:18.
4. Ilawlawag nga ti bukel ti kinnayo nga prutas ket mayarig iti sasao ti Apo. Ti nasyaat a
daga ket mayarig iti puso dagiti dimngeg iti sasao ti Apo. Ti prutas ket mayarig iti maysa
a tao nga agar-aramid ti naimbag iti padana a tao. Kas kristiano naanustayo nga adalen
dagiti sasao ti Apo tapno makitatayo ti pagayatan ti Dios. Agtalektayo iti Dios siaanus nga
agkararag ken aguray kadagiti bendisyonna. Kasla iti bukel a naitiro, nagtubo ket
nagbunga kasta tayo met ita, mabalin nga agaramidtayo iti nasayaat para iti Dios ken iti
padatayo a tao.
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray.
Ilawlawag ti leksion.
1. Anai ti isimbolo ti bukel? (dagiti sasao ti Apo)
2. Ayanna ti nagtinnagan ti naitiro a bukel? (nadam-eg a daga)
3. Ania ti isimbolo ti nadam-eg a daga? (dagiti dimngeg iti sasao ti Apo)
4. Ania ti inaramidda dagiti nakangeg kadagiti sasao ti Apo? (dagiti nakangeg inbingayda ti
Naimbag a Damag maipapan ken Jesus ken ti panangisalakanna)
5. Ania ti isimbolo ti prutas? (ti nasayaat nga inaramid dagiti tattao a dimngeg)
6. Kasano nga ti panagtubo ti bukel ket nagtubo iti nadam-eg a daga maikomperar
kadatayo a Kristiano? (kas krsitiano siaanus nga agkararag ken aguray ti iyaay ti Apo)
7. Ania dagiti ammom nga banag a naimbag wenno nasayaat nga aramiden? (agbiag a
makay-ayo iti Dios, agbasa ti Biblia, mapan makikapilya, Agtalek iti Dios, ikararag amin a
plano.)
E. Panangdiskubre ti Adal manipud iti Biblia.
Damagen:
Kas annak ti Dios ke membro iti daytoy nga Iglesia kasano ti panangipakita iti kinaanus
nga aguray iti iyaay manen ni Cristo Jesus ditoy lubong? (Babaen iti panagadal kadagiti sasao ti
Apo. Agtalek ken agtulnog ket siaanus a manguray kadagiti pagayatann iti biag ti tunggal
maysa)
F. Panangiyaplikar ti Adal manipud iti Biblia.
1. Tapno marukodmo ti tukad ti anus dagiti ubbing, ipaay-ayammo dagiti sumaganad.
Ibagam a sursuroenda no kasano ti makibinnalaet a nasayaat. Mangrupo iti uppat nga
panangidrama kadagiti sumaganad:
a.) Umuna a sitwasyon: Maysa nga ubing ti damag a damag iti nanangna nga adda
kasarsartitana a sabali.
b.) Maikadua a sitwasyon: Adda agtakder nga ubing iti abay ni tatangna ket kayatna nga
makiballaet iti ar-aramiden ti amana.
c.) Maikatlo nga sitwasyon: maysa nga ubing ti mangtapik ti abaga ni nanang ket kunana
“Adda ibagak ah” Timmakder nga urayenna ti sungbat ni nanangna.
d.) Maikapat a sitwasyon: Ti maysa nga ubing inpanna ti abagan ti inana ket saan nga
agkutkuti a manguray ti sungbat ni inanana.
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2. Para N/K: Mangisagana ti ladawan dagiti adda iti baba a sitwasyon ket ibagam nga pilienda ti
ubing a mangipakita ti kinaanau.
a. siaanus nga manguray iti berde nga kolor ti sinyal ti trapiko
b. Agsursuro nga agikabil ti kurdon t sapatos.
c. takkuban ti lapayag no agsasao ti nagannak.
d. siaayat a tumulong iti trabaho t balay.
3. Para Y/E: Basaem dagiti sumaganad nga nailanad iti baba. Ipakita dagiti ubbing ti naisem a
rupada no sitwasyon a mangipakita ti kinaanus ken misuot no saan a kinaanus.
a. Makaurayak ti pila diay canteen no innak gumatang ti meryendak.
b. Mabannugakon nga agdengdengegk ti pammagbaga dagiti nagannak kaniak.
c. Kanayon a makatagariak idiay library.
d. Dumawat ti tulong kadagiti trabaho nga saanko kabaelan.
e. Naragsakak nga tumulong ti panag-assynment dagiti kakabsatko.
f. Siaanusak nga agkararag ken aguray kadagiti pagayatan ti Dios kaniak.
G. Pangserra nga aramid:
1. Laglagipen a bersikulo: Dagi Dungdung-aw 3:26
2. Panagdaton
3. Pangrikep a Kanta: “Walking with Jesus”
Walking with Jesus, walking every day, walking all the way.
Walking with Jesus, walking with Jesus alone.
Note: Replace the phrase walking with Jesus with walking in the sunshine and
walking in the shadow.
4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti di magatadan nga ayatmo kadakami.
Agyamankami iti panangisurom kadakami nga agbalin nga naanus. Agkararagkami ken
Jesus nga Apomi. Amen!

Middle and Older Elementary Levels
I. Panggep
Kalpasan daytoy a panagadal, dagiti nagatemdar ket manamnama nga:
1. Mailawlawagda ti kayat a sawen ti kinaanus nga maikonsidera ti Sasao ken pagayatan ti
Dios;
2. Mailadawanda dagiti wagas a mangipakita ti kinaanus;
3. Maidemonstrarda ti kinaanus;
4. Maibagada nga ti Iglesia isursurona ti panaganus a manguray iti yaay manen ni Cristo
Jesus.
II. Konsepto: Ti Iglesia siaanus nga mangur-uray iti yaay to manen ni Cristo Jesus. .
Dagiti Kasapulan: Biblia, pagkantaan, coloring sheet, lima a klase ti mula

III. Linaon ti Panagadal
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Naragsak a kabalaawan dagiti ubbing. Alaem ti pagatendaran ta
itsek dagiti presente nga ubbing
2. Panglukat a Kararag: “Apo Dios, agyamankami ta addaka latta iti agnanayon
kadakami. Ipaaymo dagiti kasapulan nga sirib ken lapayag a managdengeg tapno ad-
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adu manen nga kababalin a napintas nga inkam maadal. Tulongannakami ket
idalannakami. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi. Amen!
