(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Iglesia ipakitana ti bungana

September 04, 2016
(Kingdomtide) Umuna a Domingo ti Pagarian/CEN Sunday
Paulo ti Leksion 39: “Ti Panagayat- Kababalin iti Pagarian ti Dios”

DAGITI TEKSTO:

Deuteronomio 6:5 Kunana: “Ayatenyo ti Apo a Diosyo iti a pusoyo, iti amin a kararuayo, ken iti amin a
pigsayo.
I Corinto 13:13: Kunana- Kabayatanna, dagitoy tallo ti agtalinaed pammati, namnama, ayat; ngem ti
kangrunaan kadagitoy isu ti ayat.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Ti Libro ti Deuteronomio iyistoriana ken iladawanna da Moses ken dagiti Israelita idiay
Moab no sadino a masarakan iti karayan Jordan nga agayus diay pinanagananda iti natay nga
baybay. Kas gagangay a maudi nga aramiden ti agpaso a pangulo, gapu ta iyawatnan ken Joshua
ti kinapangulo, daytoy a paset ti pammakada a balikas ni Moses. Daytoy dagiti balikas ti maysa
nga annak ti Dios a nagtaud mismo iti pusona gapu ta ibunannagna ti kinaindaklan ti Dios ken ti
panagayat ti Dios kadakuada kas annakna.
Deutronomio 6:5 – Ayatem ti Diosmo. Ti maipakita ditoy ket ti panagayat iti Ari. Ti
Panagayat iti Ari nga Yahweh ket isut panangipakita ti kinaloyal ken kinamanagtulnog nga adipen
(Ti Israel ti pinili ti Dios nga annakna). Ti panagayat iti Dios ken iti pada a tao ket masapul a
nakabatay ken nakapundasion iti panagayat ti Dios kadagiti annakna. Daytoy a panagayat
masapul nga buo ken nasaklaw gapu ta iti amin a pusom, iti amin a pigsam ken iti amin a
panunotmo. Ti teksto iparangna saan laeng nga ti panangbirok dagiti tattao iti Dios, no di ket
masapul nga agbuteng kenkuana babaen iti panagbiag a napnoan panagtulnog, panagayat ken
panagserbi kenkuana awanen sabali.
Ti surat (I Corinto) saritaenna ti problema ti Iglesia ti Corinto maipanggep kadagiti
Nakristianuan a kababalin. Iparang daytoy a surat ti agtultuloy a pannakasantipikar, ken
panagrang-ay dagiti galad ken kababalin ti maysa a pasurot ni Cristo. Maimatangan ditoy ti
panangipakita ni San Pablo ti kina pastorna kadagiti taga-Corinto.
Daytoy ti maudi ken final a bersikulo (I Cornto 13:13) iti panangilawlawag ni Pablo
maipapan iti ayat. Ipagunamgunamna nga no awan ayat, amin a banag 1eta wan kaes-eskanna
wenno kaimudinganna ditoy lubong.
Ti panagkukuyog dagiti sao nga pammati, namnama ken ayat ket marasakan iti mamin
adu a daras iti Baro a Tulag. Pammati allukuyenna ti panagtrabaho. Namnama ipamatmatna saan
laeng nga maysa nga gagem no di ket naipundar iti panagtalek ken Cristo Jesus ken iti iyaaynanto
manen ditoy lubong. Ngem ti kangrunaan ditoy isu ti ayat ngamin ti Dios ayat ken inkumunikarna
kadatayo dayta nga ayat, binagaannatayo nga agayat kadagit padatayo a tattao. Ti ayat
saklawenna amin a banag, nupay no adda kenka dagiti naindaklan a tallugading kas koma iti
panagsao iti sabali a pagsasao, adda kenka ti kinasirib ken kinalaing, adda kenka ti talugading a
mangagas ken mangisuro ngem no awan ayat kenka, awan serserbina amin dagitoy. Amin a
banag, ayat pay laeng ti agpannuray ken prinsipyo a masapul nga adda kadagiti amin nga annak
ti Dios.
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Ditoy makitatayo ti importansiya ti panagayat kas maysa a kababalin iti pannakaipasdek
ti pagarian ti Dios. Ti Iglesia ngarud kas representante ti Dios ditoy lubong ti akintrabaho tapno
maiparangarang ti panagayat ti Dios babaen iti panangipakita ni Cristo Jesus. Ti Iglesia ti
mangiwaras ti bukel ni ayat, tapno agtubo, agbunga ken agrangpaya ditoy lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
Ti panagmisyon ket kasilpo ti panagayat ti Dios iti lubong babaen iti pakasaritaan kas
konkreto ken indemonstrar iti biag ken trabaho ni Jesus. Ket ti Iglesia ti kasilpo ti nagungar nga
Dios. Ti misyon ti Dios isu ti misyon ni Jesus- daytoy met ti misyon ti Iglesia awanen sabali.
Panangiwara ken panangiwaras iti panagayat iti entero a lubong ket wagas wenno kangrunaan
nga ramen ti misyon ti Iglesia.

