(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Iglesia ipakitana ti bungana

October 02, 2016
(Kingdomtide) Maikainnem a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/CYAF Sunday
Paulo ti Leksion 45: “Kinaimbag- Kababalin iti Pagarian ti Dios”
(Goodness as a Kingdom value)

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag
Dagiti Salmo 23:6
Awan duadua a kumuyogto kaniak ti kinaimbag ken kinamanagayat bayat ti panagbiagko ket
agtaengakto nga agnanayon iti balaymo.
Dagiti Salmo 31:19
Bendision ti insaganam kadagiti agbuteng kenka, nakaskasdaaw dagiti imbag nga ipaaymo
kadakuada. Ammo ti amin ti kinaimbagmo, kadagiti agtalek kenka, natalged ti salknibmo.
Baro a Tulag
Taga Roma 12:2
Saanyo a tultuladen dagiti ugali a lubong ngem palubosanyo nga balbaliwannakayo ti Dios ket
pabaroenyo naan-anay ti panunotyo. Ket maamuanyonto ti pagayatan ti Dios- no ania ti naimbag,
makay-ayo kenkuana ken awan pagkuranganna.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Himnario ken libro dagiti karkararag ti Libro Dagiti Salmo. Naipaay daytoy a para ken Ari
David. Kas naummong nga daniw, kanta ken kararag- maipakita ditoy dagiti nadumaduma nga
karirikna ti maysa a tao depende iti katataona ken klase ti panagbiagna. Iparangna ti kinarang-ay
ken panagyaman ngem saritaenna metla iti sabali a bangir ti kinabulnerable ti biag ti maysa a tao.
Iparangna pay ditoy ti sabsabali nga oryentasyon dagiti tattao nga naiyebkas baben iti
panagdayaw iti Dios.
Iti partikular a bersikulo (Dagiti Salmo 23:6) ket karaman iti daniw nga pagay-ayattayo nga
ikabesa; panangyebkas iti nauneg a panagtalek it Dios a kas naimbag nga agpaspastor-Ari.
Daytoy ti bersikulo a panggupgop iti sibubukel a daniw. Adda dua nga importante nga naibalikas:
kinaimbag ken kinasayaat. Daytoy a dua balikas ket mangipakita ti kari iti tunggal maysa. Ni David
ditoy iyebkasna nga ti kinaimbag ken kinamanagayat ti Naimbag nga Agpaspator ket kanayon a
kumuyogta kenkuana, la ketdi kanayon nga idalan ti Dios isuna. Ken inkarina iti panagtaengnanto
a kanayon iti balay ti Dios, saan nga padi no di ket kas maysa a sangaili iti templo ti Dios.
Iti Dagiti Salmo 31:19 ket paset ti kararag ti panagtalek iti Dios ni Ari David idi ta
komprontaren dagiti nabileg ken inabandona dagiti gagayyemna. Daytoy a paset iyebkasna iti
namnama iti panangisalakan ti Dios, no sadino nga ipaayna ti kinaimbag ken namnama dagiti
isuamin nga agtalek kenkuana.
Inlawlawag ni Pablo a ti kangrunaan nga tema ti suratna ken maipapan iti plano a
panangisalakan ti Dios ken ti kinalinteg dagiti isuamin a tattao, ti Hudyo ken Gentile ket
maymaysa. Mamati ni San Pablo nga ti panagpipinnakawan, panagmaymaysa ken rekonsilyasion
ditoy lubong ket magun-od babaen ti panangarakup dagiti Kristiano iti pudno nga ebanghelio ket
agbalinda a natibker ken di magaraw nga mangpetpet iti daytoy tapno maisaknap ti kinalinteg ti
Dios. Ti ebanghelio nga inproklamar ni San Pablo ditoy ket saan a personal wenno individualista
nga pannakaidayaw wenno pannakaisalakan ngem maysa a klase ti panagbalbaliw nga
mangipaay ti pudno a kinaimbog, panagmaymaysa ken panagayat. Uray iti baet iti nakaro a
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pannakaparparigat iti saguanan dagiti Hentil, a mabalinda nga katawaan ken saanda nga
ikankano. Inpagunamgunam ni San Pablo ditoy nga masapul ti panangitakder iti ebanghelio ket
saan nga ibain ti ebanghelio ket situtured a mangipannayag ti ayat ni Cristo. Ti ebanghelio ket
para kadagiti isuamin a tattao nga addaan pammati.
Iti Roma 12:2 ket maysa nga ayab kadagiti isuamin a tattao iti saan a panangtulad kadagiti
ugali daytoy a lubong. Daytoy ngamin lubong ket napno ti kinadakes ken kinakunniber dagiti tattao
isunga ipalubos tayo nga baliwan ti Dios ti biag ket pabaroenna dagiti isiptayo. Ni San Pablo ditoy
saritaenna saan laeng nga maymaysa a processo ti pannakabalbaliw no di ket logikal: umuna ti
isip, maikadua ti klase ti panagpanpanunot ket maiparangarangto ti pagayatan ti Dios. No kasta
nga nabaliwanen ti maysa a tao, makitanan ken karganan dagiti pagayatan ti Dios, dagiti naimbag
ken makaay-ayo ken perfecto iti imatang ti Dios.
Dagitoy a teksto manipud iti Daan ken Baro a Tulag ket manipestasyon ti akem ken
responsibilidad ti Iglesia iti pannakaipasdek ti pagarian ti Dios ditoy lubong. Kas komunidad dagiti
namati ken nisalakn naited kadatayo ti akem tapno maisaknap ti damag ti panagayat ken
panangisalakan ti Dios ditoy lubong kangrunaanna kadagiti tattao nga agkasapulan. Kadagiti
tattao nga agsapsapul no ania ti naimbag ken saan a naimbag masapul nga maikkan ida ti sagut
a mangammo iti pagayatan ti Dios- ti Dios pilienna dagiti annakna tapno adda kadakuada ni
kinaimbag ket petpetanda iti entero a panagbiagda. Ti Kinaimbag ditoy ipakitana ti sirib tapno
maamuantayo no ania ti naimbag ken dakes, no ania ti pudno ken palso, no ania ti makaay-ayo
iti imatang ti Dios. Ta ti Dios a naam-ammotayo ket Dios ti kinaimbag, saanna nga ipalubos nga
agpannuray ti daken no di ket bbaen kadatayo nga tattao ti Iglesia iruartayo dayta a kababalin ti
Dios ditoy lubong. Ti Kinaimbag ngarud ket marka ti maysa a namati nga addaan gagar ken
pannakabalin a mangipakita ti kinaimbag ti Dios babaen iti panangidalanna ti pudpudno a
pannakaisalakan a saan laeng iti bukodna a bagi no di ket pagimbagam iti entero a lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
“Naimbag a maestro” ti kanayon nga ipanagan dagiti tattao ken Jesus. (Markos 10:17)
Kayat a sawen daytoy nga no ti pagarian ti Dios ket agpannurayen dagiti amin nga tattao iti
pagarianna ipakitadan iti kinaimbag ti Dios. Ngem iti agdama ti kinaimbag ti Dios ti
mangdetermina no ania ti naimbag ditoy lubong.
Ti Iglesia wenno simbaan napaadda gaputta isuna mismo ti mangipakita ti umiso nga
pagtuladan iti kinaimbag ti Dios iti baet iti kinadakes ditoy lubong. Iti maysa nga estado, ti
kinaimbag ket makita ngem limitado laeng, adu ti makita nga saan a naimbag nga aramid. Maysa
nga ehemplo ditoy ti kinaawan husticia iti kagimongan, ti kinapalso a kasungani ti pudno, ken ti
pannakaibiag ti nasayaat ken kinaimbag. Ti espiritu ti kinapudno isurona ti Iglesia tapno isu’t
mamaglasin iti naimbag ken dakes.
Saan koma a pakaburiboran ti Iglesia nga panunoten no ania ti umiso nga naimbag. Ti
umiso nga aramid ket nakayangkla iti kababalin ti Dios. Maysa pay, masapul nga ti panagtratona
ti kinaimbag nakabasar iti akto, konkreto, ken nasurot iti pakasaritaan nga addaan husticia,
kinapudno ken kinalinteg. Ta babaen iti daytoy a pangrukodan, makita ti lubong no aniat’
kinapudno nga masapul nga ipakita iti agdama a panawen.
Daytoy ti ebidensiya iti Nasantuan a Surat iti pannakaawat maipapan iti husticia,
kinapudno ken kinalinteg. No dagiti profeta iti daan a tulag agsaritada maipapan iti husticia
nalawag nga mangipakitada ti konkreto nga pasamak a kas koma iti panangtakaw dagiti agtuturay
kadagiti daga a naipatawid kadagiti mannalon, dagiti aggatgatang ti produkto a mangkunniber iti
pagkiloan tapno ad-adu a produkto ti inda maala, wenno kadagiti agpapautang nga kaaduenda ti
anak ti inpautangda. Ti manifesto ti biag ni Jesus ket nakasentro kadagiti napapanglaw wenno
nakukurapay, kadagiti balud, kadagiti awan ammona maipapan iti biag ken pasamak ti biag. Isut’
gapuna nga napagballigian ni Jesus dagiti mamaestro ti linteg ket nagpannuray ti panursurona
gaputta maipaay daytoy kadagiti nababa ti kasasaad ditoy lubong.
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Ti Iglesia wenno simbaan iti agdama a panawen masapul a surotenna ti panangidalan ni
Jesus tapno makitan no ania pudno iti napnuanen kinadakes a lubong. Agpannuray iti kinaimbag
ti Dios isu a manamnama nga agpannuray iti masanguanan.