3. Panglukat a Kanta: “The Hands of God” (HFJ # 295)

B. Panagsagana
Isagana ti klase iti panagay-ayam. Ibagam kadagiti ubbing nga daytoy nga ay-ayam ket
lima nga aldaw. Ibagam nga isuratda ti naobserbaranda ket ibagadanto inton umay a Domingo.
1. Para ME: “Test ti kinapigsa”. Ibagam kadagiti ubbing dagiti sumaganad tapno isut’
aramidenda iti inaldaw;
a.) Kada bigat, sagidem ti sakam iti dua nga imam iti maminsan iti umuna nga aldaw,
mamindua iti maikadua nga aldaw, mamintallo iti maikatlo nga aldaw, maminmpat iti
maikauppat nga aldaw ken maminlima iti maikalima nga aldaw.
b.) Kada aldaw, obserbarem ti maruknam. Iti maikalima nga aldaw obserbarem no adda
nagbaliwan ti bagim. Ibagam dagiti sakit ken nainayon nga pigsa iti pannakaunnat dagiti
saksaka.
c.) Ibagam daytoy: No agkararagka iti Apo, saan mo a kanayon a masungbatan dagiti
karkararagmo. Gapu itoy, ti Dios sursuruannatayo nga aguray nga siaanus ken
mangammo iti pagayatan ti Dios. Addada dagiti mabayag nga urayem a sungbat ti Dios
kadagiti karkararag gaputta pagayatan ti Dios dagiti Sasaona, pagayatan ti Dios ken iti
rumbeng nga panawenda.
2. Para OE. Ammuem ti gunay ti nakaparsuaan. Ibagam kadagiti ubbing no ania ti kayatda nga
aramiden ket planuenda no ana nga oras ti kayatda a panangaramid. Ibagam nga isuratda ti
naobserbaranda manipud iti inaramidda.
a. Buyaem ti panagbaliw ti langa ti bulan iti kada rabii.
b. Obserbarem ti panagtubo ti mula
c. Obserbarem ti panagdakkel ti piek
d. Obserbarem no kasano ti panag-ukrad ti sabong
e. Obserbarem ti panagdakkel ti maysa nga ubing
Ibagam dagiti sumaganad: Ti nakaparsuaan adda naited nga gundaway nga
panagbaliw ti maysa a banag. Saan nga inaalisto no di ket adda tiempo ti amin a banag.
Masapulda ti nailatang nga oras sa makita manen ti panagbaliwda. Ikkannatayo ti Dios ti
tiempo tapno maawatantayo dagiti proseso ti Dios a siaanus ken siraragsak.

C. Panawen ti Innadal
1. Mangpili ti lima a klase ti mula- dua nga aldaw, lima nga aldaw, ken sangapulo nga
aldaw. Ipresentar dagiti mula iti klase. Iladawan ti mula ket ilawlawag nga ti mula
dumakkel ket agbalbaliw. Ilawlawag nga ti Dios ti mangpadakkel kadagitoy a mulmula
babaen iti nadam-eg a daga, nadalus nga angina, silnag ti pudot ti init , adu a danum
wenno tudo ken ti ima ti mangimula.
2. Ibagam nga mangimulada iti bukel iti balayda ket ibagam nga obserbarenda ti
pagbaliwan ti bukel nga inmulada.
3. Basaen ti klase ti pagbatayan ti leksion maipapan iti pangarig ti agmulmula. Idalan ti
klase ti panangibagada ti bukkodda nga sarita segun ti pannakaawatda.
a. Lukas 8:4-8. Ti agtaltalon inwarsna ti bukel iti uppat a klase ti daga- nabato a
daga, iti igid ti kalsada, ti napitak a daga ken iti nadam-eg a daga.
b. Lukas 8:11-14. Ti bukel a natinnag iti igid ti kalsada kina dagiti tumatayab.
Dagiti natinnag iti nabato a daga ken nadarat a daga nagtubo, dimmakkel ngem
saan a timmayag ngem natay. Dagiti bukel a nagtubo iti naruot a daga- timmubo
ngem natay metla ngem natay metla ta dimmadakkel dagiti ruot.
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c. Lukas 8:15: Ket dagiti bukel a nagtubo iti nadam-eg a daga, nagtubo,
timmayag, dimmakkel ket nagbungada.

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
Ilawlawag ti leksion babaen kadagiti sumaganad:
1. Sinno ti pagarupyo nga agmulmula iti pangarig? (Ti agmulmula iti pangarig ket ti Diosisu mangimula iti bukel ti pammati tapno malawlawagan dagiti tattao)
2. Ania ti isimbolo ti bukel iti pangngarig? (ti bukel ket isu ti Sasao ti Apo)
3. Apay nga importante ti bukel? Masapul a mamati ka iti Sasao ti Apo tapno
maisalakanka. Isaganam ti pusom a pakaisaadan dagiti Sasao ti Apo)
4. Ania ti irepresentar dagiti klase ti daga a nagdissuan ti bukel? (dagiti puso ti tunggal
dumngeg)
5. Apay a dagiti natinnag iti igid ti kalsada saan a nagtubo? (Kinnan dagiti tumatayab, adu
dagiti tattao nga saan nga umawat kadagiti sasaona)
6. Apay nga saan nga nagtubo dagiti bukel a nagtinnag iti nabato a daga? (Nagtubo dagiti
bukel ngem nakapsutda, nakapuyda saanda nga makapagbayag unay. Adda dagiti
tattao nga saan a naanus ket saanda a makapagbayag kadagiti pannubok iti biag. Dagiti
pammati ken pusoda saan a nairamut iti Apo. Saanda a nabunga. Saanda a masustenar
ti nakristianuan a biag.)
7. Ania ti panagkunayo apay a nagtubo ti mula kadagiti sisiitan ngem natay metlang?
(dagiti bukel ket kinnan dagiti ruruot. No saan a nauneg ken natibker ti panagtalek ken
panagpammati iti Dios kanennaka dagiti inpluensiya ti lubong. Dagiti pannubok ti biag
ket makadadael iti pammati.)
8. Ania ti panagkunam apay a nagbiag ti bukel iti nadam-eg a daga ket nagbunga? (dagiti
immawat kadagiti sasao ti Apo ket addaan nasayaat a panagpuspuso, inaywananda ket
inusarda nga pagserbi kadagiti sabsabali a tattao. Ti addaan nasayaat a panagpuspuso
agtulnog a nasayaat ken Cristo. Dagiti bunga ket resulta iti kinaanus ken kinamanagibtor
iti panagbiag.)