Addada dagiti kangrunaan a pamuspusan tapno maanag ti Iglesia ti nakaayabanna no
sadino nga dagitoy ket mainaigna iti tunggal maysa. Ti sibubukel nga ebanghelio saritaenna ti
pannakaiyaramid dagitoy. Awan iti acto nga prioridad no di ket maymaysa dagitoy ti akem ken
trabaho nga mangibunannag iti Naimbag a Damag, sumaruno ti aken ken trabaho a panangisuro
kadagiti galad ken kababalin ken tradisyon ti Iglesia iti agdama a panawen.
Ti pay akem ken trabaho nga kangrunaan ket ti pannakaipakita iti kinapudno ken
kinakonkreto ti Ebanghelio iti biag ti maysa a namati: social nga adbokasya ken trabaho nga
mangiserbi iti husticia ken panagpapada, pagimbagam dagiti tattao, makaep-ep iti pannakaupay
ken dadduma pay. Ken ti maysa pay nga seryoso nga akem ti Iglesia ket ti pannakaipasubli ken
pannakarespeto iti integridad iti aglawlaw wenno nakaparsuaan. Nupay dagitoy nga akem ket
kasapulan iti agdama a panawen- ngem naadaa daytoy iti ministerio ni Jesus. Ni Jesus
pinanunotna dagiti pagimbagan dagiti tattao a kas koma ti panangagas, pannakawayawaya
manipud diablo, pannakaitag-ay dagiti tattao ken komunidad, inpakitana ti tema t Ebanghelio isu
iti ayat, ti ayat ti Dios a pangpersonal ngem makita iti konkreto nga wagas ken pamuspusan.
Parte ti mission ti pannakaipasdek dagiti Iglesia ken ti pannakaisuro nga dumakkelda. Ti
panagdakkel wenno panagrang-ay ti Iglesia ket ebidensiya ti panangiwaras iti ayat. Ti akem ken
trabaho ti Iglesia isut’ mangipalawa iti pagarian ti Dios ditoy daga.

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. Makaikanta kadagiti kanta ken makaikabaesa kadagiti bersikulo maipapan iti ayat;
2. Makaited iti ehemplo ti sitwasyon wenno ilustrasyon nga mangipakita iti ayat ken:
3. Maibagana ti sinsero ti sao nga “Ay-ayatenka” iti padada nga ubbing.
II. Konsepto: Ti Iglesia ket komunidad dagiti managayat a namati.
Dagiti Kasapulan : Bibliya, pagkantaan, ladawan ti kapilya nga adda taona, materyales para iti
panangyaplikar ti nasursuro

III. LINAON TI PANAGADAL
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A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Kablaawan dagiti ubbing nga agsasangpet iti tapik wenno agek.
2. Panglukat nga kararag: “Apo Dios, agyamankami ta adtoykami ita a bigat nga
agtuloy nga mangadal kadagiti Sasaom. Tulongannakami ket idalannakami.
Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, amen!
3. Panglukat nga kankanta: “It's Love that Makes the World Go Round”
B. Panangisagana
1. Isurom daytoy a kanta: “I Love My Jesus”
I love my Jesus, deep down in my heart. (2X)
Let’s talk about deep, deep, down, down
Deep, down in my heart. (2X)
2. Damagem kadagiti ubbing apay nga ay-yaten ni Jesus ida. Idalan ida iti
panangpanunot nga amin nga aramid ti Iglesia ket nakapundar iti nagan ti ayat
gaputta ti Dios isut ayat. Ibagam kadagiti ubbing nga ipukkawda iti saan unay
napigsa nga ti “Dios ket Ayat.”

