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

 
September 25, 2016  
(Kingdomtide) Maikalima a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/Fellowship of the Least Coin 
Paulo ti Leksion 44: “Kinasayaat- Kababalin iti Pagarian ti Dios”  
 
 
DAGITI TEKSTO: 
Daan a Tulag 
Micah 6:8  
8 Saan! Ilawlawag kadakayo ti Apo no ania ti naimbag. Daytoy ti dawatenna kadakayo: 
aramindentayo ti nalinteg, ipakitayo ti di agbalbaliw a panagayat, ken agtulnogtayo a 
sipapakumbaba iti Diostayo. 
 
Baro a Tulag 
I Timoteo 2:1-7 
1 Umuna unay, yunay unay ko ngarud a maidaton iti Dios dagiti dawat, kararag ken 
panangibabaet ken panagyaman dagiti amin a tao, 2 para kadagiti ari ken amin nga adda iti 
nangato a saad tapno agbiagtayo a natalna ken naulimek, nadiosan ken natakneng kadagiti amin 
a banag, 3 Nasayaat daytoy ket makaay-ayo iti Dios a mangisalakan kadatayo. 4 Tarigagayanna 
a maisalakan ti amin a tao ken maammoanda ti pudno 5 Ta maymaysa ti Dios ket maymaysa met 
ti mamagkappia iti Dios ken iti tao ni Cristo Jesus a tao a 6 nangyawat ti biagna a pangsubbot 
kadagiti amin a tattao. Dayta ti naipaneknek nga iti naituding a tiempo kayat ti Dios a maisalakan 
dagiti amin a tao, 7 daytoy ti gapuna a naibaonnak a kas apostol, maestro dagiti Hentil ken 
mangaskasaba iti mensahe ti pammati ken kinapudno. Saannak nga agul-ulbod. Pudno ti 
ibagbagak. 
 
Lukas 10:25-37 
Ti Pangarig Maipapan iti Naimbag a Samaritano 
25 Timmakder ti maysa a maestro ti Linteg a mangsuot ken Jesus. “Maestro ,” sinaludsodna, ania 
ti masapul nga aramidek tapno magun-odko ti biag nga agnanayon?” 26 “Ania ti kuna ti 
Nasantuan a Surat,” kinuna ni Jesus. “Ania ti panangawatmo?” 27 Ayatem ti Apo a Diosmo iti 
amin a pusom, iti amin a kararuam, iti amin a pigsam, ken iti amin a panunotmo,” ken “ Ayatem ti 
kaarrubam a kas iti bagim,” ingsungbat ti maestro ti linteg. 28 Husto ti insungbatmo,” Kinuna ni 
Jesus. “Aramidem daytoy ket agbiagkanto.” 29 Ngem kayat ti maestro iti Linteg nga ikalintegan ti 
bagina, isut’ gapuna a nagsaludsod manen ken Jesus, “Siasinno ti kaarrubak?” 
30 Simmungbat ni Jesus: Adda maysa a tao a naggapu diay Jerusalem ket sumalsalogda a 
mapan diay Jerico. Sinaneb dagiti tulisan, innalada amin nga adda kenkuana agraman pagay-
anayna, kinabkabilda sada pinanawan a dandanin matay. 31 Nairana met a sumalsalog sadiay ti 
maysa a padi. Idi makitana  daydi tao, linisianna ket intuloyna ti nagna. 32 Simmalog met sadiay 
ti maysa a Levita; inasitganna ti tao ket kinitana. Kalpasanna linisianna met ket intuloyna ti nagna. 
33 Ngem limmabas met ti maysa a Samaritano nga agbibiahe. Idi makitana ti tao, naasian 
kenkuana. 34 Inasitganna ket sinapsapuanna dagiti sugatna iti lana ken arak sana binedbedan 
ida. Insakayna nga inpan iti maysa a pagdagusan a nangtaripatoannana kenkuana. 35 
Kabigatanna, nangala ti dua a pirak ket intedna iti agpadpadagus. “Taripatoem kinunana 
kenkuana, ket inton agsubliak, bayadakto amin a nagastom.” 36 Kinuna ngarud ni Jesus”Iti 
panagkunam. Siasinno kadagiti tallo ti pudno a kaaruba daydi tao a sinaneb dagiti tulisan 37 
Daydi nangngaasi kenkuana, “insungbat ti maestro ti linteg, Kinuna ngarud ni Jesus, “Inka ngarud 
ket aramidem ti kasta.” 
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PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO 
Iti Mikias 6:8 ipakitana ti maysa kadagiti nadiosan nga bilin ti Dios kadagiti tattaona: 

aramidenyo ti nalinteg, ipakitayo ti di agbalbaliw a panagayatyo ken agtulnogkayo a 
sipapakumbaba iti Diosyo. Iti kapitulo 6 iti libro ti Mikias ket naiturong kadagiti ap-appo ti Israel iti 
Judah iti maika-walo a siglo (BCE), kadagiti agtuturay nga saan nga umannamong iti husticia ken 
kappia kadagiti tattao. Dagitoy dagiti tattao nga aggasgastos iti adu a pirak para iti didiosen kas 
panagdayawda iti diosda. Ni Mikias ammona daytoy nga realidad a pasamak ket saan a pudno 
dagiti tattao iti dayta a tiempo. Naimatangan ni Mikias ti pannakairurumen dagiti nakukurapay ken 
marigrigat. (cf. Mi. 2:1-2; 3:1-3). Kasta unay ti panagrigat dagiti nakukurapay gapu iti 
panagpautang a nakaro ti annak ti pautang, ken nadagsen a buis nga aggapu iti Ari. Naruay a 
pannakatagabu dagiti tattao iti panawen ni Mikias. Dagiti nababaknang a ti pannakaammoda 
kanayon a pabor ni Yahweh kadakuada gaputta nangingina ken nalabon wenno adu dagiti 
datonda iti altar ni Yahweh. Ti ammoda gaputta adu ti datonda adu ti pabur wenno bendisyon ti 
Dios kadakuada. (V. & 7) Dagitoy nga sitwasyon ti nakita ni Mikias nga saan a nasayaat nga 
kapanpanunotan dagiti tattao maipapan iti panagpammati ken Yahweh. Dagitoy dagiti mangperdi 
iti prinsipyo nga orihinal maipapan iti pammati ken Yahweh.  Ti laeng tartarigagayan ti Dios 
kadakuada a pakaipasdekan iti natalna ken nabunga a kumunidad; ket ti panangaramid ti husticia, 
panagayat iti kinasayaat ken ti panagtulnog a sipapakumbaba Kenkuana. Daytoy ti nailatang nga 
kayat ti Dios a pakaipasdekan iti pudpudno ken alternatibo nga pagarianna nga awanen sabali a 
Dios ken Ari no saan nga isuna laeng. 
 Iti met Lukas 10:25-37 (Ti panangarig maipapan iti Naimbag a Samaritano) mangrugi iti 
maysa nga abogado nga mayat a mangsuot ken Jesus babaen iti saludsodna no kasano a 
magun-odna ti biag nga agnanayon. Sinungbatan ni Jesus iti maysa nga nalaka nga saludsod: 
“Ania ti kuna ti Nasantuan a Surat?” Ti abogado simmungbat babaen iti panangikabesana ti 
naindaklan nga bilin iti Deut. 6:5 ken Lev. 19:18. ‘Ayatem ti Apo a Diosmo iti amin a puson, iti 
amin a kararuam, iti amin a pigsam ken ayatem ti kaarubam a kas iti bagim.”  “Husto ti 
ingsungbatmo, Aramidem daytoy ket agbiagkanto.” Ti abogado nagsaludsod manen gapu ta 
kayatna nga ikalintegan ti bagina babaen iti maysa manen a saludsod kinunana; ‘Siasinno ngarud 
dagiti kaarrubak? Simmungbat ni Jesus babaen iti pangarig maipapan iti Naimbag a Samaritano 
nga nangsalbar iti nasaneb a tao a dandanin matay.” Ti Naimbag a Samaritano ti nangaramid ti 
kinasaayaat ken asi iti biktima a linabsan ti padi ken ti Levita. Ti samaritano ti nakaitured a 
timmulong iti matmatayen a tao, sinapsapuanna, binedbedanna dagiti sugatna sana napan iti 
balay pagdagusan. Kabigatanna, kinunana pay iti agpadpadagus a bayadanna amin nga 
nagastona. Ti pakasaritaan iparangna nga adda dakkel a nagbedgan wenno saan a 
panangkikinnaawatn ti Hudyo ken Samaritano. Kitkitaenda ti bagida nga agkalaban ket saanda a 
mapagtalkan iti tunggal maysa ken saanda nga aminen nga agkarubada wenno aggayyemda. Ni 
Jesus inbagana a ti Samaritano pudno a karrubada numan pay agkalabanda. Ti panangisuro iti 
kaarruba iti daytoy nga istorya ket binaliktad ni Jesus. Dagiti kalaban wenno kagurgura ket isuda 
dagiti kaaruba.  Dagiti tattao nga ikonsidera nga kalaban, wenno kagur-gura isuda dagiti 
paggapuan ti kinasayaat, pannulong ken naindaklan a kaasi iti baet kadagiti ideolohia, 
napolitikalan ken puli a nagtaudan. Gundaway daytoy nga panwen ti panangburak kadagiti pader 
a mamagsina iti tunggal maysa. Daytoy ti panawen nga ibiag ti kinasayaat ken kina-imbag 
kadagiti tattao. Ti ngamin kinasayaat ken panangaasi ket importante nga kababalin wenno 
kagagalad iti pagarian ti Dios. 
 