E. Panangdiskubre ti Adal
Saludsodem: Kas annak ti Dios ke membro iti daytoy nga Iglesia kasano ti panangipakita iti
kinaanus nga aguray iti iyaay manen ni Cristo Jesus ditoy lubong? (Babaen iti panagadal
kadagiti sasao ti Apo. Agtalek ken agtulnog ket siaanus a manguray kadagiti pagayatann iti biag
ti tunggal maysa)

F. Panangyaplikar iti Naadal
1. Ipresentar dagiti uppat a klase ti panagpuspuso. Damagem iti klase no ania a klase ti
puso ti adda kadakuada. Expectarem nga ti pilienda ket ti nasayaat a panagpuspuso.
a.) Ti natangken a puso no sadinno nga ti Diablo ken dagiti dadduma a makaistorbo
lappedanna ti pannangammo iti Dios.
b.) Ti napakumbaba a puso agtalek ti Dios nu man pay adu dagiti makasinga ditoy lubong.
c.) Ti nasiit a puso ipalubosna a atiwen dagiti pannubok iti biag, ket malipatanna dagiti adu a
bendisyon ti Dios.
d.) Ti nasayaat a puso sisasagana nga umawat kadagiti Sasao ti Dios, agaramid kadagiti
makaay-ayo iti imatang ti Dios ken siaanus a manguray iti pagayatan ti Dios iti biagna. Daytoy a
puso ti resultana kina-imbag ken kinasayaat, manangibtor kadagiti pannubok iti biag ket
singdadaan nga agserbi iti padana a tao)
2. Para ME: Pagkapaten ti klase segun ti kaaduda.Ibagam nga usarenda ti nasayaat a
panagpuspusoda kas mangtedda ti reaksyonda kadagiti sumaganad:
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a. Group 1: Nagkamali ni maestram nga nanngisurat ti resulta ti testmo dita papelmo.
b. Group 2: Mabisinka unayen ngem attiddog ti pila iti canteen.
c. Group 3: Ayabannaka ni tatangmo a tulongam ti ubrana dua kayo ken manungmo
ngem inkayo makibasketlbol iti dayta a kanito.
d. Group 4: Nakiay-ayamkayo ti volleyball ket naabak ti team yo.
3. Para OE: Pagkapaten ti klase segun ti kaaduda. Ibagam nga usarenda ti nasayaat a
panagpuspuso kadagiti sumaganad a luglugar. Mangaramidda iti nasayaat nga ar-aramidennda
kadagitoy a luglugar
a. Group 1: iti pagtengan
b. Group 2: iti pagadalan
c. Group 3: iti Iglesia
d. Group 4: iti lugar a pagga-ayaman
Kalpasanna ipresentarda ti inaramidda.

G. Pangrikep nga Aramid
1. Laglagipen a bersikulo: Dagi Dungdung-aw 3:26
2. Panagdaton
3. Pangrikep a Kanta: “Walking with Jesus”
Walking with Jesus, walking every day, walking all the way.
Walking with Jesus, walking with Jesus alone.
Note: Replace the phrase walking with Jesus with walking in the sunshine and
walking in the shadow.
4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti di magatadan nga ayatmo kadakami.
Agyamankami iti panangisurom kadakami nga agbalin nga naanus. Agkararagkami ken
Jesus nga Apomi. Amen!

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad
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Ti Iglesia ipakitana ti bungana

YOUTH LEVEL
September 18, 2016
(Kingdomtide) Maikauppat a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/Domingo dagiti Agtutubo
Paulo ti Leksion 42: “Kinaanus- Kababalin iti Pagarian ti Dios”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag
Isaias 40:28-31
28 Diyo kadi ammo? Diyo kadi nadamag? 29 Ti Apo ti agnanayon a Dios; pinarsuana ti entero a
lubong. Pulos a di mabannog ken kumapsut; awan makatukod iti panpanunotenna. 29
Papigsaenna dagiti nakapuy; pabaroenna ti pigsa dagiti nautoyan. 30 Uray dagiti agkakabannuag
kumapsutda; ket dagiti agtutubo mapaksuyanda. 31 Ngem mapabaronto ti pigsa dagiti
agpannuray iti Apo. Agpangato danto a kasla agila nga adda payakna; no agtarayda saandanton
a mabannog; no magnada saandanto a kumapsut.
Dagiti Dungdung-aw 3:25-27
25 Naimbag ti Apo kadagiti agtalek kenkuana. 26 Nasayaat unay ti aguray a siaanus-aguraytayo
iti panangisalakanna kadatayo. 27 Nasayaat a sursuruen ti maysa a tao ti panaganus bayat iti
kinaagtutubona.