C. Oras ti Innadal/Panagadal
1. Ipakitam kadagiti ubbing ti ladawan dagiti nadumaduma nga ekspresyon ti panagayat:
agarakup a tattao, panag-anggo dagiti tattao, panagallamano, panagkakatawa
ken panaggiinnisem ken dadduma pay. Damagem: “Ania ti makitayo kadagitoy
nga ladawan? Ania ti ububraenda? Ania ti panagkunayo nga ibagbagada iti
tunggal maysa. Ipakitam ti sao nga “Ay-ayatenka”. Idalan ida iti panangbasa ken
panangulit tapno matandaannada.
1. Show the children pictures showing different expressions of love: a group of people
hugging, kissing on cheeks, shaking hands, talking, laughing, smiling, etc. Ask:
“What do you see in the pictures? What are they doing? What do you think are they
saying to each other?” Then show the sentence: “I love you” and let them read and
repeat it.
2. Agistoria.
Magustuak ti Napan Kapilya
(babaen kada Karis and Ethel Ronquillo-Burgos)
Maysa a nasapa a bigat ti Domingo, ni Thea nagriing iti alas-singko iti bigat. Napan iti kusina ket
nakitana ti inana nga aglutluto ti pammigat. Pinagunianna ti inana sana inanggo iti dayta a
kanito.
Thea: Naimbag a bigat mo Mama! Manu pay nga oras tapno malpas mon ti agluto?
Nasdaaw ti Mama ni Thea ket sinaludsodna.
Mama: Apay damdamagem ti oras annakko? Mabisinka Kadin?
Thea: Saan pay mama. Ngem saludsodek koma no masapa tay a mapan diay kapilya.
Mama: Ayna annakko nasapa pay. Mangrugi ti Sunday School inton alas-nuebe madamdama.
Apay annakko kayatmo ti mapan kapilya a masapa? (Dinamag ti mamana nga nakaisem.)
Thea: Kayatkon a makita dagitay gagayyemko ma, tay mestrak ken isuda amin diay kapilya.
Magustuak isuda ma, ngamin agga-ayam kami, agkakantakami, agkarkararagkami ken
nakaragragsakkami. Agbibingaykami pay ma ti makan ken mierienda ken ammok
magustuandak met.
Mama: Aya nagsayaaten annakko! Nagsayaaten annakko ta ganatem ti mapan kapilya.
Thea: Wen mama! Magustuak unay ti mapan kapilya, sika ngarud mama?
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Mama: Aywen annakko. No kasanot karagsak mo a mapan kapilya kasta met kaniak.
Maragsakanak unay para ken annakko.
Nakaragragsak ti ina nga nangarakup ken nang-agkan iti annakna. Inarakupna iti kasta unay
nga kairutna.
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray.
Damagem dagiti sumaganad:
1. Apay a nasapa ti panagriing ni Thea? (Magustuanna ti mapan kapilya)
2. Apay nga magustuanna ti mapan kapilya? (kayatnan a makita dagiti gaggayemmna,
ti maestrana ken amin nga adda diay kapilya)
3. Ania pay ti magustuanna diay kapilya? (magustuanna ti panagkarkararagda,
panagkankantada, ken panagga-ayamda, panagbibingayda ti makmakan ken
mirienda)
4. Apay nga kanayon a kayatna mapan diay kapilya? (Kayatna ti mapan diay kapilya ta
ammona nga ay-ayatenna dagiti gagayemna kasta met nga ay-ayatenna ida)
5. Ibagam: Inbagatayo itay nga ti “Dios ket Ayat.” Damagem: Sinno immune nagayat
kadatayo? (Dios) Apay nga ipatpategtayo dagiti padatayo a tattao wenno ubbing?
(Gaputta immuna nga inayat ken inpategnatayo ti Dios)
E. Panangdiskubre ti Adal manipud iti Biblia.
Damagen:
Apay nga ti Iglesia ket kumunidad dagiti managayat a tattao? (Dagiti amin a tattao sadiay
aggi-innayatda gapu ta immuna ti Dios a nangayat kadakuada)
F. Panangiyaplikar ti Adal manipud iti Biblia.
1. Isurom ti laglagipen a bersikulo: (1 Corinthians 13:13)
2. Ipegket ti ladawan ti kapilya iti Board. Mangisagana ti sinanpuso a sukog a
makaanay kadagiti ubbing. Guduaem- tapno tunggal puso mabirukanna tay kasilpo ti
pusona. Ited kadagiti ubbing tay guduana a nasuratan ti pammati, namnama ken
ayat. Ilemmeng ti guduana kadagiti tugtugaw ken iti uneg ti kuarto.
a.) Ibagam iti klase a sakbay a birukenda ti kasilpo ti pusoda, dekoraranda
paylaeng.
b.) Ibagam: “Daytoy a puso simbolo ti panagayattayo iti padatayo a tattaogaputta immuna nga inayatnatayo ti Apo.
c.) Birukenda ti kasilpo ti pusoda iti kuarto. Inton masapulanda, ibagam nga
ipegketda iti ladawan ti kapilya nga adda iti board. Kalpasan nga
naipegketdan, idalan ida iti panangibagam: “Daytoy a puso ti mangipakita ti
panagayatko iti Apo. Ipakitak ti panagayatko iti Apo babaen iti itututlongko iti
balay ti Apo.”
G. Pangserra nga aramid:
1. Panagdaton
2. Pangrikep a Kanta: “Yes I Love You with the Love of the Lord” and goodbye songs
3. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti di magatadan nga ayatmo kadakami.
Agyamankami iti panangisurom kadakami nga agayat tapno mabalinmi met ti agayat
kadagiti padami a tattao. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi. Amen!

Middle and Older Elementary Levels
I. Panggep
1. Maamuanda nga ti ayat ti rason no apay nga ti Iglesia ket nasayaat ken managipateg;
2. Mailawlawagda no kasano nga ti kinasayaat ken manangipateg ket paset ti misyon ti
Iglesia;
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3. Mailistada dagiti pamuspusan ken wagas no kasano ti panagbalin nga nasayaat ken
manangipateg ket maipakitada ti panang-appresiarda;
4. Maiyebkasda nga kabaelanda ti agaramid ti nasayaat babaen iti panangipakita iti ayat
ken pateg kadagiti sabsabali.
II. Konsepto: Ti Iglesia ket komunidad dagiti managayat a namati, maipakita ti kinasayaat ken
panagipategna.
Dagiti Kasapulan: Biblia, pagkantaan, activity sheet

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: 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: “Oh I Love You with the Love of the Lord”
Oh I love you with the love of the Lord. (2X)
I can see in you the glory of his name
Yes, I love you with the love of the Lord.

B. Panagsagana
1. Idalan dagiti ubbing nga mangaramid kadagiti sumaganad nga ay-ayam. “Birukem
dagiti sao a napukaw.” Ibagam nga usarenda dagiti Bibliada.
a.) Deuteronomio 6:5 Kunana: “________ti Apo a Diosyo iti a _____, iti amin a _______,

ken iti amin a ________.
b.) I Corinto 13:13: Kunana- Kabayatanna, dagitoy tallo ti

agtalinaed _______,
_________, _________; ngem ti kangrunaan kadagitoy isu ti ___________.
2. Damagem iti klase ania dagiti ad-adu a sao a nagparang iti panangbirokda kadagiti napukaw a
sao. (ayat)
C. Panawen ti Innadal
Pagkatloen ti klasem. Ibagam a basaenda dagiti sumaganad kas insuratmo iti index card.
1. Umuna a grupo. 1 Corinthians 13:1-3
2. Maikadua a grupo: 1 Corinthians 13:4-8
3. Maikatlo a grupo: 1 Corinthians 13:9-13