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR 

Para kadagiti tattao nga addaan turay, ti kina-imbag wenno kinasayaat ket marka ti 
pagkapuyan. Iti sabali a bangir, ti Nasantuan a Surat ti kinasayaat wenno kina-imbag ket maysa 
a naisangsangayan a kababalin ti Dios. Dagiti nasion a kanayon a makigubgubat dagiti kalaban 
ket awannan ti kalintegan nga umawag iti Dios. Ti kinasayaat ket saan nga agbalin iti 
panangipasdek iti pagarianda. 
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 Dagiti laeng mangay-ayat ti kinasayaat (Mikias 6:8) ket isuda dagiti tattao iti pagarian ti 
Dios. Ngem kasano no a masursuro iti kinasayaat iti lubong nga addaan 
kinamanangimbubokodan wenno kanya-kanya? Daytoy nga prinsipyo ti Darwinian maipapan iti 
pannakaparsua ket kasupadi wenno kasungani kadagiti kababalin iti pagarian ti Dios. 

Ti nakaayaban ti Iglesia wenno paset ti akemna ket isu ti panagbalinna a pagadalan 
wenno eskwela tapno sursuruanna dagiti tattao nga agbalin a nasayaat ken naimbag. Ti 
kinasayaat masursuro iti Iglesia ngem nasamsamay dayta no maibiag iti ruar ti Iglesia. Ti 
panangidalan ti Iglesia ket naimodelo iti panangidalan ni Jesus no sadino nga adda 
kinapakumbaba ken kinaanep. Para iti aglawlaw, ti Iglesia ti agbalin nga pannakarupa ti 
kinasayaat kadagiti amin nga tattao. Ti Iglesia saanna pilpilien no sinno dagiti tattao nga mabalin 
laeng a kasayaatna, no diket koma nasayaat kadagiti amin a klase dagiti tattao. Agbalin ti Iglesia 
a pakasarakan ken pakabirukan ti pannakatransporma ken pannakaisalakan tapno dagiti amin a 
tattao agbalinda nga nasayaat iti tunggal maysa. 

Ti panagbalin nga nasayaat ket saan a possible wenno maikanatad iti agdama a lubong. 
Daytoy ti pudno nga karit ti Iglesia. Narigat nga agpayso nga isuro dagiti kababalin wenno 
kagagalad iti pagarian ti Dios iti lubong a napnot kinadakes, ngem masapul nga isuro dagitoy, ket 
ti Iglesia ti akin-akem daytoy a panangisuro tapno maisaknap ni kinasayaat toy lubong. 

 
 
Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Levels 
 

I. Panggep 
Kalpasan ti panagadal ken ti agtultuloy a panangipakita dagiti nagannak ken nataengan ti umiso 
nga ehemplo, dagiti ubbing ket mabalinanda nga: 

1. Makakitada kadagiti aktibidad ti Iglesia nga makaisuro iti kinasayaat; 
2. Maidemonstrarda ti kinaimbag/kinasayaat; 
3. Maapresiarda ti panagbalin a nasayaat ken ti gundaway nga ipakitada ti kinasayaat. 

 
II. Konsepto: Nasayaat ti agbalin a naimbag. 
 
Dagiti Kasapulan : Bibliya, pagkantaan, ladawan, 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:  “Manangngaasi ken Naimbag a Dios, bigbigenmi O 

Dios ti kaaddam kadakami iti daytoy a gundaway. Umawagkami manen kenka 
tapno isuronakami ket idalannakami kadagiti kababalin nga inkam ibiag. 
Tulongannakami O Dios nga agbalin a nasayaat kadagiti Sao, panunoten ken 
aramidenmi. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, amen! 

3. Panglukat nga kankanta:  
“Jesus' Hands Were Kind Hands” (Children Praise God, 36) 

Jesus' hands were kind hands, doing good to all, 
Healing pain and sickness, blessing children small, 

Washing tired feet, and saving those who fail; 
Jesus' hands were kind hands, doing good to all. 

Take my hands, Lord Jesus, let them work for you; 
Make them strong and gentle, kind in all I do. 
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Let me watch you, Jesus till I'm gentle too, 
Till my hands are kind hands, quick to work for you. 

 
 
B. Panangisagana  

1. Ibagam iti klase nga adda obserbarenda ti aktibidad ti Nasasayaat ken saan a nasasayaat 
a Sao. Mangala ti toothpaste ken bassit nga mallukong. Mangayab ti maysa nga ubing ta 
pespesenna ti toothpaste nga ipan iti mallukong. Ipapadasmo kadagiti amin nga ubbing. 
Dagiti dadduma ibagam nga isublida ti toothpaste iti nagyannanna. Expectarem nga 
narigat ti mangisubli iti nagyananna. 

2. Ilawlawag ti aktibidad. Damagem kadagiti ubbing no apay a narigat ti mangisubli ti 
toothpaste ti nagyannana. Ibagam nga ti toothpaste ket kasla sao. No makapagsaoka ti 
nasayaat ken saan a nasayaat a sao kadagiti padam a tattao saan mom mabalin nga 
ibabawi. Dagiti nasasayaat a sao  mangparagsak iti pada a tao ngem dagiti saan a 
nasayaat a sao makapasakit ti pada a tao. Makapag sorry tayo ngem saanen a maisubli 
ti naisaom a madi. 