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 ti kinaimbag babaen iti panagaramiddda iti kinaimbag nga inparang ti Dios;
2. Masuportaranda ti kinapudno nga ti panagaramid ti naimbag kadagiti sabali makaay-ayo
iti imatang ti Dios;
3. Maidemonstrarda no ania ti naimbag iti pagtaengan, iti eskwela ken iti Iglesia.
II. Konsepto: Ti Iglesia pagay-ayatna ti agaramid ti naimbag kadagiti sabsabali.
Dagiti Kasapulan : Bibliya, pagkantaan, ladawan, worksheet, materyales ken ladawan ti
leksion

III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Urnosen ti tugawda iti agsirkulo a porma. Pagtugawen
dagiti ubbing nga agsasangpet iti tugaw.
2. Panglukat nga kararag: Agnanayon a Dios, pagyamanandaka manen iti daytoy
nga aldaw. Agyamankami manen ti panangitundam kadakami ita a bigat tpano
ituloymi ti agadal kadagiti sasaom. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, amen!
3. Panglukat nga kankanta:
"God is so Good"
God is so good, God is so good.
God is so good, God's so good to me.
B. Panangisagana
1. Damagem iti klasem no nakakitadan iti agsingin. Idalan ida ti panangdiskutir ti pagpadaan
dagiti agsingin kas koma iti agpada ti langa, katayag ken kalukmeg. Ngem no man pay no
agpadada kadagitoy nga banag, ibagam met nga adda latta met pagdumaanda. Ibagam
nga ti leksiontayo ita ket kasingin diay nalpas nga leksiontayo idi napalabas a Domingo.
2. Damagem no malagipda pay tay istorya maipapan iti Samaritano a nangipakita ti
kinasayaat ken kinaimbagna iti nasaneb a tao. Ilawlawag nga pinanaganada dayta a
Samaritano ti Naimbag a Samaritano gaputta agpada a naimbag ken nasayaat. Naimbag
ken nasayaat isuna idi ta tinulonganna ti maysa nga tao nga agkasapulan unay ti tulong.
Ti kinasayaat ken kinaimbag ket makuna nga agsingin a kagagalad iti pagarian ti Dios.

C. Oras ti Innadal/Panagadal
1. Ibagam ti leksiontayo ita a bigat ket maipapan iti inpakita ni Jesus a kagagalad kas
koma iti kinasayaat ken kinaimbag.
2. Ipresentar dagiti nadumaduma nga ladawan maipanggep kadagiti amin nga inaramid
ni Jesus ka koma: panangagas kadagiti masakit, inagasan ni Jesus dagiti bulsek,
pinakanna dagiti mabisin, inagasanna dagiti nasaniban iti diablo, inayaban ni Jesus ni
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Zakeo… ken dadduma pay…. (mabirukan dagitoy iti illustrated Bible wenno agala iti
internet)
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray.
1. Idi inagasan ni Jesus dagiti masaksakit, ania a klase a mangngagas ni Jesus?
(Nasayaat ken naimbag a mangngagas ni Jesus)
2. Idi pinakan ni Jesus dagiti mabisin, ania a klase a tao ni Jesus? (naimbag ken nasayaat
nga mangipaay)
3. Idi inayaban ni Jesus ni Zakeo iti kayo ti sikamoro, ania a klase a tao ni Jesus?
(Naimbag ken nasayaat a mangisalakan)
4. Idi ta prinotektaran ni Jesus dagiti karnerona, ania nga klase nga agpaspator ni Jesus?
(naimbag ken nasayaat nga agpaspastor)
5. Idi inbaga ni Jesus ti Naimbag a Damg ti pannakaisalakan, ania a klase atao ni Jesus?
(nasayaat ken naimbag nga mangisursuro)
6. Kasano ti panangiladawan ken Jesus idi ta inayabanna dagiti ubbing a mapan
kenkuana? (Nasayaat, naimbag ken managayat ni Jesus): Ibagam a kantaenda detoy:
Jesus loves the little children, All the children of the world.
Red, brown, yellow, black, and white, All are precious in His sight,
Jesus loves the little children of the world.
7. Mayat kadi a kunatayo “Nagaramid ni Jesus kadagiti nai-imbag nga aramid?” Apay ken
apay a saan? Mabalin met ngata a kunatayo “Mayat met nga agaramidak ti nasayaat?”
8. Inawagan ni David ti Dios a Naimbag nga Agpaspastor, ania ti kari ti Dios kadagiti
isuamin nga agtalek kenkuana? (Ipabasa ti Dagiti Salmo 23:6) Ania ti kari ti Dios kadagiti
agtalek kenkuana? (Kinaimbag ken kinasayaat. Kinaimbag ket kinamangaasim iti pada a
parsua)

E. Panangdiskubre ti Adal manipud iti Biblia.
Damagen:
Apay nga ti Iglesia suruanna dagiti ubbing nga agbalin a naimbag kadagiti sabsabali a
tattao? (Isuro ti Iglesia dagiti ubbing tapno ammo dagiti tubbing nga ipakita no ania ti naimbag)
F. Panangiyaplikar ti Adal manipud iti Biblia.
1. Isurom ti laglagipen a bersikulo. (Dagiti Salmo 23:6)
2. Para NK: Isaganam dagiti sumagand nga ladawan: ubbing nga tumultulong iti maysa
nga kaeskwelaanna nga madi makapagna, maysa nga ubing a tumultulong iti maestrana
nga mangisagana ti PagSunday Scholanda, maysa nga ubing tultulonganna ti
kaeskwelaanna nga agbasa ti istoria. Iti babaen ti ladawan, isuratmo: “TI Dios kayatna
nga agaramidak ti naimbag”. Ibagam kadagiti ubbing nga koloranda wenno dekorarada
dagiti ladawan.
3. Para YE: Panangidrama: Pagkatloen ti klase segun ti kaaduda. Ibagam nga idramada
dagiti nasasayaat a maaramidannda iti pagtaengan, iti paggaayaman ken iti kapilya
wenno simbaan. Kalpasan ti panangidramada ibagam nga sawenda: Agbalinak a
naimbag iti pagtaengan no ____________________. Agbalinak a naimbag iti pagayayaman no ____________________________. Agbalinak a naimbag iti kapilya wenno
simbaan no _______________________________.
G. Pangserra nga aramid:
1. Laglagipen a bersikulo:
2. Panagdaton
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3. Pangrikep a Kanta:
Jesus Went about Doing Good”
(Tune: Kum Ba Yah, Children Praise
God, 30)
Jesus went about doing good, Jesus went about doing good
He told everyone God is love, God cares for you.
Jesus went about doing good, Jesus went about doing good
He makes people well and He said, "God cares for you."
Jesus went about doing good, Jesus went about doing good.
He held children close and He said, "God cares for you."
.
4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti panangisurom kadakami ita a bigat ti
panagbalinmi a naimbag. Tulongannakami tapno iti agnanayon naimbag kami latta iti
padami a tao. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi. Amen!