Baro a Tulag
Lukas 8:15
Dagiti nagdisso iti nadam-eg a daga, iladawanna dagiti tattao a dumngeg iti sao, salimetmetanda
a naimbag ken natulnog a puso, ket agtalinaedda agingga nga agbungada.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Iti Isaias 40:28-31 ipakita ken iparangna ti pannakabalin ken pakaseknan ti Dios kadagiti
Israelita. Ngem nagkurangda ti panangimtuod iti pannakabalin ti Dios ken panagtalek iti Dios
aglalo iti ta naipanda iti pannakaadipen idiay Babilonia. Iti pannakapapanawda iti bukodda a daga,
nariribukanda ken naupayda isu nga dimmanunda pay ti kanito nga awanen ti namnamada ken
pammatida ken Yahweh ket nasulisogda a ni Marduk, ti dios dagiti taga-Babilonia ket isun ti Dios
ken napigpigsa ngem ti Diosda. Daytoy ti gapuna nga naadaanda iti krisis ti panagtulnog,
panagtalek ken panagpammati iti Dios. Makita ngarud iti daytoy nga bersikulo iti panagmawmaw
ti pammatida.Nalipatanda ti panangisalakan ti Dios kadakuada kas paset ti panagdalliasat iti
immuna nga gundaway iti Egipto, no sadino nga iyanon, insalbar ket inasalakan ti Dios ida
manipud iti ima ti mangirurumen, ken nangparparigat kadakuada a paraoh. Ti teksto ipakitana ti
saan a pulos nga agbalbaliw nga ayat ken pannakaibaet ti Dios kadagiti tattao kadagiti tiempo ti
riribuk. Dagiti propeta ipaganetnetda kadagiti tattao ti Dios nga adda awan patinggana nga kaasi
ken agnanayon nga ayat na kadakuada ket saannanto pulos malipatan nga dagiti tattao iti Israel
ket pinili ti Dios. Daytoy nga ayat ket kaasi ti Dios ti mangsustenar kadagiti amin nga agtalinaed
a naanus, naandur ken manangibtor iti pammati a dinto pulos umibbet ken saan a pulos a
maawanan nannama ken agtalinaed nga makipagna iti pagayatan ti Dios. Maipannayagto nga
agnanayon a kari ti Dios kadagiti amin nga agtalek ken agtulnog kenkuana. Ikkannanto ti pigsa
dagiti tattao a naanus nga manguray iti panangisalakanna ken dagiti amin nga agtratrabaho iti
ministerio ti Dios ket agserserbi iti padana a tattao nga addaan naragsak a puso ket addaan
napnoan a kaipapanan iti imatang ti Dios. Dagitoy dagiti masapul nga aramiden ti maysa nga
annak ti Dios. Ditay ipalubos a pasukuennatayo dagiti rigrigat, banbannog, puypuyat,
pakadagsenan ngem agtalinaed iti panagtalektayo iti pannakabalin ken panangisalakan ti Dios
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kadatayo, saannatayto pulos nga panawan wenno adaywan ti Dios. Kasla iti nadam-eg a daga,
amin nga bukbukel a maimula iti pusotayo agbungandanto kadagiti nasasayaat a bunga ket
saanto pulos mapukaw iti panawen ti pannubok ta naimula iti pusotayo nga ipasdekto ti Dios ket
iyegnanto ti husticia ken kappia iti lubong a pagargarawantayo.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
Ti naanus a pananguray iti iyaay ti panangisalakan ti Dios ti pikapuso a tema/
pinakaimportante/essensia ti pammati iti Nasantuan a Surat. Ti panakaammo nga agsublinto ti
Apo ket tiponennanto dagiti annak inton dumteng ti tiempo, ti Iglesia “ISU- TI SIMBOLO” ti
naserbi iti daytoy a panaguray. Iti kastoy a kasasaad, ti pinaka-importante nga kababalin wenno
kagagalad ket ti kinaanus.
Ngem ania ti kayat a sawen ti naanus a panaguray iti pannakaipasdekto ti pagarian ti
Dios? UMUNA, ti kinaanus ket nakaramut iti pammati iti baet ni panagduadua ken saan a
masinunuo. Ti panagduadua ken panagdanag iti masanguanan/ saan a masinunuo nga
masanguanan ket normal a parte wenno paset ti panangpammati. Ti panagduadua ipakitana ti
seryoso a pakaseknan iti panangpetpet iti pammati no man pay saantayo a masinunuo iti
masanguanan. Ti pay kayatna a sawen, ti panagduadua litopanna ti pannakaboring ken
kinamagal-alisto. Ti panagduadua ket normal a mapadasan ti maysa a tao a kas ken Jeremias
no sadino nga adda dagiti gundaway nga agduadua iti Apo.
MAIKADUA, ti kinaanus ket naserbi nga espiritu iti kinagagar ti maysa a tao nga
mangituloy, saan nga agsarimaddeng wenno sumardeng no diket adda turedna nga mangituloy
iti panagpammatina. No dadduma ti kinaanus ket mapukaw lalona no kasta a maibus dayta a
gagar. Ngarud masapul nga saantayo pukawen ti kinaanus ken kinagagar ta dagitoy dagiti
kababalin nga mangpaaktibo kadatayo ket sisasagana nga manguray aginggana a maipasdek ti
pagarian ti Dios ket addan iti sanguanantayo. Ti aktibo a panaguray ket inpakita ken inbiag
dagiti adalan babaen iti panangpasdekda kadagiti Ig-iglesia iti sibubukel nga emperyo. Kasta
met nga inpakita pay daytoy dagiti immuna nga Protestante babaen iti pannakaipasdek iti
maymaysa nga Iglesia ken aktibo a pannakaipalawa, pannakaibingay ti Naimbag a Damag ti
panagsubli manen ni Cristo-Jesus.
Ken MAIKATLO, kinaanus a panaguray iti pagarian ti Dios ket masapul nga nakaramut
wenno nakapasdek iti namnama tapno saan maupay. Kada tukad ti amin a trabaho adda
namnama, adda kinaanus ta nu awan dagitoy-awan serserbi ti maysa a trabaho. Masapul nga ti
kinaanus ket tema nga obhetibo wenno aganus kadagiti amin a banag nga addaan namnama a
pulos a di magaraw. Daytoy nga kinaanus nga addaan namnama ket imparang dagiti propeta iti
Daan a Tulag iti pannakakolonia dagiti Israelita. Inpakita met ni Jesus dayta babaen iti
panangipintana ti biag ken pannakigamerna kadagiti tattao a nakukurapay iti panawenna. Daytoy
a kinapudno agtultuloy iti agdama a panawen, aonennatayo dagitoy a kapadasan tapno
mangispirarar ket makairuar kadagiti imahen ni kinaanus kinaandur, kinamangibtur a mangituloy
iti trabaho ken akem ti Dios ditoy lubong. Ti kinaanus a naipasdek iti namnama iyanakna ti nasged
nga pigsa pakinakem ti yaayto manen ti pagarian ti Dios lubong no sadinno nga agarinto kadatayo
ti ayat, husticia ken kappia.
I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Mailawlawagda ti namnama dagiti isuamin a mamati ti kari ti Dios a
pannakaisalakan;
2. Maipagunamgunamda a ti kinaanus ken kinamanagibtor ket kasapulan iti naun-uneg
a pannakaawat kadagiti Sasao ken pagayatan ti Dios ;
3. Maanagda nga ti Iglesia ti masapul nga instrumento ti pannakasustenar ti namnama
ti panangisalakan ti Dios babaen iti siaanus nga panaguray ti iyaay ni Cristo Jesus:
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4. Makipagpaset nga aktibo kadagiti ministerio ken programa ti Iglesia kadagiti
pannakaiwaras kadagiti Sasaona, ken pagayatanna kas siaanus nga urayenna ti
yaay manen ni Cristo Jesus.