3. Damagem kadagiti ubbing no ania a sao ti kayatda nga isawang, nasasayaat wenno saan 
a nasayaat. Ibagam ta ipalawagda ti kayatda iti daytoy a dua. 

 

C. Oras ti Innadal/Panagadal 
 

1. Ikonektar ti palawagda iti estoria iti baba.  
2. Agistorya. 

Ti Nasayaat a Tao 
(Maibatay iti Lukas 10:25-37) 

Maysa nga aldaw adda lalaki a naggaput Jerusalem a mapan Jericho. Idi adda iti dalanna, 
dagiti grupo ti lallaki sinanebda, kinabkabilda ken dandanin matay sada pinanawan. Idi adda iti 
dalan, labaslabasan dagiti tattao. Ti umuna a tao a nanglabas kenkuana ket padi. Kinita ti padi 
sana pinanawan. Ti maikadua a tao ket maysa a Levita, idin ta nakitana ti matmatayen nga tao 
linabsanna. Ti maikatlo nga tao ket maysa a Samaritano. Idi nakitana ti matmatayen nga tao, 
inarayatna, sinapsapuanna ti lana ken arak, binedbedanna ti sugatna. Binagkatna ket inpanna 
iti asideg a pagdagusan. Kabigatanna, pumanawen ti Samaritano. Kinunana iti pagdagusan, 

“taraknem ket bayadakto amin a nagastona inton agsubliak.” 
 
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray. 

1. Ania ti istoriatayo ita a bigat? Ibagam nga agsipatda ti lima no umannamongda kadagiti 
sasao iti baba. Para kadagiti NK basaem ti sarita- No YE pabasam ti sao) 
a.) Maipapan iti maysa a lalaki nga sinanebda. 
b.) Maipapan iti maysa a lalaki a saan a timmulong iti nasaneb a tao. 
c.) Maipapan iti maysa a lalaki a nangtulong iti nasaneb a lalaki 
d.) Maipapan iti kinasayaat ti maysa a tao. 

2. Adda dagiti nagakem iti istoria. Ipada iti inakemda iti estoria.( Para NK ibagamta itudo ti 
tao a nagakem, no met  YE ibagam a basaenda ti kapadana) 

Ubing a Lalaki, Padi, Levita,  Samaritano 
a.) Isuna ti immuna a nangkita iti matmatayen a lalaki. 
b.) Isuna tay sinanebda ket pinanawanda a dandanin matay. 
c.) Isuna ti maikatlo nga lalaki a nangkita iti matmatayen nga tao. 
d.) Isuna ti maikadua  nga lalaki a nangkita ti matmatayen nga tao. 

3. Sinno ti nasayaat nga tao  iti istoria, ti padi, ti levita, wenno ti samaritano? Ilawlawag ti  
  sungbat. 
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E. Panangdiskubre ti Adal manipud iti Biblia. 
Damagen:  
 Kas annak ti Dios, apay a nasayaat ti agbalin a naimbag a tao? 

 

F. Panangiyaplikar ti Adal manipud iti Biblia. 
  

1. Isurom ti laglagipen a bersikulo. (Luke 10:27b) 
2. Para iti NK. Ibagam nga lagipenda ti inubrayo ngaa nasasayaat ken saan a nasasayaat 

nga sao. Ibagam a mangbirokda iti kaparehasda a kaklaseda. Ibagam nga 
mangpanunotda iti pangiladawanda a nasasayaat a sao iti kaparehada nga klasmateda. 
Ibagam nga ibingayda iti klase dayta a sao. Ibagam nga ti nagsayaat ti agbalin a 
naimbag kadagiti pada a tao…. Ibagam ta kompletuenda daytoy a sarita. Nasayaat ti 
agbalin a naimbag iti pada a tao gaputta__________________________________. 

3. Para YE. Ibagam nga lagipenda ti inubrayo maipapan iti nasasayaat ken saan a 
nasasayat a sao. Ipaganetget nga masapul nga ipakitada ti kinasayaatda iti amin a 
tiempo. 
KASANOM NGA IPAKITA TI KINASAYAATMO? 
 

Iti Pagay-ayaman Iti Pagtaengan wenno 
Balay 

Iti Kapilya 

Ipabulodko ti in-indayon no 
adda sumublat 

Tulongak ni Nanangko nga 
mangisagana ti lamisaan a 
panganan 

Isemak amin nga tattao 
diay kapilya 

   

   

 
 
G. Pangserra nga aramid: 

1. Laglagipen a bersikulo:  
2. Panagdaton 
3. Pangrikep a Kanta: “Be Kind” 

Words: Based from Eph.4:32/Music: Cecilia Williams 
Be kind, be kind, be kind to one another. 
Be kind, be kind, be kind to one another. 

Share toys, share toys, share toys with one another. 
Share toys, share toys, share toys with one another. 

Shake hands, shake hands, shake hands with one another. 
Shake hands, shake hands, shake hands with one another. 

. 
4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti panangisurom kadakami ita a bigat ti 

panagbalinmi a nasayaat. Tulongannakami tapno iti agnanayon nasayaat 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. Makakitada kadagiti aktibidad ti Iglesia nga makisuro iti kinasayaat; 
2. Maidemonstrarda ti kinaimbag/kinasayaat; 
3. Maapresiarda ti panagbalin a nasayaat ken ti gundaway nga ipakitada ti kinasayaat. 

 
II. Konsepto: Nagsayaat a banag ti panangipakitam ti kinaimbagmo iti padam a tao . 
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Dagiti Kasapulan: Biblia, pagkantaan, coloring sheet, bond papers 

 
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, dagiti wagasmo nakaskasdaawda, ken 

nagsasayaatda. Mariknami kadagiti pusomi, tapno masapul a pagtulnogandaka. Kas 
adalenmi manen dagiti sasaom, O Dios lukatam dagiti bibiagmi. Amen! 
 

3. Panglukat a Kanta: “Jesus' Hands Were Kind Hands” 
Jesus' hands were kind hands, doing good to all, 

Healing pain and sickness, blessing children small, 
Washing tired feet, and saving those who fail; 

Jesus' hands were kind hands, doing good to all. 
Take my hands, Lord Jesus, let them work for you; 

Make them strong and gentle, kind in all I do. 
Let me watch you, Jesus till I'm gentle too, 

Till my hands are kind hands, quick to work for you. 

 

B. Panagsagana 
  

1. Ikkan dagiti ubbing iti sukog ti maysa a tao. Ibagam nga isuratna ti naganda. 
2. Ibagam nga agpormada ti dakkel nga sirkulo wenno bilog sada agtugaw. Ibagam nga 

ipasada ti nasukog a tao iti akinkannawan nga kaabayda. Agbilangka iti tallo ket ibagak 
nga kulkulenda wenno perdienda ti nasukog a tao nga inpasada. 

3. Kalpasanna, isublida manen iti kaabayda. Ibagam nga tarimaanen na ti nasukog nga 
tao. Damagem no maisublida pay iti dati a pormana. 

4. Ibagam kadagiti ubbing nga ti inay-ayamda ket kapada tay pinagsasawam ti saan a 
nasayaat tay padam a tao. No naibagamon tay saan a nasayaat a sao itay padam a tao 
saan mon maisubli, napasaktamon tay padam a tao. Uray no agpakawan ka saanen nga 
maisubli pay.. 