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
1. Ipa-ubra dagiti sumaganad kadagiti grupo:
a. Umuna a grupo. Ibaga ti bersikulo 1-3 iti bukod a pannakaawat. Expectaren dagiti
ubbing nga ibagada iti nilaon ti bersikulo. Uray no adda amin kenkan no awan ayatmo awan
serserbim.)
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b. Maikadua a grupo: Ibagam nga manipud iti bersikulo a binasada, ilistada amin nga
kayat a sawen ti ayat.
c. Maikatlo a grupo: Iyesplikada no aniat mapasamak no karupan rupa tayto ti Dios ken
no apay nga ti ayat ti kapatgan ken kangrunaan iti amin.
2. Ilawlawag ti pateg ti ayat iti panagmisyon ti Iglesia. Ilawlawag nga no awan ayat awan kaeseskan ti misyon ti Iglesia gapputta sinuruannatayo ti Dios nga agayat. Ti misyon ti Iglesia ket
masapul a naka-angkla iti panagpipinnateg.
E. Panangdiskubre ti Adal
Saludsodem:
Kasano nga ipakita ti Iglesia ti kinasayaat ken panangipategna?
F. Panangyaplikar iti Naadal
1. Damagen kadagiti ubbing dagiti ammoda a wagas ti panagbalin a nasayaat ken mangipateg.
2. Para ME: Ibagam kadagiti ubbing nga kumpletuenda ti adda iti baba.
a. Nasursurok iti agayat ken agbalin a nasayaat kadagiti padak nga ubbing iti kapilya babaen iti
____________________________________________________________________________
b. Nadiskubrek nga ti panagayat ken panagipateg kayatna a sawen
____________________________________________________________________________
3. Para OE: Saggaysaenda dagiti malagipda nga misyon ti Iglesia a panagayat ken
panangipateg kadagiti tattao.

G. Pangrikep nga Aramid
1. Panagdaton
2. Reflective Action: “Kas miembro iti managipateg nga Iglesia, masapul nga tumulongak
kadagiti sabsabali”
3. Pangrikep a Kanta: "Jesus Was A Loving Teacher"
Jesus was a loving teacher helping people day by day;
Know the love of God Creator, teaching them to love and pray.
Jesus was a patient teacher, waiting all to learn God's will,
Telling stories they'd remember, stories that we're reading still.
God we thank you for this teacher, and our praise to you we give,
For his love and for his patience, showing people how to live.
4. Pangrikep a Kararag: “Managayat a Dios Amami a Nasantuan, agyamankami iti
pannakammomi iti managayat ken nasayaat nga Iglesiam. Tulongannakami a
mangisaknap iti naganmo nga addaan ayat ken pateg ditoy daga. Amen!
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Ti Iglesia ipakitana ti bungana

September 04, 2016
(Kingdomtide) Umuna a Domingo ti Pagarian/CEN Sunday
Paulo ti Leksion 39: “Ti Panagayat- Kababalin iti Pagarian ti Dios”

DAGITI TEKSTO:

Deuteronomio 6:5 Kunana: “Ayatenyo ti Apo a Diosyo iti a pusoyo, iti amin a kararuayo, ken iti amin a
pigsayo.
I Corinto 13:13: Kunana- Kabayatanna, dagitoy tallo ti agtalinaed pammati, namnama, ayat; ngem ti
kangrunaan kadagitoy isu ti ayat.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Ti Libro ti Deuteronomio iyistoriana ken iladawanna da Moses ken dagiti Israelita idiay
Moab no sadino a masarakan iti karayan Jordan nga agayus diay pinanagananda iti natay nga
baybay. Kas gagangay a maudi nga aramiden ti agpaso a pangulo, gapu ta iyawatnan ken Joshua
ti kinapangulo, daytoy a paset ti pammakada a balikas ni Moses. Daytoy dagiti balikas ti maysa
nga annak ti Dios a nagtaud mismo iti pusona gapu ta ibunannagna ti kinaindaklan ti Dios ken ti
panagayat ti Dios kadakuada kas annakna.
Deutronomio 6:5 – Ayatem ti Diosmo. Ti maipakita ditoy ket ti panagayat iti Ari. Ti
Panagayat iti Ari nga Yahweh ket isut panangipakita ti kinaloyal ken kinamanagtulnog nga adipen
(Ti Israel ti pinili ti Dios nga annakna). Ti panagayat iti Dios ken iti pada a tao ket masapul a
nakabatay ken nakapundasion iti panagayat ti Dios kadagiti annakna. Daytoy a panagayat
masapul nga buo ken nasaklaw gapu ta iti amin a pusom, iti amin a pigsam ken iti amin a
panunotmo. Ti teksto iparangna saan laeng nga ti panangbirok dagiti tattao iti Dios, no di ket
masapul nga agbuteng kenkuana babaen iti panagbiag a napnoan panagtulnog, panagayat ken
panagserbi kenkuana awanen sabali.
Ti surat (I Corinto) saritaenna ti problema ti Iglesia ti Corinto maipanggep kadagiti
Nakristianuan a kababalin. Iparang daytoy a surat ti agtultuloy a pannakasantipikar, ken
panagrang-ay dagiti galad ken kababalin ti maysa a pasurot ni Cristo. Maimatangan ditoy ti
panangipakita ni San Pablo ti kina pastorna kadagiti taga-Corinto.
Daytoy ti maudi ken final a bersikulo (I Cornto 13:13) iti panangilawlawag ni Pablo
maipapan iti ayat. Ipagunamgunamna nga no awan ayat, amin a banag 7eta wan kaes-eskanna
wenno kaimudinganna ditoy lubong.
Ti panagkukuyog dagiti sao nga pammati, namnama ken ayat ket marasakan iti mamin
adu a daras iti Baro a Tulag. Pammati allukuyenna ti panagtrabaho. Namnama ipamatmatna saan
laeng nga maysa nga gagem no di ket naipundar iti panagtalek ken Cristo Jesus ken iti iyaaynanto
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manen ditoy lubong. Ngem ti kangrunaan ditoy isu ti ayat ngamin ti Dios ayat ken inkumunikarna
kadatayo dayta nga ayat, binagaannatayo nga agayat kadagit padatayo a tattao. Ti ayat
saklawenna amin a banag, nupay no adda kenka dagiti naindaklan a tallugading kas koma iti
panagsao iti sabali a pagsasao, adda kenka ti kinasirib ken kinalaing, adda kenka ti talugading a
mangagas ken mangisuro ngem no awan ayat kenka, awan serserbina amin dagitoy. Amin a
banag, ayat pay laeng ti agpannuray ken prinsipyo a masapul nga adda kadagiti amin nga annak
ti Dios.
Ditoy makitatayo ti importansiya ti panagayat kas maysa a kababalin iti pannakaipasdek
ti pagarian ti Dios. Ti Iglesia ngarud kas representante ti Dios ditoy lubong ti akintrabaho tapno
maiparangarang ti panagayat ti Dios babaen iti panangipakita ni Cristo Jesus. Ti Iglesia ti
mangiwaras ti bukel ni ayat, tapno agtubo, agbunga ken agrangpaya ditoy lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
Ti panagmisyon ket kasilpo ti panagayat ti Dios iti lubong babaen iti pakasaritaan kas
konkreto ken indemonstrar iti biag ken trabaho ni Jesus. Ket ti Iglesia ti kasilpo ti nagungar nga
Dios. Ti misyon ti Dios isu ti misyon ni Jesus- daytoy met ti misyon ti Iglesia awanen sabali.
Panangiwara ken panangiwaras iti panagayat iti entero a lubong ket wagas wenno kangrunaan
nga ramen ti misyon ti Iglesia.