II. Konsepto: Ti namnama ti Iglesia ket sumangbay babaen iti siaanus a pananguray ti
panagsubli ni Cristo Jesus.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, pagkantaan, worksheet
III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Naindaklan ken managayat a Dios, ipaaymi ti namnama ken
panagtalek kenka iti amin nga oras ti panagbiagmi. Makipagbiagka kadi kadakami O
Dios tapno adda a kanayon kadakami ti kinaanus nga agtulnog kenka a kas dalanmi,
kinapudno ken biagmi. Amen!
3. Panglukat a Kanta: “The Hands of God” (HFJ # 295)
B. Panagsagana
1. Ipresentar dagiti sumaganad nga impormasyon a naadaw iti Philippine Eagle
Foundation website maipapan iti “Monkey-eating Eagle.”
Dagiti tumatayab iti Pilipinas nga agila ket maysa kadagiti species nga maaw-awanen ditoy
lubong (estimated that there are fewer than 250 eagles as of January 2015). Ti kadakkelna ket
maysa metro ket ti kaatiddog ti payakna ket 2 metro. Ti panagkitada ken maminwalo a daras ti
distanciana no ikomperam iti tao. Dagitoy nga agila ket makita iti Mindanao, Leyte, Samar ken
Luzon. Makapagbiagda iti innen a pulo a tawen. Ti agila ket adda latta kakaduana a maysa
inggat madi matay. Ti ina nga agila urayenna ti annakna nga makapagbukbukod santo manen
maaddaanda manen ti anak.
2. Idalan ti klase nga manganag wenno mangkita ti importansiya ti kinapigsa ken
wayawaya nga adda kadakuada.
C. Panawen ti Panagadal
Pagkatloen ti grupo ket ited kadakuada dagiti teksto a sumaganad. Ibagam a basaenda ket
anagenda ti kayat a sawen ti Nasantuan a Surat.
1. Isaiah 40:28-31: “
28 Diyo kadi ammo? Diyo kadi nadamag? 29 Ti Apo ti agnanayon a Dios; pinarsuana ti
entero a lubong. Pulos a di mabannog ken kumapsut; awan makatukod iti
panpanunotenna. 29 Papigsaenna dagiti nakapuy; pabaroenna ti pigsa dagiti nautoyan.
30 Uray dagiti agkakabannuag kumapsutda; ket dagiti agtutubo mapaksuyanda. 31 Ngem
mapabaronto ti pigsa dagiti agpannuray iti Apo. Agpangato danto a kasla agila nga adda
payakna; no agtarayda saandanton a mabannog; no magnada saandanto a kumapsut.
Ibagam iti umuna a grupo ta aramidenda daytoy.
a.) Ugedanda dagiti sao nga mangiladladawan iti Dios. (Agnanayon a Dios,
nangparsua…)
b.) Ideskribar no ania ti pamay-an ti Dios kadagiti siaanus nga aguray kenkuana.)
(pabaroen ti Dios ti pigsada, Ikkan ti Dios ida ti payak a tumayab. Ikkannaida ti tured
pakinakem iti inaldaw-aldaw.)
2. Ibagam nga ibagada ti teksto iti bukodda nga sarita.
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Dagiti Dungdung-aw 3:25-27
25 Naimbag ti Apo kadagiti agtalek kenkuana. 26 Nasayaat unay ti aguray a siaanusaguraytayo iti panangisalakanna kadatayo. 27 Nasayaat a sursuruen ti maysa a tao ti
panaganus bayat iti kinaagtutubona.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Dagiti sungbat: Ti Dios naimbag kadagiti amin a siaanus nga agur-uray kenkuana.
Nasayaat nga espiritu ti aguray a siaanus iti pagayatan ti Dios.)
3. Lukas 8:15
Dagiti nagdisso iti nadam-eg a daga, iladawanna dagiti tattao a dumngeg iti sao,
salimetmetanda a naimbag ken natulnog a puso, ket agtalinaedda agingga nga agbungada.
a. dagiti bukel a nagdisso iti nadam-eg a daga.
______________________________________________________________________
(Dagitoy dagiti annak ti Dios a dimgeg kadagiti sasaona.)
b. salimetmetanda a naimbag ken natulnog a puso.
______________________________________________________________________
(intalimenda iti pusoda gaputta adda nasayaat ken napudno nga puso)
c. agbunga gaputta adda kinaanusda
______________________________________________________________________
(dagitoy dagiti naanus nga annak ti Dios nga agur-uray iti kari ti Dios nga isusublina)
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Ilawlawag dagiti sumaganad.
1. Ania ti pagpapadaan dagiti tallo a teksto? (Saritaenda ti Kari ti Dios a
panangisalakan kadagiti tattao. Dagiti namati masapul nga pagtalinaedanda ti
namnamada iti daytoy a kari.)
2. Ania ti panagkunam apay nga inusar ti Dios ti agila nga mangisimbolo iti pigsa ken
wayawaya nga inted ti Dios kadagiti annakna? (Inkari ti Dios ti pigsa ken wayawaya
kadagiti annakna a kas iti agila. Ta maadda koma iti kinaanus nga aguray ken
agtalekda ta ipaay ni Apo Dios dagiti amin a kasapulanda.)
3. Iti tiempo ni Jeremias insuratna ti Dungdung-aw, narikna dagiti tattao ti
pannakadismaya ken iyaadayo ti Dios kadakuada. Ania ngarud ti sulosyon nga
inpakita ni Jeremias iti kastoy a pasamak dagiti tattao? (Masapul nga
agpakumbabada iti saguanan ti Dios ket agpakawanda iti Apo.)
4. Inbaga ni Lukas ti kaadda ti napudno ken nasayaat a puso kadagiti isuamin a mayat
a dumngeg kadagiti Sasaona. Ania ti mamagbalin a napudno ken nasayaat a puso?
( Ti napudno nga puso dumngeg kadagiti sasao ti Apo, imulana iti pusona, ken
siaanus nga aguray, usarenna ti nadengegna para iti pagayatan ti Dios)
5. Kasano nga ipakita ti Iglesia ti panangisurona iti naanus a puso tapnoa agbunga iti
nasasayaat para iti Apo? (Ti Iglesia masapul nga aktibo nga mangsustenar kadagiti
programa ken ministerio ti Dios ditoy lubong.)
E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem:

Kas miembro ti Iglesia, maipadatayo iti nadam-eg a daga nga addaan napudno a puso.