 C. Panawen ti Innadal 
1. Ilawlawag ti pangarig. Ibingay dagitoy a kapanpanunotan. 
 a.) Makisarsarita ni Jesus kadagiti mamaestro ti linteg. 
 b.) Ti abogado nagsaludsod ti dua ken Jesus. 

c.) Iti dayta a pannakaibingay ti pangarig dagiti Samaritano ket kagurgura dagiti  
 Hudyo. 

2. Ibagam iti klase ta basaenda ti Lukas 10:25-37. 
 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 
1. Ania ti saludsod a dinamag ti abogado ken Jesus? (basaen ti bersikulo in Luke 10:25) 
2. Ania ti insungbat ni Jesus? (Basaen ti Luke 10:26) 
3. Ania ti naisurat iti linteg? (Basaen ti Luke 10:27) 
4. Kasano nga magun-od iti biag nga agnanayon? (Basaen ti Luke 10:28) 
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5.  Lukas 10:28 makuna nga pundasion ti komitment iti panagserbi? Mamatika wenno 
saan? (ti panagayat ken panagserbi iti Dios saan nga maisina iti panagayat ken 
panagserbi kadagiti pada a tattao) 

6. Ania ti sinaludsod ti abogado ken Jesus iti maikadua a daras? (basaen ti Luke 
10:29) 

7. Kasano a sinungbatan ni Jesus ti abogado? (babaen iti pangarig maipapan iti Naimbag 
a Samaritano) 

8. Sinno ti nanagipakita ti pudno a karruba ti nasaneb a lalaki? (samaritano) 
9. Ania ti panagkunama pay nga pinili ni Jesus ti samaritano nga agbalin a karruba ti 

nasaneb a lalaki?( Kayat nga ipakita ni Jesus a ti panagayat iti pada a tao saan a 
nakabasar iti puli, politika, ekonomiya ken kultura.) 

10. Ania ti napintas a wagas nga pangi;adawan iti kaaruba? (saan a nasken nga asideg iti 
balaymo no diket tay tao a nasayaat ti panagpuspusona kadagiti amin a tattao iti amin a 
tiempo) 

11. Kasano nga inbiag ni Jesus ti biagna kas nasayaat a karruba? (babaen iti 
panangagasna kadagiti saksakit, binendisyonanna dagiti ubbing, inugasanna dagiti 
saksaka dagiti nabannog, insalakanna dagiti makasapul ti pannakaisalakan) 

  
E. Panangdiskubre ti Adal 

Saludsodem: Ania dagiti programa ti Iglesia a mangipakita ti kinasayaat wenno kinaimbag? 
  
F. Panangyaplikar iti Naadal 
 1. Isurom ti laglagipen a bersikulo. (Luke 10:27b) 
 2. Para ME; babaen iti panangidrama, ibagam a solbarenda dagiti sumaganad: 

a.) Umuna a grupo: Nakitam dagiti kaeskwelaam nga agibatbato kadagiti 
basurada iti uneg ti klassroomyo. 
b. Maikadua a grupo: Tay kabsatmo nga inaudi dawatenna ti tulong mo nga 
agasaynment. 
c. Maikatlo a grupo: Ti mangisursuro kadakayo ti Sunday School ibagana nga 
ipulangyo amin dagiti ay-ayam iti dati nga nagyananda. 

3. Para OE. Ima nga agtrabaho! Idrowing mo ta imam iti coupon bond. Ibagam nga 
kokolanda ket sungbatanda dagiti sumaganad: Ibagam nga ipresentardanto iti grupo. 

a. Tangan- Aniada dagiti nasasayaat nga maaramidmo kadagiti gagayyemmo? 
b. Pagitudo- Aniada dagiti nasasayaat nga maaramidmo kadagiti nagannakmo? 
c. Akintenga nga ima- Ania dagiti nasasayaat nga maaramidmo kadagiti 

kaeskwelaam? 
d. Pagyanan singsing: Aniada dagiti nasasayaat nga maaramidmo kadagiti 

karrubam? 
e. Kikit: Ania dagiti nasasayaat nga maaramidmo kadagiti 

mamaestram/pastormo? 
f. Dakulap- Mamatika a naragsak ti Dios no kasta nga agaramidka ti naimbag? 

Apay? 
 

G. Pangrikep nga Aramid 
1. Laglagipen a bersikulo:  
2. Panagdaton 
3. Pangrikep a Kanta: "The Good Samaritan" 

Words and Music: Laila Fuertes/ Cebuano Translation.: Esther F. Camino 
There was a man from Jerusalem who was robbed on his way to Jericho. 

Nobody came to help him except the good Samaritan. 
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Dunay tawo gikan sa Jerusalem gitulis paingon sa Jericho. 
Walay nitabang kaniya gawas sa maayong Samaritano. 

4. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti panangisurom kadakami nga agbalin a 
nasayaat iti padami a tattao. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi.    Amen! 
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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad                  Ti Iglesia ipakitana ti bungana 

 
September 25, 2016  
(Kingdomtide) Maikalima a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/Fellowship of the Least Coin 
Paulo ti Leksion 44: “Kinasayaat- Kababalin iti Pagarian ti Dios”  
 
 
DAGITI TEKSTO: 
Daan a Tulag 
Micah 6:8  
8 Saan! Ilawlawag kadakayo ti Apo no ania ti naimbag. Daytoy ti dawatenna kadakayo: 
aramindentayo ti nalinteg, ipakitayo ti di agbalbaliw a panagayat, ken agtulnogtayo a 
sipapakumbaba iti Diostayo. 
 
Baro a Tulag 
I Timoteo 2:1-7 
1 Umuna unay, yunay unay ko ngarud a maidaton iti Dios dagiti dawat, kararag ken 
panangibabaet ken panagyaman dagiti amin a tao, 2 para kadagiti ari ken amin nga adda iti 
nangato a saad tapno agbiagtayo a natalna ken naulimek, nadiosan ken natakneng kadagiti amin 
a banag, 3 Nasayaat daytoy ket makaay-ayo iti Dios a mangisalakan kadatayo. 4 Tarigagayanna 
a maisalakan ti amin a tao ken maammoanda ti pudno 5 Ta maymaysa ti Dios ket maymaysa met 
ti mamagkappia iti Dios ken iti tao ni Cristo Jesus a tao a 6 nangyawat ti biagna a pangsubbot 
kadagiti amin a tattao. Dayta ti naipaneknek nga iti naituding a tiempo kayat ti Dios a maisalakan 
dagiti amin a tao, 7 daytoy ti gapuna a naibaonnak a kas apostol, maestro dagiti Hentil ken 
mangaskasaba iti mensahe ti pammati ken kinapudno. Saannak nga agul-ulbod. Pudno ti 
ibagbagak. 
 