Addada dagiti kangrunaan a pamuspusan tapno maanag ti Iglesia ti nakaayabanna no
sadino nga dagitoy ket mainaigna iti tunggal maysa. Ti sibubukel nga ebanghelio saritaenna ti
pannakaiyaramid dagitoy. Awan iti acto nga prioridad no di ket maymaysa dagitoy ti akem ken
trabaho nga mangibunannag iti Naimbag a Damag, sumaruno ti aken ken trabaho a panangisuro
kadagiti galad ken kababalin ken tradisyon ti Iglesia iti agdama a panawen.
Ti pay akem ken trabaho nga kangrunaan ket ti pannakaipakita iti kinapudno ken
kinakonkreto ti Ebanghelio iti biag ti maysa a namati: social nga adbokasya ken trabaho nga
mangiserbi iti husticia ken panagpapada, pagimbagam dagiti tattao, makaep-ep iti pannakaupay
ken dadduma pay. Ken ti maysa pay nga seryoso nga akem ti Iglesia ket ti pannakaipasubli ken
pannakarespeto iti integridad iti aglawlaw wenno nakaparsuaan. Nupay dagitoy nga akem ket
kasapulan iti agdama a panawen- ngem naadaa daytoy iti ministerio ni Jesus. Ni Jesus
pinanunotna dagiti pagimbagan dagiti tattao a kas koma ti panangagas, pannakawayawaya
manipud diablo, pannakaitag-ay dagiti tattao ken komunidad, inpakitana ti tema t Ebanghelio isu
iti ayat, ti ayat ti Dios a pangpersonal ngem makita iti konkreto nga wagas ken pamuspusan.
Parte ti mission ti pannakaipasdek dagiti Iglesia ken ti pannakaisuro nga dumakkelda. Ti
panagdakkel wenno panagrang-ay ti Iglesia ket ebidensiya ti panangiwaras iti ayat. Ti akem ken
trabaho ti Iglesia isut’ mangipalawa iti pagarian ti Dios ditoy daga.
I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Mailadawanda nga ti ayat isut basaran ti managpasangbay nga Iglesia;
2. Maappresiyarda ken mairespetoda dagiti nadumaduma a tattao iti Iglesia;
3. Maammoanda ken maakseptarda nga ti Iglesia ket grupo dagiti nagduduma a tattao,
naggapuan, oryentasyon iti biag;
4. Mailistada dagiti pamay-an ken pauspusan ti IGlesia a mamangpasangbay kas paset
ti inna panagmisyon.
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II. Konsepto: Ti Iglesia ket komunidad dagiti managayat a namati, maipakita ti
kinamanagpasangbay.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheets, pagkantaan,
III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Apo Dios agyamankami nabiag a sasaom a mangparegta
kadakami. Tulongannakami a dumngeg babaen iti Espiritu Santom. Tulungannakami
nga mangibiag kadagitoy adalenmi. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!
3. Panglukat a Kanta: "They’ll Know We are Christians by Our Love"
We are one in the Spirit, we are one in the Lord (twice)
And we pray that all unity may one day be restored.
Refrain: And they’ll know we are Christians by our love, by our love,
Yes, they’ll know we are Christians by our love.
We will walk with each other, we will walk hand in hand (twice)
And together we’ll spread the news that God is in our land.
B. Panagsagana
1. Idalan dagiti ubbing nga mangaramid kadagiti sumaganad nga ay-ayam. “Birukem
dagiti sao a napukaw.” Ibagam nga usarenda dagiti Bibliada.
c.) Deuteronomio 6:5 Kunana: “________ti Apo a Diosyo iti a _____, iti amin a _______,