Kasano nga maipakitatayo ti panangsustenartayo iti namnama nga inkari ti Dios ket siaanus a
manguray iti panagsublinto manen ni Cristo Jesus? (ti Iglesia masapul nga aktibo nga
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mangipundar iti ckapabilidad dagiti tattao ken itedna ti pudno nga orientasyon kadagiti
miembrona iti panagmission ken panagserbi)
F. Panangyaplikar ti Adal
1. Ibagam: Ti kinaanus ket maaysa kadagiti kagagalad iti pagarian ti Dios nga masapul nga
adda kenka iti paguray iti pagayatan ti Dios. Damagen dagiti sumaganad. Damagem kas
panangebalwasyon iti naadal. (Ti WEN mangipakita ti kinaanus ken SAAN mangipakita nga
masapul pay ti ad-adu nga anus)
a. Sisasagaka ka kadi nga mangawat kadagiti pagayatan ti Dios kenka?
b. Sisasagana ka akadi nga aganus kadagiti pannubok iti biag?
c. Sisasaganaka kadi nga mang-akseptar kadagiti pagkapuyam ket idatagmo iti
sanguana ti Dios?
d. Tarigagayam kadi ti nasayaat a desiyon iti panagbiag?
e. Sisasaganaka kadi nga mangidalan kadagiti dadduma a manguray kadagiti
pagayatan ti Dios kenka?
2. Saludsodem iti klasem no ania dagiti kayat da a pagpartisiparan. (teaching, preaching,
ushering, mentoring,outreaching)
G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Panagdaton
2. Pangrikep a Kanta: “Let“Work In Your Kingdom” (HFJ # 302)
3. Pangrikep a Kararag: “Kas ituloymi O Apo ti agtrabaho iti pagariam ikkannakami
kadi ti naanus a biag tapno tumakder a siaandur kadagiti pannubok ti biag
4. .Usarennakaim O Apo a mangipannayag kadagiti sasaom. Daytoy ti kararagmi ken
Jesus nga Apomi. Amen!

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

ADULT LEVEL
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Ti Iglesia ipakitana ti bungana

September 18, 2016
(Kingdomtide) Maikauppat a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/Domingo dagiti Agtutubo
Paulo ti Leksion 42: “Kinaanus- Kababalin iti Pagarian ti Dios”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag
Isaias 40:28-31
28 Diyo kadi ammo? Diyo kadi nadamag? 29 Ti Apo ti agnanayon a Dios; pinarsuana ti entero a
lubong. Pulos a di mabannog ken kumapsut; awan makatukod iti panpanunotenna. 29
Papigsaenna dagiti nakapuy; pabaroenna ti pigsa dagiti nautoyan. 30 Uray dagiti agkakabannuag
kumapsutda; ket dagiti agtutubo mapaksuyanda. 31 Ngem mapabaronto ti pigsa dagiti
agpannuray iti Apo. Agpangato danto a kasla agila nga adda payakna; no agtarayda saandanton
a mabannog; no magnada saandanto a kumapsut.
Dagiti Dungdung-aw 3:25-27
25 Naimbag ti Apo kadagiti agtalek kenkuana. 26 Nasayaat unay ti aguray a siaanus-aguraytayo
iti panangisalakanna kadatayo. 27 Nasayaat a sursuruen ti maysa a tao ti panaganus bayat iti
kinaagtutubona.
Baro a Tulag
Lukas 8:15
Dagiti nagdisso iti nadam-eg a daga, iladawanna dagiti tattao a dumngeg iti sao, salimetmetanda
a naimbag ken natulnog a puso, ket agtalinaedda agingga nga agbungada.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Iti Isaias 40:28-31 ipakita ken iparangna ti pannakabalin ken pakaseknan ti Dios kadagiti
Israelita. Ngem nagkurangda ti panangimtuod iti pannakabalin ti Dios ken panagtalek iti Dios
aglalo iti ta naipanda iti pannakaadipen idiay Babilonia. Iti pannakapapanawda iti bukodda a daga,
nariribukanda ken naupayda isu nga dimmanunda pay ti kanito nga awanen ti namnamada ken
pammatida ken Yahweh ket nasulisogda a ni Marduk, ti dios dagiti taga-Babilonia ket isun ti Dios
ken napigpigsa ngem ti Diosda. Daytoy ti gapuna nga naadaanda iti krisis ti panagtulnog,
panagtalek ken panagpammati iti Dios. Makita ngarud iti daytoy nga bersikulo iti panagmawmaw
ti pammatida.Nalipatanda ti panangisalakan ti Dios kadakuada kas paset ti panagdalliasat iti
immuna nga gundaway iti Egipto, no sadino nga iyanon, insalbar ket inasalakan ti Dios ida
manipud iti ima ti mangirurumen, ken nangparparigat kadakuada a paraoh. Ti teksto ipakitana ti
saan a pulos nga agbalbaliw nga ayat ken pannakaibaet ti Dios kadagiti tattao kadagiti tiempo ti
riribuk. Dagiti propeta ipaganetnetda kadagiti tattao ti Dios nga adda awan patinggana nga kaasi
ken agnanayon nga ayat na kadakuada ket saannanto pulos malipatan nga dagiti tattao iti Israel
ket pinili ti Dios. Daytoy nga ayat ket kaasi ti Dios ti mangsustenar kadagiti amin nga agtalinaed
a naanus, naandur ken manangibtor iti pammati a dinto pulos umibbet ken saan a pulos a
maawanan nannama ken agtalinaed nga makipagna iti pagayatan ti Dios. Maipannayagto nga
agnanayon a kari ti Dios kadagiti amin nga agtalek ken agtulnog kenkuana. Ikkannanto ti pigsa
dagiti tattao a naanus nga manguray iti panangisalakanna ken dagiti amin nga agtratrabaho iti
ministerio ti Dios ket agserserbi iti padana a tattao nga addaan naragsak a puso ket addaan
napnoan a kaipapanan iti imatang ti Dios. Dagitoy dagiti masapul nga aramiden ti maysa nga
annak ti Dios. Ditay ipalubos a pasukuennatayo dagiti rigrigat, banbannog, puypuyat,
pakadagsenan ngem agtalinaed iti panagtalektayo iti pannakabalin ken panangisalakan ti Dios
kadatayo, saannatayto pulos nga panawan wenno adaywan ti Dios. Kasla iti nadam-eg a daga,
amin nga bukbukel a maimula iti pusotayo agbungandanto kadagiti nasasayaat a bunga ket
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saanto pulos mapukaw iti panawen ti pannubok ta naimula iti pusotayo nga ipasdekto ti Dios ket
iyegnanto ti husticia ken kappia iti lubong a pagargarawantayo.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
Ti naanus a pananguray iti iyaay ti panangisalakan ti Dios ti pikapuso a tema/
pinakaimportante/essensia ti pammati iti Nasantuan a Surat. Ti panakaammo nga agsublinto ti
Apo ket tiponennanto dagiti annak inton dumteng ti tiempo, ti Iglesia “ISU- TI SIMBOLO” ti
naserbi iti daytoy a panaguray. Iti kastoy a kasasaad, ti pinaka-importante nga kababalin wenno
kagagalad ket ti kinaanus.