Lukas 10:25-37 
Ti Pangarig Maipapan iti Naimbag a Samaritano 
25 Timmakder ti maysa a maestro ti Linteg a mangsuot ken Jesus. “Maestro ,” sinaludsodna, ania 
ti masapul nga aramidek tapno magun-odko ti biag nga agnanayon?” 26 “Ania ti kuna ti 
Nasantuan a Surat,” kinuna ni Jesus. “Ania ti panangawatmo?” 27 Ayatem ti Apo a Diosmo iti 
amin a pusom, iti amin a kararuam, iti amin a pigsam, ken iti amin a panunotmo,” ken “ Ayatem ti 
kaarrubam a kas iti bagim,” ingsungbat ti maestro ti linteg. 28 Husto ti insungbatmo,” Kinuna ni 
Jesus. “Aramidem daytoy ket agbiagkanto.” 29 Ngem kayat ti maestro iti Linteg nga ikalintegan ti 
bagina, isut’ gapuna a nagsaludsod manen ken Jesus, “Siasinno ti kaarrubak?” 
30 Simmungbat ni Jesus: Adda maysa a tao a naggapu diay Jerusalem ket sumalsalogda a 
mapan diay Jerico. Sinaneb dagiti tulisan, innalada amin nga adda kenkuana agraman pagay-
anayna, kinabkabilda sada pinanawan a dandanin matay. 31 Nairana met a sumalsalog sadiay ti 
maysa a padi. Idi makitana  daydi tao, linisianna ket intuloyna ti nagna. 32 Simmalog met sadiay 
ti maysa a Levita; inasitganna ti tao ket kinitana. Kalpasanna linisianna met ket intuloyna ti nagna. 
33 Ngem limmabas met ti maysa a Samaritano nga agbibiahe. Idi makitana ti tao, naasian 
kenkuana. 34 Inasitganna ket sinapsapuanna dagiti sugatna iti lana ken arak sana binedbedan 
ida. Insakayna nga inpan iti maysa a pagdagusan a nangtaripatoannana kenkuana. 35 
Kabigatanna, nangala ti dua a pirak ket intedna iti agpadpadagus. “Taripatoem kinunana 
kenkuana, ket inton agsubliak, bayadakto amin a nagastom.” 36 Kinuna ngarud ni Jesus”Iti 
panagkunam. Siasinno kadagiti tallo ti pudno a kaaruba daydi tao a sinaneb dagiti tulisan 37 
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Daydi nangngaasi kenkuana, “insungbat ti maestro ti linteg, Kinuna ngarud ni Jesus, “Inka ngarud 
ket aramidem ti kasta.” 
 
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO 

Iti Mikias 6:8 ipakitana ti maysa kadagiti nadiosan nga bilin ti Dios kadagiti tattaona: 
aramidenyo ti nalinteg, ipakitayo ti di agbalbaliw a panagayatyo ken agtulnogkayo a 
sipapakumbaba iti Diosyo. Iti kapitulo 6 iti libro ti Mikias ket naiturong kadagiti ap-appo ti Israel iti 
Judah iti maika-walo a siglo (BCE), kadagiti agtuturay nga saan nga umannamong iti husticia ken 
kappia kadagiti tattao. Dagitoy dagiti tattao nga aggasgastos iti adu a pirak para iti didiosen kas 
panagdayawda iti diosda. Ni Mikias ammona daytoy nga realidad a pasamak ket saan a pudno 
dagiti tattao iti dayta a tiempo. Naimatangan ni Mikias ti pannakairururmen dagiti nakukurapay 
ken marigrigat. (cf. Mi. 2:1-2; 3:1-3). Kasta unay ti panagrigat dagiti nakukurapay gapu iti 
panagpautang a nakaro ti annak ti pautang, ken nadagsen nga nga buis nga aggapu iti Ari. 
Naruay a pannakatagabu dagiti tattao iti panawen mi Mikias. Dagiti nababaknang ti 
pannakaammoda kanayon a pabor ni Yahweh kadakuada gaputta nangingina ken nalabon 
wenno adu dagiti datonda iti altar ni Yahweh. Ti ammoda gaputta adu ti datonda adu ti pabur 
wenno bendisyon ti Dios kadakuada. (V. & 7) Dagitoy nga sitwasyon ti nakita ni Mikias nga saan 
a nasayaat nga kapanpanunotan dagiti tattao maipapan iti panagpammati ken Yahweh. Dagitoy 
dagiti mangperdi iti prinsipyo nga orihinal maipapan iti pammati ken Yahweh.  Ti laeng 
tartarigagayan ti Dios kadakuada a pakaipasdekan iti natalna ken nabunga a kumunidad; ket ti 
panangaramid ti husticia, panagayat iti kinasayaat ken ti panagtulnog a sipapakumbaba 
Kenkuana. Daytoy ti nailatang nga kayat ti Dios a pakaipasdekan iti pudpudno ken alternatibo 
nga pagarianna nga awanen sabali a Dios ken Ari no saan nga isuna laeng. 
 Iti met Lukas 10:25-37 (Ti panangarig maipapan iti Naimbag a Samaritano) mangrugi iti 
maysa nga abogado nga mayat a mangsuoot ken Jesus babaen iti saludsodna no kasano a 
magun-dona ti biag nga agnanayon. Sinungbatan ni Jesus iti maysa nga nalaka nga saludsod: 
“Ania ti kuna ti Nasantuan a Surat?” Ti abogado simmungbat babaen iti panangikabesana ti 
naindaklan nga bilin iti Deut. 6:5 ken Lev. 19:18. ‘Ayatem ti Apo a Diosmo iti amin a puson, iti 
amin a kararuam, iti amin a ah pigsam ken ayatem ti kaarubam a kas iti bagim.”  “Husto ti 
ingsungbatmo, Aramidem daytoy ket agbiagkanto.” Ti abogado nagsaludsod manen gapu ta 
kayatna nga ikanlintegan ti bagina babaen iti maysa manen a saludsod kinunana; ‘Siasinno 
ngarud dagiti kaarrubak? Simmungbat ni Jesus babaen iti pangarig maipapan iti Naimbag a 
Samaritano nga nangsalbar iti nasaneb a tao a dadndanin matay.” Ti Naimbag a Samaritano ti 
nangaramid ti kinasaayaat ken asi iti biktima a linabsan ti padi ken ti Levita. Ti samaritano ti 
nakaitured a timmulong iti matmatayen a tao, sinapsapuanna, binedbedanna dagiti sugatna 
sana napan iti balay pagdagusan. Kabigatanna, kinunana pay iti agpadpadagus a bayadanna 
amin nga nagastona. Ti pakasaritaan iparangna nga adda dakkel a nagbedgan wenno saan a 
panangkikinnaawatn ti Hudyo ken Samaritano. Kitkitaenda ti bagida nga agkalaban ket saanda 
a mapagtalkan iti tunggal maysa ken saanda nga aminen nga agkarrbada weno aggayemda. Ni 
Jesus inbagana nga ti Samaritano nga isu ti karrubada numan pay agkalabanda. Ti 
panangisuro iti kaarruba iti daytoy nga istorya ket binaliktad ni Jesus. Dagiti kalaban wenno 
kagurgura ket isuda dagiti kaaruba.  Dagiti tattao nga ikonsidera nga kalaban, wenno kagur-
gura isuda dagiti paggapuan ti kinasayaat, pannulong ken naindaklan a kaasi iti baet kadagiti 
idelohia, napolitikalana ken puli a nagtaudan. Gundaway daytoy nga panwen ti panangburak 
kadagiti pader a mamagsina iti tunggal maysa. Daytoy ti panawen nga ibiag ti kinasayaat ken 
kina-imbag kadagiti tattao. Tin ngamin kinasayaat ken panangaasi ket importante nga  nga 
kababalin wenno kagagalad iti pagarian ti Dios. 
 