ken iti amin a ________.
d.) I Corinto 13:13: Kunana- Kabayatanna, dagitoy tallo ti agtalinaed _______,
_________, _________; ngem ti kangrunaan kadagitoy isu ti ___________.
2. Damagem iti adu a sao nga naisurat. (ayat). Ibagam nga immay ni Jesus ditoy lubong
gapu ta ay-ayatennatayo amin nga annakna.
2. Ibingay kadagiti agtutubo ti Sao nga “Shema” kayatna a sawen dumngeg. Dagiti
Hebreo magustuanda unay a denggen dagiti testimonioda maipapan iti ayat ti Dios
kadakuada. Kasta met Baro a Tulag saritaenna dagiti sagut ti Dios kadagiti tattaona.
C. Panawen ti Panagadal
1. Ibagam a basaen ti klase ti Deuteronomio 6:5, ket usaren dagiti sumaganad kas
ilawlawag:
a. Ayatem ti Dios gaputta ti Dios ti immuna a nagayat kadatayo. (1 John 4:19).
b. Ayatem ti Diosmo iti amin a pusom. Masapul nga ti relasyontayo iti Dios nagtaud iti
puso, Ti puso ti pagtaudan ti ayus ti biag (Proverbs 4:23). Dagiti tarigagay ken
linaon ti puso masapul nga naka-angkla iti pagayatan ti Apo
c. Ayatem ti Dios iti Amin a kararuam. Idi inpuyot ti Dios ti anges ti biag iti tunggal
maysa, nagbalintayo nga sibibiag a parsua (Genesis 2:7).
d. Ayatem ti Dios iti amin a pigsam. Ti Sao a pigsa ket naisalin iti griego a sao a
kinamannakabalin, wenno kinabaknang. Isu nga no ayatentayo ti Dios masapul
nga ipaaytayo dagiti kinabaknang ken sanikua para kenkuana.
2. Ibagam nga basaen ti klasem ti I Corinto 13:13. Idalan ida ta basaenda iti buo nga
kapitulo ket sungbatanda dagiti sumaganad:
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a.) Apay nga ti sagut ti panagipadto, sirib, talent, pannakabalin ken pammati keta
wan kaes-eskanna no awan iti ayat? (Kitaen ti I Corinto 13:1-3.)
b.) Ania ti ayat? (Kitaen ti I Corinto 13:4-8.)
c.) No agsubli ni Jesus, ania ti nalawag nga realisasyon dagiti tattao? Ania ti
panagkunam apay nga agpannuray ti ayat, uray mapukaw ti pammati ken
namnama?
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Damagen dagiti sumaganad:
1. Ania dagiti banbanag a makalapped kenka kas agtutubo iti agdama a panawen nga
saan a mapan makikapilya kada Domingo?
2. Kasano nga solbaren ti Iglesia dagitoy kakastoy nga problema? Kasano nga
pasangbayen ti Iglesia dagiti adu a tattao?
3. Kas miembro ti Iglesia, mangibaga kayo man ti ebidensiya nga ti Iglesia ket
managpasangbay.
4. Kasano a wagas ti panangipakita ti Iglesia ti kinamanagpasangbayna?
E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem:

Kasano ti Iglesia, kas managayat a kumunidad dagiti mamati, pasangbayenna dagiti tattao kas
paset ti panangmisyonna?
F. Panangyaplikar ti Adal
1. Ibagam nga ikabesada ti dua a teksto.
2. Ibagam iti klasem a mangisuratda kadagiti wagas ti panangpasangbay kadagiti tattao
nga saan a miembro, naggapu iti sabali a puli, tribu, ken dagiti agnaed kadagiti
kalkalsada.
G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Panagdaton
2. Pangrikep a Kanta: “Welcome to the Family”
Welcome to the family, we’re glad that you have come
To share your life with us; as we grow in love and
May we always be to you, what God would have us be
A family always there to be strong and to lean on.
May we learn to love each other more with each new day
May words of love be on our lips in everything we say
May your spirit fill our hearts and teach us how to pray
That we might be a true family.
3. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios kadagiti adu a saludsodmi maipapan iti Iglesia.
Agyamankami ta naamuanmi a masapul nga managpasangbaykami kas tanda ti
kinamanagayatmi. Agyaman kami O Apo iti agtultuloy a panangisurom kadakami.
Daytoy ti kararagmi ken Jesus nga Apomi. Amen!
(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Iglesia ipakitana ti bungana

September 04, 2016
(Kingdomtide) Umuna a Domingo ti Pagarian/CEN Sunday
Paulo ti Leksion 39: “Ti Panagayat- Kababalin iti Pagarian ti Dios”
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DAGITI TEKSTO:

Deuteronomio 6:5 Kunana: “Ayatenyo ti Apo a Diosyo iti a pusoyo, iti amin a kararuayo, ken iti amin a
pigsayo.
I Corinto 13:13: Kunana- Kabayatanna, dagitoy tallo ti agtalinaed pammati, namnama, ayat; ngem ti
kangrunaan kadagitoy isu ti ayat.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Ti Libro ti Deuteronomio iyistoriana ken iladawanna da Moses ken dagiti Israelita idiay
Moab no sadino a masarakan iti karayan Jordan nga agayus diay pinanagananda iti natay nga
baybay. Kas gagangay a maudi nga aramiden ti agpaso a pangulo, gapu ta iyawatnan ken Joshua
ti kinapangulo, daytoy a paset ti pammakada a balikas ni Moses. Daytoy dagiti balikas ti maysa
nga annak ti Dios a nagtaud mismo iti pusona gapu ta ibunannagna ti kinaindaklan ti Dios ken ti
panagayat ti Dios kadakuada kas annakna.
Deutronomio 6:5 – Ayatem ti Diosmo. Ti maipakita ditoy ket ti panagayat iti Ari. Ti
Panagayat iti Ari nga Yahweh ket isut panangipakita ti kinaloyal ken kinamanagtulnog nga adipen
(Ti Israel ti pinili ti Dios nga annakna). Ti panagayat iti Dios ken iti pada a tao ket masapul a
nakabatay ken nakapundasion iti panagayat ti Dios kadagiti annakna. Daytoy a panagayat
masapul nga buo ken nasaklaw gapu ta iti amin a pusom, iti amin a pigsam ken iti amin a
panunotmo. Ti teksto iparangna saan laeng nga ti panangbirok dagiti tattao iti Dios, no di ket
masapul nga agbuteng kenkuana babaen iti panagbiag a napnoan panagtulnog, panagayat ken
panagserbi kenkuana awanen sabali.
Ti surat (I Corinto) saritaenna ti problema ti Iglesia ti Corinto maipanggep kadagiti
Nakristianuan a kababalin. Iparang daytoy a surat ti agtultuloy a pannakasantipikar, ken
panagrang-ay dagiti galad ken kababalin ti maysa a pasurot ni Cristo. Maimatangan ditoy ti
panangipakita ni San Pablo ti kina pastorna kadagiti taga-Corinto.
Daytoy ti maudi ken final a bersikulo (I Cornto 13:13) iti panangilawlawag ni Pablo
maipapan iti ayat. Ipagunamgunamna nga no awan ayat, amin a banag 11eta wan kaes-eskanna
wenno kaimudinganna ditoy lubong.
Ti panagkukuyog dagiti sao nga pammati, namnama ken ayat ket marasakan iti mamin
adu a daras iti Baro a Tulag. Pammati allukuyenna ti panagtrabaho. Namnama ipamatmatna saan
laeng nga maysa nga gagem no di ket naipundar iti panagtalek ken Cristo Jesus ken iti iyaaynanto
manen ditoy lubong. Ngem ti kangrunaan ditoy isu ti ayat ngamin ti Dios ayat ken inkumunikarna
kadatayo dayta nga ayat, binagaannatayo nga agayat kadagit padatayo a tattao. Ti ayat
saklawenna amin a banag, nupay no adda kenka dagiti naindaklan a tallugading kas koma iti
panagsao iti sabali a pagsasao, adda kenka ti kinasirib ken kinalaing, adda kenka ti talugading a
mangagas ken mangisuro ngem no awan ayat kenka, awan serserbina amin dagitoy. Amin a
banag, ayat pay laeng ti agpannuray ken prinsipyo a masapul nga adda kadagiti amin nga annak
ti Dios.
Ditoy makitatayo ti importansiya ti panagayat kas maysa a kababalin iti pannakaipasdek
ti pagarian ti Dios. Ti Iglesia ngarud kas representante ti Dios ditoy lubong ti akintrabaho tapno
maiparangarang ti panagayat ti Dios babaen iti panangipakita ni Cristo Jesus. Ti Iglesia ti
mangiwaras ti bukel ni ayat, tapno agtubo, agbunga ken agrangpaya ditoy lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
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Ti panagmisyon ket kasilpo ti panagayat ti Dios iti lubong babaen iti pakasaritaan kas
konkreto ken indemonstrar iti biag ken trabaho ni Jesus. Ket ti Iglesia ti kasilpo ti nagungar nga
Dios. Ti misyon ti Dios isu ti misyon ni Jesus- daytoy met ti misyon ti Iglesia awanen sabali.
Panangiwara ken panangiwaras iti panagayat iti entero a lubong ket wagas wenno kangrunaan
nga ramen ti misyon ti Iglesia.

Addada dagiti kangrunaan a pamuspusan tapno maanag ti Iglesia ti nakaayabanna no
sadino nga dagitoy ket mainaigna iti tunggal maysa. Ti sibubukel nga ebanghelio saritaenna ti
pannakaiyaramid dagitoy. Awan iti acto nga prioridad no di ket maymaysa dagitoy ti akem ken
trabaho nga mangibunannag iti Naimbag a Damag, sumaruno ti aken ken trabaho a panangisuro
kadagiti galad ken kababalin ken tradisyon ti Iglesia iti agdama a panawen.
Ti pay akem ken trabaho nga kangrunaan ket ti pannakaipakita iti kinapudno ken
kinakonkreto ti Ebanghelio iti biag ti maysa a namati: social nga adbokasya ken trabaho nga
mangiserbi iti husticia ken panagpapada, pagimbagam dagiti tattao, makaep-ep iti pannakaupay
ken dadduma pay. Ken ti maysa pay nga seryoso nga akem ti Iglesia ket ti pannakaipasubli ken
pannakarespeto iti integridad iti aglawlaw wenno nakaparsuaan. Nupay dagitoy nga akem ket
kasapulan iti agdama a panawen- ngem naadaa daytoy iti ministerio ni Jesus. Ni Jesus
pinanunotna dagiti pagimbagan dagiti tattao a kas koma ti panangagas, pannakawayawaya
manipud diablo, pannakaitag-ay dagiti tattao ken komunidad, inpakitana ti tema t Ebanghelio isu
iti ayat, ti ayat ti Dios a pangpersonal ngem makita iti konkreto nga wagas ken pamuspusan.
Parte ti mission ti pannakaipasdek dagiti Iglesia ken ti pannakaisuro nga dumakkelda. Ti
panagdakkel wenno panagrang-ay ti Iglesia ket ebidensiya ti panangiwaras iti ayat. Ti akem ken
trabaho ti Iglesia isut’ mangipalawa iti pagarian ti Dios ditoy daga.
I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Mailistada dagiti mabalin nga aramiden tapno makatulong kadagiti sabsabali babaen
iti Iglesia;
2. Maammuanda ken makitada nga babaen iti panagserbi isu ti nalawag nga expresyon
ti panagayat ken;
3. Maakseptarda nga ti panagmisyon ti Iglesia ket isu ti panagserbi kadagiti sabsabali.
II. Konsepto: Ti Iglesia ket komunidad dagiti managayat a namati, maipakita ti
nasged a panagserbi.
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,

agyamankami iti agtultuloy nga ayat ken panangidalanmo kadakami. Tulongannakami
manen ita a bigat. Lukatam dagiti puso, panunot ken biagmi a pagsaadan dagiti sasaom
ket kalikagumanmi nga ibiag kas sarrukod dagiti naespirituan a biagmi. Agkararagkami
ken Jesus nga Apomi, Amen!
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3. Panglukat a Kanta: "They’ll Know We are Christians by Our Love"