Ngem ania ti kayat a sawen ti naanus a panaguray iti pannakaipasdekto ti pagarian ti
Dios? UMUNA, ti kinaanus ket nakaramut iti pammati iti baet ni panagduadua ken saan a
masinunuo. Ti panagduadua ken panagdanag iti masanguanan/ saan a masinunuo nga
masanguanan ket normal a parte wenno paset ti panangpammati. Ti panagduadua ipakitana ti
seryoso a pakaseknan iti panangpetpet iti pammati no man pay saantayo a masinunuo iti
masanguanan. Ti pay kayatna a sawen, ti panagduadua litopanna ti pannakaboring ken
kinamagal-alisto. Ti panagduadua ket normal a mapadasan ti maysa a tao a kas ken Jeremias
no sadino nga adda dagiti gundaway nga agduadua iti Apo.
MAIKADUA, ti kinaanus ket naserbi nga espiritu iti kinagagar ti maysa a tao nga
mangituloy, saan nga agsarimaddeng wenno sumardeng no diket adda turedna nga mangituloy
iti panagpammatina. No dadduma ti kinaanus ket mapukaw lalona no kasta a maibus dayta a
gagar. Ngarud masapul nga saantayo pukawen ti kinaanus ken kinagagar ta dagitoy dagiti
kababalin nga mangpaaktibo kadatayo ket sisasagana nga manguray aginggana a maipasdek ti
pagarian ti Dios ket addan iti sanguanantayo. Ti aktibo a panaguray ket inpakita ken inbiag
dagiti adalan babaen iti panangpasdekda kadagiti Ig-iglesia iti sibubukel nga emperyo. Kasta
met nga inpakita pay daytoy dagiti immuna nga Protestante babaen iti pannakaipasdek iti
maymaysa nga Iglesia ken aktibo a pannakaipalawa, pannakaibingay ti Naimbag a Damag ti
panagsubli manen ni Cristo-Jesus.
Ken MAIKATLO, kinaanus a panaguray iti pagarian ti Dios ket masapul nga nakaramut
wenno nakapasdek iti namnama tapno saan maupay. Kada tukad ti amin a trabaho adda
namnama, adda kinaanus ta nu awan dagitoy-awan serserbi ti maysa a trabaho. Masapul nga ti
kinaanus ket tema nga obhetibo wenno aganus kadagiti amin a banag nga addaan namnama a
pulos a di magaraw. Daytoy nga kinaanus nga addaan namnama ket imparang dagiti propeta iti
Daan a Tulag iti pannakakolonia dagiti Israelita. Inpakita met ni Jesus dayta babaen iti
panangipintana ti biag ken pannakigamerna kadagiti tattao a nakukurapay iti panawenna. Daytoy
a kinapudno agtultuloy iti agdama a panawen, aonennatayo dagitoy a kapadasan tapno
mangispirarar ket makairuar kadagiti imahen ni kinaanus kinaandur, kinamangibtur a mangituloy
iti trabaho ken akem ti Dios ditoy lubong. Ti kinaanus a naipasdek iti namnama iyanakna ti nasged
nga pigsa pakinakem ti yaayto manen ti pagarian ti Dios lubong no sadinno nga agarinto kadatayo
ti ayat, husticia ken kappia.
I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1.Mailawlawagda ti namnama dagiti isuamin a mamati ti kari ti Dios a pannakaisalakan;
2. Maipagunamgunamda a ti kinaanus ken kinamanagibtor ket kasapulan iti naun-uneg
a pannakaawat kadagiti Sasao ken pagayatan ti Dios ;
3. Maanagda nga ti Iglesia ti masapul nga instrumento ti pannakasustenar ti namnama
ti panangisalakan ti Dios babaen iti siaanus nga panaguray ti iyaay ni Cristo Jesus:
4. Makipagpaset nga aktibo kadagiti ministerio ken programa ti Iglesia kadagiti
pannakaiwaras kadagiti Sasaona, ken pagayatanna kas siaanus nga urayenna ti
yaay manen ni Cristo Jesus.
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II. Konsepto: Gapu iti pammati, ti Iglesia siaanus nga aguray iti iyaay manen ni Cristo.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, pagkantaan, worksheet
III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Naindaklan ken managayat a Dios, ipaaymi ti namnama ken
panagtalek kenka iti amin nga oras ti panagbiagmi. Makipagbiagka kadi kadakami O
Dios tapno adda a kanayon kadakami ti kinaanus nga agtulnog kenka a kas dalanmi,
kinapudno ken biagmi. Amen!
3. Panglukat a Kanta: “The Hands of God” (HFJ # 295)
B. Panagsagana
1. Ipresentar dagiti sumaganad nga impormasyon a naadaw iti Philippine Eagle
Foundation website maipapan iti “Monkey-eating Eagle.”
Dagiti tumatayab iti Pilipinas nga agila ket maysa kadagiti species nga maaw-awanen ditoy
lubong (estimated that there are fewer than 250 eagles as of January 2015). Ti kadakkelna ket
maysa metro ket ti kaatiddog ti payakna ket 2 metro. Ti panagkitada ken maminwalo a daras ti
distanciana no ikomperam iti tao. Dagitoy nga agila ket makita iti Mindanao, Leyte, Samar ken
Luzon. Makapagbiagda iti innen a pulo a tawen. Ti agila ket adda latta kakaduana a maysa
inggat madi matay. Ti ina nga agila urayenna ti annakna nga makapagbukbukod santo manen
maaddaanda manen ti anak.
2. Idalan ti klase nga manganag wenno mangkita ti importansiya ti kinapigsa ken
wayawaya nga adda kadakuada.
C. Panawen ti Panagadal
Pagkatloen ti grupo ket ited kadakuada dagiti teksto a sumaganad. Ibagam a basaenda ket
anagenda ti kayat a sawen ti Nasantuan a Surat.