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR 

Para kadagiti tattao nga addaan turay, ti kina-imbag wenno kinasayaat ket marka ti 
pagkapuyan. Iti sabali a bangir, ti Nasantuan a Surat ti kinasayaat wenno kina-imbag ket maysa 
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a naisangsangayan a kababalin ti Dios. Dagiti nasion a kanayon a makigubgubat dagiti kalaban 
ket awannan ti kalinteganda nga umawag iti Dios. Ti kinasayaat ket saan nga agbalin iti 
panangipasdek iti pagarianda. 
 Dagiti laeng mangay-ayat ti kinasayaat (Mikias 6:8) ket isuda dagiti tattao iti pagarian ti 
Dios. Ngem kasano no a masursuro iti kinasayaat iti lubong nga addaan 
kinamanangimbubokodan wenno kanya-kanya? Daytoy nga prinsipyo ti Darwinian maipapan iti 
pannakaparsua ket kasupadi wenno kasungani kadagiti kababalin iti pagarian ti Dios. 

Ti nakaayaban ti Iglesia wenno paset ti akemna ket isu ti panagbalinna a pagadalan 
wenno eskwela tapno sursuruanna dagiti tattao nga agbalin a nasayaat ken naimbag. Ti 
kinasayaat masursuro iti Iglesia ngem nasamsamay dayta no maibiag iti ruar t Iglesia. Ti 
panangidalan ti Iglesia ket naimodelo iti panangidalan ni Jesus no sadino nga adda 
kinapakumbaba ken kinaanep. Para iti aglawlaw, ti Iglesia ti agbalin nga pannakarupa ti 
kinasayaat kadagiti amin nga tattao. Ti Iglesia saanna pilpilien no sinno dagiti tattao nga mabalin 
laeng a kasayaatna, o diket koma nasayaat kadagiti amin a klase dagiti tattao. Agbalin ti Iglesia 
a pakasarakan ken pakabirukan ti pannakatransporma ken pannakaisalakan tapno dagiti amin a 
tattao agbalinda nga nasayaat iti tunggal maysa. 

Ti panagbalin nga nasayaat ket saan a possible wenno maikanatad iti agdama a lubong. 
Daytoy ti pudno nga karit ti Iglesia. Narigat nga agpayso nga isuro dagiti kababalin wenno 
kagagalad iti pagarian ti Dios iti lubong a napnot kinadakes, ngem masapul nga isuro dagitoy, ket 
ti Iglesia ti akin-akem daytoy a panangisuro tapno maisaknap ni kinasayaat toy lubong. 

 
 
I. Panggep 
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a: 

1. Mailadawanda ken maikomperada ti kinasayaat ken panangakseptar kadagiti 
isuamin a tattao; 

2. Makakitada kadagiti aktibidades ti Iglesia a mangipakita iti kinasayaat; 
3. Maidemonstrarda ti kinasayaatda kas maysa nga agtutubo iti Iglesia: 
4. Maapresiarda ti agbalin a nasayaat ken agbalin a nasayaat kadagiti padada a tattao. 

 

II. Konsepto:  Ti kinasayaat ket maipakita babaen iti panang-akseptar kadagiti sabsabali. 

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 
nasayaat iti agnanayon a kanito iti biagmi. Amen! 
 

3. Panglukat a Kanta: When We're Kind" 
Words and Music: MRD Garingalao 

When we're kind to others, we speak words of kindness 
Then we show how loving is our God. 

Let's be kind and care for others, day by day, in work or play 
Altogether, gladly sharing singing praise to God always. 

 
B. Panagsagana 
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1. Ibagam iti klase nga agay-ayamda. Ikkam ida iti kard ket isuratda ti nagan ti maysa a 
klasmeytda. Ibagam a mangisuratda kadagiti lima a nasasayaat nga kababalin dayta a 
napilida. Ilistada ti kagagaladda saan nga ti napisikalan nga makitada. 
2. Ibagam nga ipanda ti kard da iti basket nga insaganam a pangipapanam. Managyab ti 
maysa nga agtutubo ta managla ti maysa. Ibasana ket dawatem nga agyaman tay napili 
nga agtutubo a naibasa. 
3. Ilawlwag ti epekto dagiti nasasayaat nga sao kadagiti pada a tattao. 

 
C. Panawen ti Panagadal 

1. Paguduaen ti klase. Ited ti Micah 6:8 iti umuna a grupo ket ited ti Lukas 10:25-38 iti 
maikadua a grupo. 
2. Ited dagiti sumaganad: 
 a.) Mikias 6:8: Ania ti kayat ti Dios nga aramidem? 
  1. ipatungpal iti husticia (agaramid ti naimbag iti pada a tao) 
  2. ayatem ti kinasayaat ( naasi kadagiti pada a tao) 

3. sipapakumbaba nga magna iti Apo ( aramiden amin a banag a 
maikanatad iti imatang ti Dios) 

  b.) Lukas 10:25-38 
1. Saludsod nga umuna: Ania ti aramidem tapno magun-odmo ti biag nga 
agnanayon? Refer to Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18 
2. Saludsod a maikadua: Siasinno dagiti kaarubak? (dagiti amin a 
matulongak) 

3. Kalpasan ti grupo nga inubra, basaenda ti nakaibatayn ti sasao ti Apo manipud iti 
Nasantuan a Surat. Sadanto ibingay iti grupo dagiti kapanpanunotan. 

 
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray 
Ilawlawag dagiti sumaganad. 

1. Ti panangipakita ti husticia ket ti panangakseptar iti panangpapada amin a tattao. Ania 
ti kayat a sawen daytoy? Ania ti mabalin nga aramiden ti maysa nga Iglesia? (masapul 
nga ti trato ti Iglesia kadagiti tattao ket agpapada) 

2. Ti panagayat iti kinasayaat ken kaasi ket panangtulong kadagiti pampamilya iti 
komunidadtayo. Babaen kadi iti panagmisyon makatulongtayo? Kasano? ( babaen iti 
panangipaay kadakuada ti adal ke sursuro iti kinasayaat) 

3. Kasano ti pannagnatayo a sipapakumbaba iti imatang ti Dios? (adalem dagiti Sasao ti 
Apo, Agbiag a napnoan panagkararag, aramidentayo dagiti mayannatop iti imatang ti 
Apo) 

4. Iti panagrig maipapan iti Nasayaat nga Samaritano, ania ti panagkunam ti kadi 
Samaritano ti nangaramid ti kinuna ni Mikias? 

5. Ti kadi kinasayaat ken panang-akseptar kadagiti sabsabali ket mayat nga agtipon? 
Apay? 

6. Basaen ti nailatang nga daniw: Pilien ti kaykayat nga linyana ket ilawlawag no apay? 
SMILING 

Smiling is infectious; you catch it like the flu. 
When someone smiled at me today, I started smiling too. 

I passed around a corner and someone saw my grin. 
When he smiled, I realized I had passed it on to him. 

I thought about that smile and then I realized its worth. 
A single smile, just like mine, could travel around the earth. 

So if you feel a smile begin, don’t leave it undetected. 
Let’s start an epidemic quick and get the world infected. 

Author Unknown 
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E. Panangdiskubre ti Adal: 
Saludsodem:  

 Kas miembro ti Iglesia, naayabantayo nga agbalin a nasayaat kadagiti amin a klase 
dagiti tattao? Kas maysa met nga agtutubo ngarud kasano ti panangipakita ti kinasayaat 
kadagiti sabsabali? 
  
F. Panangyaplikar ti Adal 

1. Ibagam nga ipigketda dagiti nasasayaat a sarita nga isuratda kadagiti kaklaseda. 
2. Ibagam nga mangisuratda iti slogan wenno poster maipapan iti kinasayaat. 