Middle and Older Elementary Levels
I. Panggep
Kalpasan daytoy a panagadal, dagiti nagatemdar ket manamnama nga:
1. Maibagada no aniat’ naimbag babaen iti panagaramidda iti naimbag ken napudnoda
kadagiti sabsabali nga ubbing:
2. Masuportaranda nga ti panagaramid ti naimbag makaay-ayo iti imatang ni Apo Dios;
3. Maidemonstrarda ti kinaimbag iti amin a gundaway ti panagbiagda.
II. Konsepto: Ipakita ti Iglesia ti kinaimbag babaen iti pannakaammo iti nasayaat ken pudno.
Dagiti Kasapulan: Biblia, pagkantaan, coloring sheet, cartolina, kopya ti kararag
ken kanta

III. Linaon ti Panagadal
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Naragsak a kabalaawan dagiti ubbing.
2. Panglukat a Kararag: “Apo Dios, sika ti Dalan, ti KInapudno ken ti biag.
Tarigagayanmi O Dios a surotendaka tapno amin kadi a wagas ti panagbiagmi makayayoda kenka.Agkararagkami ken Jesus nga Apomi. Amen!
3. Panglukat a Kanta:
“God is so Good”
God is so good, God is so good.
God is so good, God's so good to me.
God answers pray'r, God answers pray'r.
God answers pray'r, God's so good to me

B. Panagsagana
1. Damagem iti klasem no nakakitadan iti agsingin. Idalan ida ti panangdiskutir ti pagpadaan
dagiti agsingin kas koma iti agpada ti langa, katayag ken kalukmeg. Ngem no man pay no
agpadada kadagitoy nga banag, ibagam met nga adda latta met pagdumaanda. Ibagam
nga ti leksiontayo ita ket kasingin diay nalpas nga leksiontayo idi napalabas a Domingo.
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2. Damagem no malagipda pay tay istorya maipapan iti Samaritano a nangipakita ti
kinasayaat ken kinaimbagna iti nasaneb a tao. Ilawlawag nga pinanaganada dayta a
Samaritano ti Naimbag a Samaritano gaputta agpada a naimbag ken nasayaat. Naimbag
ken nasayaat isuna idi ta tinulonganna ti maysa nga tao nga agkasapulan unay ti tulong.
Ti kinasayaat ken kinaimbag ket makuna nga agsingin a kagagalad iti pagarian ti Dios.

C. Panawen ti Innadal
1. Ipresentar dagiti sumagand a bersikulo ket diskutiren iti klase ti kayat a sawen dagiti
naugedan nga sasao a nausar kadagiti bersikulo:
a). Dagiti Salmo 23:6
Awan duadua a kumuyogto kaniak ti kinaimbag ken kinamanagayat bayat ti panagbiagko
ket agtaengakto nga agnanayon iti balaymo.
1. Kinaimbag ken kinamangaasi ket agsingin nga kari ti Dios kadatayo amin isu nga
agtalinaed nga agtalek kenkuana kas surotentayo dagiti pammilinna.
2. Ipaay ni Apo Dios ti presensiyana babaen iti Espiritu Santo.
b.) Dagiti Salmo 31:19
Bendision ti insaganam kadagiti agbuteng kenka, nakaskasdaaw dagiti imbag nga
ipaaymo kadakuada. Ammo ti amin ti kinaimbagmo, kadagiti agtalek kenk, natalged ti
salknibmo.
1.) Bendision ken kinaimbag ket nabuslon kadagiti isuamin nga agbuteng iti Dios.
2.) Bendision a nabuslon ti maipaay kadagiti isuamin nga agtalek iti Dios.
c. Baro a Tulag
Taga Roma 12:2
Saanyo a tultuladen dagiti ugali a lubong ngem palubosanyo nga balbaliwannakayo ti Dios
ket pabaroenyo naan-anay ti panunotyo. Ket maamuanyonto ti pagayatan ti Dios- no ania
ti naimbag, makay-yo kenkuana ken awan pagkuranganna.
1.) Tultulden ti ugali ti lubong kayatna a sawen saan a paitali iti ugali daytoy lubong. Saan
nga isu ti manginpluensiya kenka wenno mangtubay kenka no di ket ti wags ti Dios.
2.) Mabaliwan kayatna a sawen napabaro, nabalbaliwan nga annak ti Dios.
3.) Maaramidmo dagiti amin a pagayatan, wenno makay-ayo iti imatang ti Dios,
4.)

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
1. Ti Dios maawagan ti Naimbag nga Agpaspastor (Juan 10), Naimbag a Maestro (Markos
10:17/Lukas 18:19) Ania ti panagkunam apay a maawagan ni Jesus a naimbag? (
Gapputta naimbag, managayat ken manangngaasi isuna)
2. Ania ti panagkunam apay nga saritaen ni David a naimbag to ti Dios iti amin a gundaway
ti panagbiagna? (Nagtulnog ni David ket inaramidna amin a pagayatan ti Dios)
3. Apay a nabuslon ti panagayat ti Dios kadagiti isuamin a tattao nga agbuteng ken agtalek
kenkuana? (Panagbuteng iti Dios kayatna a sawen panagaramid iti pagayatanna, ken ti
panagtalek kekune inggat tungpal ti biag)
4. Apay nga nagpatigmaan ni San Pablo a saanyo a tultuladen ti wags daytoy a lubong?
(Kayat ni Pabo nga tuladentayo ti wagas ni Cristo saan a ti wagas ti lubong)
5. Inkari kad ti Dios nga sungbatan dagiti tarigagaytayo? Apay ken apay a saan? (saan nga
amin a kayatmo sungbatan ti Dios no di ket kunana addanto nga agnanayon a tumulong
ken mangidalan kenka.)
6. Ti presensiya ti Dios ket sagutna kadatayo. Basaen ti sumaganad nga kararag ket
ikompera iti kaadda ti Dios kenka.
The Prayer of St. Patrick, An Irish Prayer
(Anonymous)
Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
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Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of every man who speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me.
E. Panangdiskubre ti Adal
Saludsodem: Kasano nga isuronatayo ti Iglesia nga agaramid ti kinaimbag ken kinasayaat?
F. Panangyaplikar iti Naadal
1. Para ME Comic Strip/Drawing. Pagguduaen ti klase. Ikkan ti materyales dagiti dua a
grupo. Ibagam nga mangputarda iti sitwasyon no sadino nga makaaramida iti naimbag a
banag.
a.) umuna a grupo: Panagaramid ti naimbag iti pagtaengan
b.) maikadua a grupo: Panagaramid ti naimbag iti pagadalan
c.) maikatlo a grupo: panagaramid ti naimbag iti kapilya wenno simbaan
2. Para OE. Panagaramid ti Slogan. Depende ti kaadu ti klasem bingayem ida uray agkatlo
wenno agkapat. Ibagam nga agaramidda iti slogan maipapan iti teme. “Agaramid kami ti
naimbag gapputta daytoy ti kasayaat, ken pudno.” Kalpasanna ilawlawagdanto ti
inubrada. Ited daytoy nga kanta ta pagtuladanda.
"Jesus Went About Doing Good"
Jesus went about doing good, Jesus went about doing good
He told everyone God is love, God cares for you.
Jesus went about doing good, Jesus went about doing good
He makes people well and He said, "God cares for you."
Jesus went about doing good, Jesus went about doing good.
He held children close and He said, "God cares for you."

G. Pangrikep nga Aramid
1.
2.
3.
4.

Laglagipen a bersikulo: Dagiti Salmo 23:6
Panagdaton
Pangrikep a Kanta: "Jesus went about doing good"
Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti panangisurom kadakami nga agbalin a
naimbag iti padami a tattao. Idalannakami O Dios tapno kanayonkam nga agbalin
anaimbag ken nasayaat kadagiti padami nga ubbing. Agkararagkami ken Jesus nga
Apomi. Amen!