We are one in the Spirit, we are one in the Lord (twice)
And we pray that all unity may one day be restored.
Refrain: And they’ll know we are Christians by our love, by our love,
Yes, they’ll know we are Christians by our love.
We will walk with each other, we will walk hand in hand (twice)
And together we’ll spread the news that God is in our land.
B. Panagsagana
Isurat ti sao nga “AYAT’ iti pisara. Ibagam kadagiti nataengan nga ibingayda ti kayat a
sawen ti ayat segun iti kapadasanda. Maysa maysa ti mangibingay iti sungbatna. Ilawlawag nga
ti ayat ket saan laeng a rikna no di ket maysa nga aramid wenno aksyon. Ipakitam kadagiti
nataengan dagiti adu a wagas ti panagayat ken panangipateg.

C. Panawen ti Panagadal
1. Ibagam a basaen ti klase ti Deuteronomio 6:5, ket usaren dagiti sumaganad
kas ilawlawag:
a. Ayatem ti Dios gaputta ti Dios ti immuna a nagayat kadatayo. (1 John 4:19).
b. Ayatem ti Diosmo iti amin a pusom. Masapul nga ti relasyontayo iti Dios nagtaud iti
puso, Ti puso ti pagtaudan ti ayus ti biag (Proverbs 4:23). Dagiti tarigagay ken
linaon ti puso masapul nga naka-angkla iti pagayatan ti Apo
c. Ayatem ti Dios iti Amin a kararuam. Idi inpuyot ti Dios ti anges ti biag iti tunggal
maysa, nagbalintayo nga sibibiag a parsua (Genesis 2:7).
d. Ayatem ti Dios iti amin a pigsam. Ti Sao a pigsa ket naisalin iti griego a sao a
kinamannakabalin, wenno kinabaknang. Isu nga no ayatentayo ti Dios masapul
nga ipaaytayo dagiti kinabaknang ken sanikua para kenkuana.
2. Ibagam nga basaen ti klasem ti I Corinto 13:13. Idalan ida ta basaenda iti buo nga
kapitulo ket sungbatanda dagiti sumaganad:
a.) Apay nga ti sagut ti panagipadto, sirib, talent, pannakabalin ken pammati keta
wan kaes-eskanna no awan iti ayat? (Kitaen ti I Corinto 13:1-3.)
b.) Ania ti ayat? (Kitaen ti I Corinto 13:4-8.)
c.) No agsubli ni Jesus, ania ti nalawag nga realisasyon dagiti tattao? Ania ti
panagkunam apay nga agpannuray ti ayat, uray mapukaw ti pammati ken
namnama?
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
1. Diskutiren ti leksion maipapan iti panagayat ken panagmisyon babaen kadagitoy nga
kankanata.Ipresenta dagiti sumaganad a kanta.
a. “Service”
We are made for service to care for all people
We are made for love both time and again
A love that will live through sorrow and pain
A love that will never die with strain.
God sent us his son to show us the way
One who shared his life every minute of the day
One shared his life that we might live
And his spirit who lead us through the years.
13

Life could be so lonely when nobody cares
Life could be so empty when nobody shares
But if one gives oneself to help other folks
The happiness of Christ will live within
b. “Faith in the Service of the People” (Hymnal of a Faith Journey 306)
2. Damagen dagiti sumaganad a salsaludsod;
a.) Ania ti tema ti umuna a kanta a naipresentar? (panagserbi)
b.) Ania met ti tema ti maikadua akanta a naipresentar? Ania dagiti kasapulan
dagiti nadumaduma a sector isu a nailanad iti maikadua a kanta? Kasano
ti wagas nga isusungbat ti Iglesia?
c.)Kitaem ti Iglesia local mo. Ania dagiti serbisiyo nga ar-aramidenna tapno
maserbianna kadagiti tattao?
d.) Ania a programa ti pakipagparpartisiparam?Apay nga pinilim dayta nga
programa?
e.) Kadagiti isuamin nga programa iti Iglesia, aniada dagiti saan mo unay
magustuan? Apay?
E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem: Kasano ti panagbalin ti Iglesia a managserbi kadagiti tattao?
F. Panangyaplikar ti Adal
Ibagam iti klase nga aramidenna dagiti sumaganad:
1. Mangipresentar iti maysa a programa ti Iglesia nga agserbi kadagiti agkasapulan.
(feeding program- soup kitchen)
2. Managramid ti plano ken actual anga itututlong kadagiti agkasapulan. Makipagpaset
iti daytoy nga trabaho.
3. Idalan ti klase tapno maaddanda ti plano. Ikkan ida iti Ngan ti proyekto, panggep ti
proyekto, lugar a pakaisayangkatan, dagiti tattao nga makipagpaset, oras wenno
tiempo ti pannakaipatungpal, akem ti tunggal maysa.
G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Ikabesa a bersikulo:
2. Panagdaton
3. Pangrikep a Kanta: “Pananagutan”
Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang
Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.
Koro: Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t-isa
Tayong lahat ay tinipon ng Dyos na kapiling N’ya.
Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man
Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan.
4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti panangayab mo kadakami
nga agserbi kenka babaen iti panagserbimi kadagiti padami a tattao.
Idalannakami tapno mabalinanmi nga ibiag dagiti pammatimi babaen iti
nalinteg a panagbiag. Tulongannakami nga agayat ken agserbi. Daytoy ti
kararagmi ken Jesus nga Apomi. Amen!
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