4. Isaiah 40:28-31: “
28 Diyo kadi ammo? Diyo kadi nadamag? 29 Ti Apo ti agnanayon a Dios; pinarsuana ti
entero a lubong. Pulos a di mabannog ken kumapsut; awan makatukod iti
panpanunotenna. 29 Papigsaenna dagiti nakapuy; pabaroenna ti pigsa dagiti nautoyan.
30 Uray dagiti agkakabannuag kumapsutda; ket dagiti agtutubo mapaksuyanda. 31 Ngem
mapabaronto ti pigsa dagiti agpannuray iti Apo. Agpangato danto a kasla agila nga adda
payakna; no agtarayda saandanton a mabannog; no magnada saandanto a kumapsut.
Ibagam iti umuna a grupo ta aramidenda daytoy.
c.) Ugedanda dagiti sao nga mangiladladawan iti Dios. (Agnanayon a Dios,
nangparsua…)
d.) Ideskribar no ania ti pamay-an ti Dios kadagiti siaanus nga aguray kenkuana.)
(pabaroen ti Dios ti pigsada, Ikkan ti Dios ida ti payak a tumayab. Ikkannaida ti tured
pakinakem iti inaldaw-aldaw.)
5. Ibagam nga ibagada ti teksto iti bukodda nga sarita.
Dagiti Dungdung-aw 3:25-27
25 Naimbag ti Apo kadagiti agtalek kenkuana. 26 Nasayaat unay ti aguray a siaanusaguraytayo iti panangisalakanna kadatayo. 27 Nasayaat a sursuruen ti maysa a tao ti
panaganus bayat iti kinaagtutubona.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Dagiti sungbat: Ti Dios naimbag kadagiti amin a siaanus nga agur-uray kenkuana.
Nasayaat nga espiritu ti aguray a siaanus iti pagayatan ti Dios.)
6. Lukas 8:15
Dagiti nagdisso iti nadam-eg a daga, iladawanna dagiti tattao a dumngeg iti sao,
salimetmetanda a naimbag ken natulnog a puso, ket agtalinaedda agingga nga agbungada.
d. dagiti bukel a nagdisso iti nadam-eg a daga.
______________________________________________________________________
(Dagitoy dagiti annak ti Dios a dimgeg kadagiti sasaona.)
e. salimetmetanda a naimbag ken natulnog a puso.
______________________________________________________________________
(intalimenda iti pusoda gaputta adda nasayaat ken napudno nga puso)
f. agbunga gaputta adda kinaanusda
______________________________________________________________________
(dagitoy dagiti naanus nga annak ti Dios nga agur-uray iti kari ti Dios nga isusublina)
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Ilawlawag dagiti sumaganad.
6. Ania ti pagpapadaan dagiti tallo a teksto? (Saritaenda ti Kari ti Dios a
panangisalakan kadagiti tattao. Dagiti namati masapul nga pagtalinaedanda ti
namnamada iti daytoy a kari.)
7. Ania ti panagkunam apay nga inusar ti Dios ti agila nga mangisimbolo iti pigsa ken
wayawaya nga inted ti Dios kadagiti annakna? (Inkari ti Dios ti pigsa ken wayawaya
kadagiti annakna a kas iti agila. Ta maadda koma iti kinaanus nga aguray ken
agtalekda ta ipaay ni Apo Dios dagiti amin a kasapulanda.)
8. Iti tiempo ni Jeremias insuratna ti Dungdung-aw, narikna dagiti tattao ti
pannakadismaya ken iyaadayo ti Dios kadakuada. Ania ngarud ti sulosyon nga
inpakita ni Jeremias iti kastoy a pasamak dagiti tattao? (Masapul nga
agpakumbabada iti saguanan ti Dios ket agpakawanda iti Apo.)
9. Inbaga ni Lukas ti kaadda ti napudno ken nasayaat a puso kadagiti isuamin a mayat
a dumngeg kadagiti Sasaona. Ania ti mamagbalin a napudno ken nasayaat a puso?
( Ti napudno nga puso dumngeg kadagiti sasao ti Apo, imulana iti pusona, ken
siaanus nga aguray, usarenna ti nadengegna para iti pagayatan ti Dios)
10. Kasano nga ipakita ti Iglesia ti panangisurona iti naanus a puso tapnoa agbunga iti
nasasayaat para iti Apo? (Ti Iglesia masapul nga aktibo nga mangsustenar kadagiti
programa ken ministerio ti Dios ditoy lubong.)
E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem:

Kas miembro ti Iglesia, maipadatayo iti nadam-eg a daga nga addaan napudno a puso.
Kasano nga maipakitatayo ti panangsustenartayo iti namnama nga inkari ti Dios ket siaanus a
manguray iti panagsublinto manen ni Cristo Jesus? (ti Iglesia masapul nga aktibo nga
mangipundar iti ckapabilidad dagiti tattao ken itedna ti pudno nga orientasyon kadagiti
miembrona iti panagmission ken panagserbi)
F. Panangyaplikar ti Adal
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1. Ibagam: Ti kinaanus ket maaysa kadagiti kagagalad iti pagarian ti Dios nga masapul nga
adda kenka iti paguray iti pagayatan ti Dios.
2. Usaren ti adda iti baba a panagrukod ti kinaanusda a makipagpaset iti misyon ken trabaho ti
Dios.
Pakaseknan ti Iglesia
Plano a mangparang-ay pay iti Trabaho ti
Iglesia
Preaching
Tarigagayan nga masanay iti panagsao ken
panang-interpretasyon ti Biblia
Teaching/Evangelizing
Agbalin nga mangisuro iti Sunday School,
Vacation Church School, Cell groups,
Campus ministry
Shepherding
Intercession prayers, visitations, comforting
activities
Stewardship
Panangited kadagiti operta, talent ken oras
Outreach service
Makipagpaset iti disaster response,
medical/dental missions, reaching out to
indigenous/tribal groups/street children
Mission reorientation
Makipagpaset iti mission work in the
community on environmental and other
concerns
G. Pangrikep a Panagdayaw
5. Panagdaton
6. Pangrikep a Kanta: “Let“Work In Your Kingdom” (HFJ # 302)
7. Pangrikep a Kararag: “Kas ituloymi O Apo ti agtrabaho iti pagariam ikkannakami
kadi ti naanus a biag tapno tumakder a siaandur kadagiti pannubok ti biag
8. .Usarennakaim O Apo a mangipannayag kadagiti sasaom. Daytoy ti kararagmi ken
Jesus nga Apomi. Amen!
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