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Iglesia ipakitana ti bungana

YOUTH LEVEL
October 02, 2016
(Kingdomtide) Maikainnem a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/CYAF Sunday
Paulo ti Leksion 45: “Kinaimbag- Kababalin iti Pagarian ti Dios”
(Goodness as a Kingdom value)
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DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag
Dagiti Salmo 23:6
Awan duadua a kumuyogto kaniak ti kinaimbag ken kinamanagayat bayat ti panagbiagko ket
agtaengakto nga agnanayon iti balaymo.
Dagiti Salmo 31:19
Bendision ti insaganam kadagiti agbuteng kenka, nakaskasdaaw dagiti imbag nga ipaaymo
kadakuada. Ammo ti amin ti kinaimbagmo, kadagiti agtalek kenka, natalged ti salknibmo.
Baro a Tulag
Taga Roma 12:2
Saanyo a tultuladen dagiti ugali a lubong ngem palubosanyo nga balbaliwannakayo ti Dios ket
pabaroenyo naan-anay ti panunotyo. Ket maamuanyonto ti pagayatan ti Dios- no ania ti naimbag,
makay-ayo kenkuana ken awan pagkuranganna.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Himnario ken libro dagiti karkararag ti Libro Dagiti Salmo. Naipaay daytoy a para ken Ari
David. Kas naummong nga daniw, kanta ken kararag- maipakita ditoy dagiti nadumaduma nga
karirikna ti maysa a tao depende iti katataona ken klase ti panagbiagna. Iparangna ti kinarang-ay
ken panagyaman ngem saritaenna metla iti sabali a bangir ti kinabulnerable ti biag ti maysa a tao.
Iparangna pay ditoy ti sabsabali nga oryentasyon dagiti tattao nga naiyebkas baben iti
panagdayaw iti Dios.
Iti partikular a bersikulo (Dagiti Salmo 23:6) ket karaman iti daniw nga pagay-ayattayo nga
ikabesa; panangyebkas iti nauneg a panagtalek it Dios a kas naimbag nga agpaspastor-Ari.
Daytoy ti bersikulo a panggupgop iti sibubukel a daniw. Adda dua nga importante nga naibalikas:
kinaimbag ken kinasayaat. Daytoy a dua balikas ket mangipakita ti kari iti tunggal maysa. Ni David
ditoy iyebkasna nga ti kinaimbag ken kinamanagayat ti Naimbag nga Agpaspator ket kanayon a
kumuyogta kenkuana, la ketdi kanayon nga idalan ti Dios isuna. Ken inkarina iti panagtaengnanto
a kanayon iti balay ti Dios, saan nga padi no di ket kas maysa a sangaili iti templo ti Dios.
Iti Dagiti Salmo 31:19 ket paset ti kararag ti panagtalek iti Dios ni Ari David idi ta
komprontaren dagiti nabileg ken inabandona dagiti gagayyemna. Daytoy a paset iyebkasna iti
namnama iti panangisalakan ti Dios, no sadino nga ipaayna ti kinaimbag ken namnama dagiti
isuamin nga agtalek kenkuana.
Inlawlawag ni Pablo a ti kangrunaan nga tema ti suratna ken maipapan iti plano a
panangisalakan ti Dios ken ti kinalinteg dagiti isuamin a tattao, ti Hudyo ken Gentile ket
maymaysa. Mamati ni San Pablo nga ti panagpipinnakawan, panagmaymaysa ken rekonsilyasion
ditoy lubong ket magun-od babaen ti panangarakup dagiti Kristiano iti pudno nga ebanghelio ket
agbalinda a natibker ken di magaraw nga mangpetpet iti daytoy tapno maisaknap ti kinalinteg ti
Dios. Ti ebanghelio nga inproklamar ni San Pablo ditoy ket saan a personal wenno individualista
nga pannakaidayaw wenno pannakaisalakan ngem maysa a klase ti panagbalbaliw nga
mangipaay ti pudno a kinaimbog, panagmaymaysa ken panagayat. Uray iti baet iti nakaro a
pannakaparparigat iti saguanan dagiti Hentil, a mabalinda nga katawaan ken saanda nga
ikankano. Inpagunamgunam ni San Pablo ditoy nga masapul ti panangitakder iti ebanghelio ket
saan nga ibain ti ebanghelio ket situtured a mangipannayag ti ayat ni Cristo. Ti ebanghelio ket
para kadagiti isuamin a tattao nga addaan pammati.
Iti Roma 12:2 ket maysa nga ayab kadagiti isuamin a tattao iti saan a panangtulad kadagiti
ugali daytoy a lubong. Daytoy ngamin lubong ket napno ti kinadakes ken kinakunniber dagiti tattao
isunga ipalubos tayo nga baliwan ti Dios ti biag ket pabaroenna dagiti isiptayo. Ni San Pablo ditoy
saritaenna saan laeng nga maymaysa a processo ti pannakabalbaliw no di ket logikal: umuna ti
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isip, maikadua ti klase ti panagpanpanunot ket maiparangarangto ti pagayatan ti Dios. No kasta
nga nabaliwanen ti maysa a tao, makitanan ken karganan dagiti pagayatan ti Dios, dagiti naimbag
ken makaay-ayo ken perfecto iti imatang ti Dios.
Dagitoy a teksto manipud iti Daan ken Baro a Tulag ket manipestasyon ti akem ken
responsibilidad ti Iglesia iti pannakaipasdek ti pagarian ti Dios ditoy lubong. Kas komunidad dagiti
namati ken nisalakn naited kadatayo ti akem tapno maisaknap ti damag ti panagayat ken
panangisalakan ti Dios ditoy lubong kangrunaanna kadagiti tattao nga agkasapulan. Kadagiti
tattao nga agsapsapul no ania ti naimbag ken saan a naimbag masapul nga maikkan ida ti sagut
a mangammo iti pagayatan ti Dios- ti Dios pilienna dagiti annakna tapno adda kadakuada ni
kinaimbag ket petpetanda iti entero a panagbiagda. Ti Kinaimbag ditoy ipakitana ti sirib tapno
maamuantayo no ania ti naimbag ken dakes, no ania ti pudno ken palso, no ania ti makaay-ayo
iti imatang ti Dios. Ta ti Dios a naam-ammotayo ket Dios ti kinaimbag, saanna nga ipalubos nga
agpannuray ti daken no di ket bbaen kadatayo nga tattao ti Iglesia iruartayo dayta a kababalin ti
Dios ditoy lubong. Ti Kinaimbag ngarud ket marka ti maysa a namati nga addaan gagar ken
pannakabalin a mangipakita ti kinaimbag ti Dios babaen iti panangidalanna ti pudpudno a
pannakaisalakan a saan laeng iti bukodna a bagi no di ket pagimbagam iti entero a lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
“Naimbag a maestro” ti kanayon nga ipanagan dagiti tattao ken Jesus. (Markos 10:17)
Kayat a sawen daytoy nga no ti pagarian ti Dios ket agpannurayen dagiti amin nga tattao iti
pagarianna ipakitadan iti kinaimbag ti Dios. Ngem iti agdama ti kinaimbag ti Dios ti
mangdetermina no ania ti naimbag ditoy lubong.
Ti Iglesia wenno simbaan napaadda gaputta isuna mismo ti mangipakita ti umiso nga
pagtuladan iti kinaimbag ti Dios iti baet iti kinadakes ditoy lubong. Iti maysa nga estado, ti
kinaimbag ket makita ngem limitado laeng, adu ti makita nga saan a naimbag nga aramid. Maysa
nga ehemplo ditoy ti kinaawan husticia iti kagimongan, ti kinapalso a kasungani ti pudno, ken ti
pannakaibiag ti nasayaat ken kinaimbag. Ti espiritu ti kinapudno isurona ti Iglesia tapno isu’t
mamaglasin iti naimbag ken dakes.
Saan koma a pakaburiboran ti Iglesia nga panunoten no ania ti umiso nga naimbag. Ti
umiso nga aramid ket nakayangkla iti kababalin ti Dios. Maysa pay, masapul nga ti panagtratona
ti kinaimbag nakabasar iti akto, konkreto, ken nasurot iti pakasaritaan nga addaan husticia,
kinapudno ken kinalinteg. Ta babaen iti daytoy a pangrukodan, makita ti lubong no aniat’
kinapudno nga masapul nga ipakita iti agdama a panawen.
Daytoy ti ebidensiya iti Nasantuan a Surat iti pannakaawat maipapan iti husticia,
kinapudno ken kinalinteg. No dagiti profeta iti daan a tulag agsaritada maipapan iti husticia
nalawag nga mangipakitada ti konkreto nga pasamak a kas koma iti panangtakaw dagiti agtuturay
kadagiti daga a naipatawid kadagiti mannalon, dagiti aggatgatang ti produkto a mangkunniber iti
pagkiloan tapno ad-adu a produkto ti inda maala, wenno kadagiti agpapautang nga kaaduenda ti
anak ti inpautangda. Ti manifesto ti biag ni Jesus ket nakasentro kadagiti napapanglaw wenno
nakukurapay, kadagiti balud, kadagiti awan ammona maipapan iti biag ken pasamak ti biag. Isut’
gapuna nga napagballigian ni Jesus dagiti mamaestro ti linteg ket nagpannuray ti panursurona
gaputta maipaay daytoy kadagiti nababa ti kasasaad ditoy lubong.
Ti Iglesia wenno simbaan iti agdama a panawen masapul a surotenna ti panangidalan ni
Jesus tapno makitan no ania pudno iti napnuanen kinadakes a lubong. Agpannuray iti kinaimbag
ti Dios isu a manamnama nga agpannuray iti masanguanan.