Kas pagarigan:  
a. Kindness is a language which the deaf can hear and the blind 

 can see. Mark Twain 
b. Be kind to unkind people - they need it the most. Ashleigh Brilliantc. 
c. To laugh often and much; to win the respect of intelligent people and the 
affection of children...to leave the world a better place...to know even one life 
has breathed easier because you have lived. Ralph Waldo Emerson 
d. Forget injuries, never forget kindnesses. Confucius 

 3. Ibagam iti klasem nga kumpletuenda ti nailanad iti baba. 
Kas agtutubo, kasano nga agipakitaka ti husticia, agayat iti kinaimbag, ken sipapakumbaba nga 

agtulnog iti Dios? 
 

Kadagiti Kakaduam Kadagiti 
Nagannakmo 

Kadagiti Natataengan  Ti Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Panagdaton 
2. Pangrikep a Kanta: “Give of Your Best to The Master" 

Give of your best to the Master 
Give of the strength of your youth 

Throw your soul's fresh, glowing ardor 
Into the battle for truth 

Jesus has set the example 
Fearless was He, young and brave 

Give Him your loyal devotion 
Give Him the best that you have. 

Refrain: Give of your best to the Master 
Give of the strength of your youth 

Clad in salvation's full armor 
Join in the battle for truth. 

3.Pangrikep a Kararag: Idalan ti maysa nga agtutubo. 
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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad                  Ti Iglesia ipakitana ti bungana 

 
 

September 25, 2016  
(Kingdomtide) Maikalima a Domingo iti Panawen ti Pagarian ti Dios/Fellowship of the Least Coin 
Paulo ti Leksion 44: “Kinasayaat- Kababalin iti Pagarian ti Dios”  
 
 
DAGITI TEKSTO: 
Daan a Tulag 
Micah 6:8  
8 Saan! Ilawlawag kadakayo ti Apo no ania ti naimbag. Daytoy ti dawatenna kadakayo: 
aramindentayo ti nalinteg, ipakitayo ti di agbalbaliw a panagayat, ken agtulnogtayo a 
sipapakumbaba iti Diostayo. 
 
Baro a Tulag 
I Timoteo 2:1-7 
1 Umuna unay, yunay unay ko ngarud a maidaton iti Dios dagiti dawat, kararag ken 
panangibabaet ken panagyaman dagiti amin a tao, 2 para kadagiti ari ken amin nga adda iti 
nangato a saad tapno agbiagtayo a natalna ken naulimek, nadiosan ken natakneng kadagiti amin 
a banag, 3 Nasayaat daytoy ket makaay-ayo iti Dios a mangisalakan kadatayo. 4 Tarigagayanna 
a maisalakan ti amin a tao ken maammoanda ti pudno 5 Ta maymaysa ti Dios ket maymaysa met 
ti mamagkappia iti Dios ken iti tao ni Cristo Jesus a tao a 6 nangyawat ti biagna a pangsubbot 
kadagiti amin a tattao. Dayta ti naipaneknek nga iti naituding a tiempo kayat ti Dios a maisalakan 
dagiti amin a tao, 7 daytoy ti gapuna a naibaonnak a kas apostol, maestro dagiti Hentil ken 
mangaskasaba iti mensahe ti pammati ken kinapudno. Saannak nga agul-ulbod. Pudno ti 
ibagbagak. 
 
Lukas 10:25-37 
Ti Pangarig Maipapan iti Naimbag a Samaritano 
25 Timmakder ti maysa a maestro ti Linteg a mangsuot ken Jesus. “Maestro ,” sinaludsodna, ania 
ti masapul nga aramidek tapno magun-odko ti biag nga agnanayon?” 26 “Ania ti kuna ti 
Nasantuan a Surat,” kinuna ni Jesus. “Ania ti panangawatmo?” 27 Ayatem ti Apo a Diosmo iti 
amin a pusom, iti amin a kararuam, iti amin a pigsam, ken iti amin a panunotmo,” ken “ Ayatem ti 
kaarrubam a kas iti bagim,” ingsungbat ti maestro ti linteg. 28 Husto ti insungbatmo,” Kinuna ni 
Jesus. “Aramidem daytoy ket agbiagkanto.” 29 Ngem kayat ti maestro iti Linteg nga ikalintegan ti 
bagina, isut’ gapuna a nagsaludsod manen ken Jesus, “Siasinno ti kaarrubak?” 
30 Simmungbat ni Jesus: Adda maysa a tao a naggapu diay Jerusalem ket sumalsalogda a 
mapan diay Jerico. Sinaneb dagiti tulisan, innalada amin nga adda kenkuana agraman pagay-
anayna, kinabkabilda sada pinanawan a dandanin matay. 31 Nairana met a sumalsalog sadiay ti 
maysa a padi. Idi makitana  daydi tao, linisianna ket intuloyna ti nagna. 32 Simmalog met sadiay 
ti maysa a Levita; inasitganna ti tao ket kinitana. Kalpasanna linisianna met ket intuloyna ti nagna. 
33 Ngem limmabas met ti maysa a Samaritano nga agbibiahe. Idi makitana ti tao, naasian 
kenkuana. 34 Inasitganna ket sinapsapuanna dagiti sugatna iti lana ken arak sana binedbedan 
ida. Insakayna nga inpan iti maysa a pagdagusan a nangtaripatoannana kenkuana. 35 
Kabigatanna, nangala ti dua a pirak ket intedna iti agpadpadagus. “Taripatoem kinunana 
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kenkuana, ket inton agsubliak, bayadakto amin a nagastom.” 36 Kinuna ngarud ni Jesus”Iti 
panagkunam. Siasinno kadagiti tallo ti pudno a kaaruba daydi tao a sinaneb dagiti tulisan 37 
Daydi nangngaasi kenkuana, “insungbat ti maestro ti linteg, Kinuna ngarud ni Jesus, “Inka ngarud 
ket aramidem ti kasta.” 
 