I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
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1. Makaibagada ti aktibidad ti Iglesia nga mangipakita ti kinaimbag kadagiti pada a
tattao;
2. Maikoperada ti awan husticia ken adda husticia, palso ken kinapudno, dakes ken
naimbag, pudno ken saan a pudno;
3. Makailistada kadagiti aktibidad ti Iglesia a mangipakita iti kinaimbag.
4. Maapresiarda ti agbalin a nasayaat ken agbalin a nasayaat kadagiti padada a tattao.

II. Konsepto:

Ti Iglesia idemonstrarna ti kinaimbag babaen iti panangipakitana ti kinasayaat

ken kinapudno.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, pagkantaan, worksheet, resolution form

III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Naindaklan ken managayat a Dios, bigbigenmi ti kaaddam
kadakami ita a bigat. Dawatenmi ti presensiyam ta isuronakami kadi nga agbalin a
naimbag iti agnanayon a kanito iti biagmi. Amen!
3. Panglukat a Kanta: "Oh Give Thanks unto The Lord"
Oh give thanks unto the Lord, Oh give thanks unto the Lord
Oh give thanks unto the Lord for He is good.

B. Panagsagana
1. Mangisagana iti index card ket isurat dagiti sumagand nga tattao iti Nasantuan a Surat.
(David, Deborah, Pablo, Miriam, Esther, Mikias). Pagkainnemen ti klase segun ti
kaaduda. Ikkan ida iti sinaggaysa nga index card. Ibagam nga idescribarda wenno
iladawanda ti naisurat iti papelda iti maysa wenno dua a sarita. Ibagam nga basaenda ti
Biblia tapno masiguradoda.
2. Kalpasan ti aktibidad, damagen dagiti sumaganad:
a.) Sinno ti karirigatan nga iladawan wenno idescribar?
b.) Sinno ti kalalakaan nga iladawan wenno idescribar?
c.) Sinno nga tao ti Biblia ti kasla maitulad kenka?

C. Panawen ti Panagadal
1. Adalenyo dagiti sumagand a kayat a sawen dagiti sarita a naadaw iti Biblia:
a.) Kinasayaat wenno kinamangngaasi. Ti kayat a sawen daytoy ket ti kaadda ti
tarigagay wenno gagar nga agaramid ti nasayaat. Ti kinasayaat ket isut
panangngaasi kadagiti agkasapulan.
b.) Kinaimbag: Kayatna a sawen (ammona ti kinapudno ken kinalinteg-Ephesians
5:9, 2 Timothy 4:2), Mangisuro ken mangted pammagbaga wenno patigmaananRomans 15:14), mangted kinaimbag para iti sabsabali-Ephesians 2:10),
pakaidayawan ti Dios iti panagserbi kadagiti pada a tao-2 Thessalonians1:11),
kasupadi wenno kasungani ti dakes-3 John 1:11).
c.) KInasayaat ken kinaimbag agkasingin nga bunga ti espiritu. Ti Naimbag a tao ket
nasayaat a tao. Ti Nasayaat a tao ket naimbag a tao. Ni kinasayaat ken
kinaimbag parnuayenna ni ayat a nagpaiduma.
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d.) Panagbuteng iti Dios kayatna a sawen panagaramid iti pagayatanna. Iti kanayon
nga ikakamang iti Dios ket isu ti panagtalek kenkuana.
e.) Tultuladen: NI Pablo nangted patigmaan iti saan a panangtulad iti wagas ti
lubong ngem masapul nga ti wagas ti Dios ti tuladen.
f.) Panagbalbaliw: Ti pannakabalbaliw ket ti panangisukat ti maysa a banag iti
nasasayaat a banag. Babaen iti Espiritu Santo, mabalbaliwantayo tapno
agbalintayo ng akas ken Cristo kadagiti kagagalad ken ug-ugali. Ti
panagbalbalaiw ket isu ti pannakapabaro kadagiti panpanunot ken isip ti maysa a
tao.
2. Pagkaloen ti klase. Iasayn ti tunggal grupo dagiti paset ti Biblia.
a.) Umuna a grupo: Dagiti Salmo 23:6
Awan duadua a kumuyogto kaniak ti kinaimbag ken kinamanagayat bayat ti panagbiagko
ket agtaengakto nga agnanayon iti balaymo.
b.) Maikadua a grupo: Dagiti Salmo 31:19
Bendision ti insaganam kadagiti agbuteng kenka, nakaskasdaaw dagiti imbag nga
ipaaymo kadakuada. Ammo ti amin ti kinaimbagmo, kadagiti agtalek kenk, natalged ti
salknibmo.
c.) Maikatlo a grupo: Taga Roma 12:2
Saanyo a tultuladen dagiti ugali a lubong ngem palubosanyo nga balbaliwannakayo ti Dios
ket pabaroenyo naan-anay ti panunotyo. Ket maamuanyonto ti pagayatan ti Dios- no ania
ti naimbag, makay-yo kenkuana ken awan pagkuranganna.

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Ilawlawag dagiti sumaganad.
1. Inapirmar ni Ari David ti kinaimbag ti Dios isu a nangikari ti kinasayaat ken
kinamanangngaasi iti entero a biagna. Ania ti panagkunam a leksion daytoy nga
apirmasyon ni Ari David? ( no agtulnogtayo iti Dios, kanayon nga adda kadatayo iti
aniaman a paset ti panagbiagtayo dakes amn wenno nasayaat) No agtulnogtayo iti
Dios, kas iti panangikanta ni David kasta met kadi ti intayo panangikanta? (wen)
2. Inkanta pay ni David ti kinalabon wenno kinabuslon iti bendiyon ti Dios kadagiti
isuamin nga agtalek ken agbuteng kenkuana? Kasano nga masubadantayo dagitoy a
kinaimbag ti Dios? (Babaen iti panagaramiddtayo iti kinaimbag kadagiti padatayo a
tattao ken ti panangipakitatayo ti panagayat kadakuada)
3. Igunamgunam ni San Pablo iti saan a panangtulad kadagiti wagas toy lubong ngem
palubosantayo a pabaroen ti Dios dagiti panpanunottayo. Apay a ti panagbalbaliw ket
kasapulan unay? (Gapputta no nabalbaliwanka madiskubrem dagiti pagayatan ti Dios,
ken maamoam no ania ti makaay-ayo kenkuana) Ania ti kayat a sawen ti panagaramid
ti pagayatn ti Dios? Ania ti nagdumaan ti adda husticia ken awan, palso ken
kinapudno, dakes ken naimbag?
4. Mangted iti kapanpanunotan kadagiti sumaganad nga pannakailawlawag ti teksto:
Dagitoy a teksto manipud iti Daan ken Baro a Tulag ket manipestasyon ti akem ken
responsibilidad ti Iglesia iti pannakaipasdek ti pagarian ti Dios ditoy lubong. Kas komunidad
dagiti namati ken nisalakn naited kadatayo ti akem tapno maisaknap ti damag ti panagayat
ken panangisalakan ti Dios ditoy lubong kangrunaanna kadagiti tattao nga agkasapulan.
Kadagiti tattao nga agsapsapul no ania ti naimbag ken saan a naimbag masapul nga
maikkan ida ti sagut a mangammo iti pagayatan ti Dios- ti Dios pilienna dagiti annakna tapno
adda kadakuada ni kinaimbag ket petpetanda iti entero a panagbiagda. Ti Kinaimbag ditoy
ipakitana ti sirib tapno maamuantayo no ania ti naimbag ken dakes, no ania ti pudno ken
palso, no ania ti makaay-ayo iti imatang ti Dios. Ta ti Dios a naam-ammotayo ket Dios ti
kinaimbag, saanna nga ipalubos nga agpannuray ti daken no di ket bbaen kadatayo nga
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tattao ti Iglesia iruartayo dayta a kababalin ti Dios ditoy lubong. Ti Kinaimbag ngarud ket
marka ti maysa a namati nga addaan gagar ken pannakabalin a mangipakita ti kinaimbag ti
Dios babaen iti panangidalanna ti pudpudno a pannakaisalakan a saan laeng iti bukodna a
bagi no di ket pagimbagam iti entero a lubong. A Kas napabaro nga agtutubo, kasano nga
makaaramidka iti naisangsangayan iti lubong ket adda kaes-eskanna iti lubong? ( Agbalin
ka a naimbag babaen iti panagsaom iti naimbag, panagaramidmo ti nasayaat ken
panagdayawmo iti Apo ti naimbaga nga panagserbim iti padam a tao)
5. Ania ti pannakaawat ti Biblia maipapan iti husticia, kinapudno ken kinalinteg?
6. Inkari ti Dios ti presensiyana kadatayo. Basaen ket pagmeditasyonan ti kararag ket
takuaten no pudno nga adda ni cristo kadatayo.
The Prayer of St. Patrick, An Irish Prayer
(Anonymous)
Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of every man who speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me.
7. Kantaen daytoy a kanta
Song: Psalm 23 (Surely Goodness, Surely Mercy) Artist: Shane and Shane
Key: B Time: 4/4 Capo 4
Intro:
CGCDG
Verse 1:
CDGCDG
The Lord is my Shepherd I shall not want. In green pastures He makes me lie down
C D G D/F# Em C D
He restores my soul and leads me on for His Name, For His great Name
Chorus:
CGCG
Surely goodness, surely mercy Right beside me all my days
CGCDG
And I will dwell in Your house forever And bless Your Holy Name
Verse 2:
CDGCDG
You prepare a table right before me In the presence of my enemies
C D G D/F# Em C D
Though the arrow flies and the terror of night is at my door 'll trust you Lord
Chorus:
Bridge: (x2)
CG
Even though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil
CG
Even though I walk through the valley of the shadow of death You are on my side
Chorus:
Outro:
CGCDG

E. Panangdiskubre ti Adal:
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Saludsodem:

Ania dagiti programa ti Iglesia a mangtulong kadagiti agtutubo nga agbalin a nasayaat?

F. Panangyaplikar ti Adal
1. Basar kadagiti naadal iti daytoy a leksion. Agaramid ti resolusyon para iti panagbalin a
naimbag. Ibingay daytoy iti dakkel a grupo.

G. Pangrikep a Panagdayaw
1.
2.
3.
4.

Laglagipen a Bersikulo- Roam 12:2
Panagdaton idatonda iti Apo ti resulosyon nga inaramidda.
Pangrikep a Kanta: “Surely Goodness, Surely Mercy”
Pangrikep a Kararag: Apo Dios ituloynakam nga idalan tapno maammoanmi dagiti
pagayatam. Kanayon kadi O Apo nga isurona kami nga agbalin a naimbag.
Agkararag ken Jesus nga Apomi. Amen!

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad

Ti Iglesia ipakitana ti bungana

ADULT LEVEL
October 02, 2016
(Kingdomtide) Maikainnem a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/CYAF Sunday
Paulo ti Leksion 45: “Kinaimbag- Kababalin iti Pagarian ti Dios”
(Goodness as a Kingdom value)

DAGITI TEKSTO:
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Daan a Tulag
Dagiti Salmo 23:6
Awan duadua a kumuyogto kaniak ti kinaimbag ken kinamanagayat bayat ti panagbiagko ket
agtaengakto nga agnanayon iti balaymo.
Dagiti Salmo 31:19
Bendision ti insaganam kadagiti agbuteng kenka, nakaskasdaaw dagiti imbag nga ipaaymo
kadakuada. Ammo ti amin ti kinaimbagmo, kadagiti agtalek kenka, natalged ti salknibmo.
Baro a Tulag
Taga Roma 12:2
Saanyo a tultuladen dagiti ugali a lubong ngem palubosanyo nga balbaliwannakayo ti Dios ket
pabaroenyo naan-anay ti panunotyo. Ket maamuanyonto ti pagayatan ti Dios- no ania ti naimbag,
makayayo kenkuana ken awan pagkuranganna.
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO
Himnario ken libro dagiti karkararag ti Libro Dagiti Salmo. Naipaay daytoy a para ken Ari
David. Kas naummong nga daniw, kanta ken kararag- maipakita ditoy dagiti nadumaduma nga
karirikna ti maysa a tao depende iti katataona ken klase ti panagbiagna. Iparangna ti kinarang-ay
ken panagyaman ngem saritaenna metla iti sabali a bangir ti kinabulnerable ti biag ti maysa a tao.
Iparangna pay ditoy ti sabsabali nga oryentasyon dagiti tattao nga naiyebkas baben iti
panagdayaw iti Dios.
Iti partikular a bersikulo (Dagiti Salmo 23:6) ket karaman iti daniw nga pagay-ayattayo nga
ikabesa; panangyebkas iti nauneg a panagtalek it Dios a kas naimbag nga agpaspastor-Ari.
Daytoy ti bersikulo a panggupgop iti sibubukel a daniw. Adda dua nga importante nga naibalikas:
kinaimbag ken kinasayaat. Daytoy a dua balikas ket mangipakita ti kari iti tunggal maysa. Ni David
ditoy iyebkasna nga ti kinaimbag ken kinamanagayat ti Naimbag nga Agpaspator ket kanayon a
kumuyogta kenkuana, la ketdi kanayon nga idalan ti Dios isuna. Ken inkarina iti panagtaengnanto
a kanayon iti balay ti Dios, saan nga padi no di ket kas maysa a sangaili iti templo ti Dios.
Iti Dagiti Salmo 31:19 ket paset ti kararag ti panagtalek iti Dios ni Ari David idi ta
komprontaren dagiti nabileg ken inabandona dagiti gagayyemna. Daytoy a paset iyebkasna iti
namnama iti panangisalakan ti Dios, no sadino nga ipaayna ti kinaimbag ken namnama dagiti
isuamin nga agtalek kenkuana.
Inlawlawag ni Pablo a ti kangrunaan nga tema ti suratna ken maipapan iti plano a
panangisalakan ti Dios ken ti kinalinteg dagiti isuamin a tattao, ti Hudyo ken Gentile ket
maymaysa. Mamati ni San Pablo nga ti panagpipinnakawan, panagmaymaysa ken rekonsilyasion
ditoy lubong ket magun-od babaen ti panangarakup dagiti Kristiano iti pudno nga ebanghelio ket
agbalinda a natibker ken di magaraw nga mangpetpet iti daytoy tapno maisaknap ti kinalinteg ti
Dios. Ti ebanghelio nga inproklamar ni San Pablo ditoy ket saan a personal wenno individualista
nga pannakaidayaw wenno pannakaisalakan ngem maysa a klase ti panagbalbaliw nga
mangipaay ti pudno a kinaimbog, panagmaymaysa ken panagayat. Uray iti baet iti nakaro a
pannakaparparigat iti saguanan dagiti Hentil, a mabalinda nga katawaan ken saanda nga
ikankano. Inpagunamgunam ni San Pablo ditoy nga masapul ti panangitakder iti ebanghelio ket
saan nga ibain ti ebanghelio ket situtured a mangipannayag ti ayat ni Cristo. Ti ebanghelio ket
para kadagiti isuamin a tattao nga addaan pammati.
Iti Roma 12:2 ket maysa nga ayab kadagiti isuamin a tattao iti saan a panangtulad kadagiti
ugali daytoy a lubong. Daytoy ngamin lubong ket napno ti kinadakes ken kinakunniber dagiti tattao
isunga ipalubos tayo nga baliwan ti Dios ti biag ket pabaroenna dagiti isiptayo. Ni San Pablo ditoy
saritaenna saan laeng nga maymaysa a processo ti pannakabalbaliw no di ket logikal: umuna ti
isip, maikadua ti klase ti panagpanpanunot ket maiparangarangto ti pagayatan ti Dios. No kasta
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nga nabaliwanen ti maysa a tao, makitanan ken karganan dagiti pagayatan ti Dios, dagiti naimbag
ken makaay-ayo ken perfecto iti imatang ti Dios.
Dagitoy a teksto manipud iti Daan ken Baro a Tulag ket manipestasyon ti akem ken
responsibilidad ti Iglesia iti pannakaipasdek ti pagarian ti Dios ditoy lubong. Kas komunidad dagiti
namati ken nisalakn naited kadatayo ti akem tapno maisaknap ti damag ti panagayat ken
panangisalakan ti Dios ditoy lubong kangrunaanna kadagiti tattao nga agkasapulan. Kadagiti
tattao nga agsapsapul no ania ti naimbag ken saan a naimbag masapul nga maikkan ida ti sagut
a mangammo iti pagayatan ti Dios- ti Dios pilienna dagiti annakna tapno adda kadakuada ni
kinaimbag ket petpetanda iti entero a panagbiagda. Ti Kinaimbag ditoy ipakitana ti sirib tapno
maamuantayo no ania ti naimbag ken dakes, no ania ti pudno ken palso, no ania ti makaay-ayo
iti imatang ti Dios. Ta ti Dios a naam-ammotayo ket Dios ti kinaimbag, saanna nga ipalubos nga
agpannuray ti daken no di ket bbaen kadatayo nga tattao ti Iglesia iruartayo dayta a kababalin ti
Dios ditoy lubong. Ti Kinaimbag ngarud ket marka ti maysa a namati nga addaan gagar ken
pannakabalin a mangipakita ti kinaimbag ti Dios babaen iti panangidalanna ti pudpudno a
pannakaisalakan a saan laeng iti bukodna a bagi no di ket pagimbagam iti entero a lubong.
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR
“Naimbag a maestro” ti kanayon nga ipanagan dagiti tattao ken Jesus. (Markos 10:17)
Kayat a sawen daytoy nga no ti pagarian ti Dios ket agpannurayen dagiti amin nga tattao iti
pagarianna ipakitadan iti kinaimbag ti Dios. Ngem iti agdama ti kinaimbag ti Dios ti
mangdetermina no ania ti naimbag ditoy lubong.
Ti Iglesia wenno simbaan napaadda gaputta isuna mismo ti mangipakita ti umiso nga
pagtuladan iti kinaimbag ti Dios iti baet iti kinadakes ditoy lubong. Iti maysa nga estado, ti
kinaimbag ket makita ngem limitado laeng, adu ti makita nga saan a naimbag nga aramid. Maysa
nga ehemplo ditoy ti kinaawan husticia iti kagimongan, ti kinapalso a kasungani ti pudno, ken ti
pannakaibiag ti nasayaat ken kinaimbag. Ti espiritu ti kinapudno isurona ti Iglesia tapno isu’t
mamaglasin iti naimbag ken dakes.
Saan koma a pakaburiboran ti Iglesia nga panunoten no ania ti umiso nga naimbag. Ti
umiso nga aramid ket nakayangkla iti kababalin ti Dios. Maysa pay, masapul nga ti panagtratona
ti kinaimbag nakabasar iti akto, konkreto, ken nasurot iti pakasaritaan nga addaan husticia,
kinapudno ken kinalinteg. Ta babaen iti daytoy a pangrukodan, makita ti lubong no aniat’
kinapudno nga masapul nga ipakita iti agdama a panawen.
Daytoy ti ebidensiya iti Nasantuan a Surat iti pannakaawat maipapan iti husticia,
kinapudno ken kinalinteg. No dagiti profeta iti daan a tulag agsaritada maipapan iti husticia
nalawag nga mangipakitada ti konkreto nga pasamak a kas koma iti panangtakaw dagiti agtuturay
kadagiti daga a naipatawid kadagiti mannalon, dagiti aggatgatang ti produkto a mangkunniber iti
pagkiloan tapno ad-adu a produkto ti inda maala, wenno kadagiti agpapautang nga kaaduenda ti
anak ti inpautangda. Ti manifesto ti biag ni Jesus ket nakasentro kadagiti napapanglaw wenno
nakukurapay, kadagiti balud, kadagiti awan ammona maipapan iti biag ken pasamak ti biag. Isut’
gapuna nga napagballigian ni Jesus dagiti mamaestro ti linteg ket nagpannuray ti panursurona
gaputta maipaay daytoy kadagiti nababa ti kasasaad ditoy lubong.
Ti Iglesia wenno simbaan iti agdama a panawen masapul a surotenna ti panangidalan ni
Jesus tapno makitan no ania pudno iti napnuanen kinadakes a lubong. Agpannuray iti kinaimbag
ti Dios isu a manamnama nga agpannuray iti masanguanan.

I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Makaibagada ti wagas ni Cristo a nagaramid ti kinaimbag;

15

2. Maiyebkasda no kasano nga usaren ti Iglesia ti ehemplo no Kristo iti panagaramid ti
kinaimbag no sadino nga pinilina ti pudno ngem iti dakes, hustcia,ken kinalintegkinapudno:
3. Makipagpartisipar kadagiti aktibida ti Iglesia nga mangduprak ti dakes, kinaawan
husticia ken palso nga aramid.
II.
Konsepto: Ti Iglesia imanipestarna ti inaimbag babanen iti panangduprakna ti
dakes, palso ken saan a nasayaat.
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, bigbigenmi ti kaaddam
kadakami ita a bigat. Dawatenmi ti presensiyam ta isuronakami kadi nga agbalin a
naimbag iti agnanayon a kanito iti biagmi. Amen!
3. Panglukat a Kanta: "Oh Give Thanks unto The Lord"
Oh give thanks unto the Lord, Oh give thanks unto the Lord
Oh give thanks unto the Lord for He is good.

B. Panagsagana
1. Mangisagana iti index card ket isurat dagiti sumagand nga tattao iti Nasantuan a Surat.
(David, Deborah, Pablo, Miriam, Esther, Mikias). Pagkainnemen ti klase segun ti
kaaduda. Ikkan ida iti sinaggaysa nga index card. Ibagam nga idescribarda wenno
iladawanda ti naisurat iti papelda iti maysa wenno dua a sarita. Ibagam nga basaenda ti
Biblia tapno masiguradoda.
2. Kalpasan ti aktibidad, damagen dagiti sumaganad:
a.) Sinno ti karirigatan nga iladawan wenno idescribar?
b.) Sinno ti kalalakaan nga iladawan wenno idescribar?
c.) Sinno nga tao ti Biblia ti kasla maitulad kenka?

C. Panawen ti Panagadal
1. Adalenyo dagiti sumagand a kayat a sawen dagiti sarita a naadaw iti Biblia:
a.) Kinasayaat wenno kinamangngaasi. Ti kayat a sawen daytoy ket ti kaadda ti
tarigagay wenno gagar nga agaramid ti nasayaat. Ti kinasayaat ket isut
panangngaasi kadagiti agkasapulan.
b.) Kinaimbag: Kayatna a sawen (ammona ti kinapudno ken kinalinteg-Ephesians
5:9, 2 Timothy 4:2), Mangisuro ken mangted pammagbaga wenno patigmaananRomans 15:14), mangted kinaimbag para iti sabsabali-Ephesians 2:10),
pakaidayawan ti Dios iti panagserbi kadagiti pada a tao-2 Thessalonians1:11),
kasupadi wenno kasungani ti dakes-3 John 1:11).
c.) KInasayaat ken kinaimbag agkasingin nga bunga ti espiritu. Ti Naimbag a tao ket
nasayaat a tao. Ti Nasayaat a tao ket naimbag a tao. Ni kinasayaat ken
kinaimbag parnuayenna ni ayat a nagpaiduma.
d.) Panagbuteng iti Dios kayatna a sawen panagaramid iti pagayatanna. Iti kanayon
nga ikakamang iti Dios ket isu ti panagtalek kenkuana.
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e.) Tultuladen: NI Pablo nangted patigmaan iti saan a panangtulad iti wagas ti
lubong ngem masapul nga ti wagas ti Dios ti tuladen.
f.) Panagbalbaliw: Ti pannakabalbaliw ket ti panangisukat ti maysa a banag iti
nasasayaat a banag. Babaen iti Espiritu Santo, mabalbaliwantayo tapno
agbalintayo ng akas ken Cristo kadagiti kagagalad ken ug-ugali. Ti
panagbalbalaiw ket isu ti pannakapabaro kadagiti panpanunot ken isip ti maysa a
tao.
2. Pagkaloen ti klase. Iasayn ti tunggal grupo dagiti paset ti Biblia.
a.) Umuna a grupo: Dagiti Salmo 23:6
Awan duadua a kumuyogto kaniak ti kinaimbag ken kinamanagayat bayat ti panagbiagko
ket agtaengakto nga agnanayon iti balaymo.
b.) Maikadua a grupo: Dagiti Salmo 31:19
Bendision ti insaganam kadagiti agbuteng kenka, nakaskasdaaw dagiti imbag nga
ipaaymo kadakuada. Ammo ti amin ti kinaimbagmo, kadagiti agtalek kenk, natalged ti
salknibmo.
c.) Maikatlo a grupo: Taga Roma 12:2
Saanyo a tultuladen dagiti ugali a lubong ngem palubosanyo nga balbaliwannakayo ti Dios
ket pabaroenyo naan-anay ti panunotyo. Ket maamuanyonto ti pagayatan ti Dios- no ania
ti naimbag, makay-yo kenkuana ken awan pagkuranganna.

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Ilawlawag dagiti sumaganad.
1. Inapirmar ni Ari David ti kinaimbag ti Dios isu a nangikari ti kinasayaat ken
kinamanangngaasi iti entero a biagna. Ania ti panagkunam a leksion daytoy nga
apirmasyon ni Ari David? ( no agtulnogtayo iti Dios, kanayon nga adda kadatayo iti
aniaman a paset ti panagbiagtayo dakes amn wenno nasayaat) No agtulnogtayo iti
Dios, kas iti panangikanta ni David kasta met kadi ti intayo panangikanta? (wen)
2. Inkanta pay ni David ti kinalabon wenno kinabuslon iti bendiyon ti Dios kadagiti
isuamin nga agtalek ken agbuteng kenkuana? Kasano nga masubadantayo dagitoy a
kinaimbag ti Dios? (Babaen iti panagaramiddtayo iti kinaimbag kadagiti padatayo a
tattao ken ti panangipakitatayo ti panagayat kadakuada)
3. Igunamgunam ni San Pablo iti saan a panangtulad kadagiti wagas toy lubong ngem
palubosantayo a pabaroen ti Dios dagiti panpanunottayo. Apay a ti panagbalbaliw ket
kasapulan unay? (Gapputta no nabalbaliwanka madiskubrem dagiti pagayatan ti Dios,
ken maamoam no ania ti makaay-ayo kenkuana) Ania ti kayat a sawen ti panagaramid
ti pagayatn ti Dios? Ania ti nagdumaan ti adda husticia ken awan, palso ken
kinapudno, dakes ken naimbag?
4. Mangted iti kapanpanunotan kadagiti sumaganad nga pannakailawlawag ti teksto:
Dagitoy a teksto manipud iti Daan ken Baro a Tulag ket manipestasyon ti akem ken
responsibilidad ti Iglesia iti pannakaipasdek ti pagarian ti Dios ditoy lubong. Kas komunidad
dagiti namati ken nisalakn naited kadatayo ti akem tapno maisaknap ti damag ti panagayat
ken panangisalakan ti Dios ditoy lubong kangrunaanna kadagiti tattao nga agkasapulan.
Kadagiti tattao nga agsapsapul no ania ti naimbag ken saan a naimbag masapul nga
maikkan ida ti sagut a mangammo iti pagayatan ti Dios- ti Dios pilienna dagiti annakna tapno
adda kadakuada ni kinaimbag ket petpetanda iti entero a panagbiagda. Ti Kinaimbag ditoy
ipakitana ti sirib tapno maamuantayo no ania ti naimbag ken dakes, no ania ti pudno ken
palso, no ania ti makaay-ayo iti imatang ti Dios. Ta ti Dios a naam-ammotayo ket Dios ti
kinaimbag, saanna nga ipalubos nga agpannuray ti daken no di ket bbaen kadatayo nga
tattao ti Iglesia iruartayo dayta a kababalin ti Dios ditoy lubong. Ti Kinaimbag ngarud ket
marka ti maysa a namati nga addaan gagar ken pannakabalin a mangipakita ti kinaimbag ti
17

Dios babaen iti panangidalanna ti pudpudno a pannakaisalakan a saan laeng iti bukodna a
bagi no di ket pagimbagam iti entero a lubong. A Kas napabaro nga agtutubo, kasano nga
makaaramidka iti naisangsangayan iti lubong ket adda kaes-eskanna iti lubong? ( Agbalin
ka a naimbag babaen iti panagsaom iti naimbag, panagaramidmo ti nasayaat ken
panagdayawmo iti Apo ti naimbaga nga panagserbim iti padam a tao)
5. Ania ti pannakaawat ti Biblia maipapan iti husticia, kinapudno ken kinalinteg?
6. Inkari ti Dios ti presensiyana kadatayo. Basaen ket pagmeditasyonan ti kararag ket
takuaten no pudno nga adda ni cristo kadatayo.
The Prayer of St. Patrick, An Irish Prayer
(Anonymous)
Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of every man who speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me.

E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem:

Kasano dagiti wags ti Iglesia a mangduprak iti kinadakes ken tapno ipakitana ti
kinaimbag a makaay-ayo iti imatang ti Dios?

F. Panangyaplikar ti Adal
Ibagam iti klasem nga ilistada wenno ibagada dagiti aktibidad ti Iglesia nga
mangipagunamgunam ti kinaimbag. Kalpasan ti pannakailista, pumilida ti maysa nga
pakipartisiparanda nga addaan ayat ken gagar a mangitrabaho. Ibagam a
mainspiraranda koma iti daytoy a pagsasao; “Ti agbiag a naimbag ket panagbiag a
naksetro iti Dios: wags iti panagbiag a marecognisar nga ti Dios sinagutanna amin nga
annakna ti kinaimbag”

G. Pangrikep a Panagdayaw
a. Laglagipen a Bersikulo- Roma 12:2
b. Panagdaton idatonda iti Apo ti resulosyon nga inaramidda.
c. Pangrikep a Kanta: “A Little Prayer”
Words: John Josey Music: Pam Beall
Lord, Jesus, help me day by day to grow like You in ev'ry way
So good, so kind, so gentle, too, That all may know I follow you.
d. Pangrikep a Kararag: Apo Dios ituloynakam nga idalan tapno maammoanmi
dagiti pagayatam. Kanayon kadi O Apo nga isurona kami nga agbalin a naimbag.
Agkararag ken Jesus nga Apomi. Amen!
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