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO 

Iti Mikias 6:8 ipakitana ti maysa kadagiti nadiosan nga bilin ti Dios kadagiti tattaona: 
aramidenyo ti nalinteg, ipakitayo ti di agbalbaliw a panagayatyo ken agtulnogkayo a 
sipapakumbaba iti Diosyo. Iti kapitulo 6 iti libro ti Mikias ket naiturong kadagiti ap-appo ti Israel iti 
Judah iti maika-walo a siglo (BCE), kadagiti agtuturay nga saan nga umannamong iti husticia ken 
kappia kadagiti tattao. Dagitoy dagiti tattao nga aggasgastos iti adu a pirak para iti didiosen kas 
panagdayawda iti diosda. Ni Mikias ammona daytoy nga realidad a pasamak ket saan a pudno 
dagiti tattao iti dayta a tiempo. Naimatangan ni Mikias ti pannakairururmen dagiti nakukurapay 
ken marigrigat. (cf. Mi. 2:1-2; 3:1-3). Kasta unay ti panagrigat dagiti nakukurapay gapu iti 
panagpautang a nakaro ti annak ti pautang, ken nadagsen nga nga buis nga aggapu iti Ari. 
Naruay a pannakatagabu dagiti tattao iti panawen mi Mikias. Dagiti nababaknang ti 
pannakaammoda kanayon a pabor ni Yahweh kadakuada gaputta nangingina ken nalabon 
wenno adu dagiti datonda iti altar ni Yahweh. Ti ammoda gaputta adu ti datonda adu ti pabur 
wenno bendisyon ti Dios kadakuada. (V. & 7) Dagitoy nga sitwasyon ti nakita ni Mikias nga saan 
a nasayaat nga kapanpanunotan dagiti tattao maipapan iti panagpammati ken Yahweh. Dagitoy 
dagiti mangperdi iti prinsipyo nga orihinal maipapan iti pammati ken Yahweh.  Ti laeng 
tartarigagayan ti Dios kadakuada a pakaipasdekan iti natalna ken nabunga a kumunidad; ket ti 
panangaramid ti husticia, panagayat iti kinasayaat ken ti panagtulnog a sipapakumbaba 
Kenkuana. Daytoy ti nailatang nga kayat ti Dios a pakaipasdekan iti pudpudno ken alternatibo 
nga pagarianna nga awanen sabali a Dios ken Ari no saan nga isuna laeng. 
 Iti met Lukas 10:25-37 (Ti panangarig maipapan iti Naimbag a Samaritano) mangrugi iti 
maysa nga abogado nga mayat a mangsuoot ken Jesus babaen iti saludsodna no kasano a 
magun-dona ti biag nga agnanayon. Sinungbatan ni Jesus iti maysa nga nalaka nga saludsod: 
“Ania ti kuna ti Nasantuan a Surat?” Ti abogado simmungbat babaen iti panangikabesana ti 
naindaklan nga bilin iti Deut. 6:5 ken Lev. 19:18. ‘Ayatem ti Apo a Diosmo iti amin a puson, iti 
amin a kararuam, iti amin a ah pigsam ken ayatem ti kaarubam a kas iti bagim.”  “Husto ti 
ingsungbatmo, Aramidem daytoy ket agbiagkanto.” Ti abogado nagsaludsod manen gapu ta 
kayatna nga ikanlintegan ti bagina babaen iti maysa manen a saludsod kinunana; ‘Siasinno 
ngarud dagiti kaarrubak? Simmungbat ni Jesus babaen iti pangarig maipapan iti Naimbag a 
Samaritano nga nangsalbar iti nasaneb a tao a dadndanin matay.” Ti Naimbag a Samaritano ti 
nangaramid ti kinasaayaat ken asi iti biktima a linabsan ti padi ken ti Levita. Ti samaritano ti 
nakaitured a timmulong iti matmatayen a tao, sinapsapuanna, binedbedanna dagiti sugatna 
sana napan iti balay pagdagusan. Kabigatanna, kinunana pay iti agpadpadagus a bayadanna 
amin nga nagastona. Ti pakasaritaan iparangna nga adda dakkel a nagbedgan wenno saan a 
panangkikinnaawatn ti Hudyo ken Samaritano. Kitkitaenda ti bagida nga agkalaban ket saanda 
a mapagtalkan iti tunggal maysa ken saanda nga aminen nga agkarrbada weno aggayemda. Ni 
Jesus inbagana nga ti Samaritano nga isu ti karrubada numan pay agkalabanda. Ti 
panangisuro iti kaarruba iti daytoy nga istorya ket binaliktad ni Jesus. Dagiti kalaban wenno 
kagurgura ket isuda dagiti kaaruba.  Dagiti tattao nga ikonsidera nga kalaban, wenno kagur-
gura isuda dagiti paggapuan ti kinasayaat, pannulong ken naindaklan a kaasi iti baet kadagiti 
idelohia, napolitikalana ken puli a nagtaudan. Gundaway daytoy nga panwen ti panangburak 
kadagiti pader a mamagsina iti tunggal maysa. Daytoy ti panawen nga ibiag ti kinasayaat ken 
kina-imbag kadagiti tattao. Tin ngamin kinasayaat ken panangaasi ket importante nga  nga 
kababalin wenno kagagalad iti pagarian ti Dios. 
 
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGUSAR 
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Para kadagiti tattao nga addaan turay, ti kina-imbag wenno kinasayaat ket marka ti 
pagkapuyan. Iti sabali a bangir, ti Nasantuan a Surat ti kinasayaat wenno kina-imbag ket maysa 
a naisangsangayan a kababalin ti Dios. Dagiti nasion a kanayon a makigubgubat dagiti kalaban 
ket awannan ti kalinteganda nga umawag iti Dios. Ti kinasayaat ket saan nga agbalin iti 
panangipasdek iti pagarianda. 
 Dagiti laeng mangay-ayat ti kinasayaat (Mikias 6:8) ket isuda dagiti tattao iti pagarian ti 
Dios. Ngem kasano no a masursuro iti kinasayaat iti lubong nga addaan 
kinamanangimbubokodan wenno kanya-kanya? Daytoy nga prinsipyo ti Darwinian maipapan iti 
pannakaparsua ket kasupadi wenno kasungani kadagiti kababalin iti pagarian ti Dios. 

Ti nakaayaban ti Iglesia wenno paset ti akemna ket isu ti panagbalinna a pagadalan 
wenno eskwela tapno sursuruanna dagiti tattao nga agbalin a nasayaat ken naimbag. Ti 
kinasayaat masursuro iti Iglesia ngem nasamsamay dayta no maibiag iti ruar t Iglesia. Ti 
panangidalan ti Iglesia ket naimodelo iti panangidalan ni Jesus no sadino nga adda 
kinapakumbaba ken kinaanep. Para iti aglawlaw, ti Iglesia ti agbalin nga pannakarupa ti 
kinasayaat kadagiti amin nga tattao. Ti Iglesia saanna pilpilien no sinno dagiti tattao nga mabalin 
laeng a kasayaatna, o diket koma nasayaat kadagiti amin a klase dagiti tattao. Agbalin ti Iglesia 
a pakasarakan ken pakabirukan ti pannakatransporma ken pannakaisalakan tapno dagiti amin a 
tattao agbalinda nga nasayaat iti tunggal maysa. 

Ti panagbalin nga nasayaat ket saan a possible wenno maikanatad iti agdama a lubong. 
Daytoy ti pudno nga karit ti Iglesia. Narigat nga agpayso nga isuro dagiti kababalin wenno 
kagagalad iti pagarian ti Dios iti lubong a napnot kinadakes, ngem masapul nga isuro dagitoy, ket 
ti Iglesia ti akin-akem daytoy a panangisuro tapno maisaknap ni kinasayaat toy lubong. 
 

 
 
I. Panggep 
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a: 

1. Maipalawagda ti kapanpanunotan ni Mikias:; 
2. Makakitada kadagiti aktibidades ti Iglesia a mangipakita iti kinasayaat; 
3. Maidemonstrarda ti kinasayaat: 
4. Maapresiarda ti agbalin a nasayaat ken agbalin a nasayaat kadagiti padada a tattao. 

 

II. Konsepto:  Ti kinasayaat ket maipakita babaen iti panangsungbat kadagiti kasapulan dagiti 

                         tattao nga agkasapulan. 
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 
nasayaat iti agnanayon a kanito iti biagmi. Amen! 
 

3. Panglukat a Kanta: When We're Kind" 
Words and Music: MRD Garingalao 

When we're kind to others, we speak words of kindness 
Then we show how loving is our God. 

Let's be kind and care for others, day by day, in work or play 
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Altogether, gladly sharing singing praise to God always. 
 

B. Panagsagana 
1. Ibagam kadagiti nataengan nga mangpanunotda ti sangapulo a balikas a nasasayaat 

para iti maysa a tao a masarakan iti pagtaengan, iti kapilya wenno iti kagimongan. Daytoy nga 
aktibidad panagananda ti: “Agibagaka ti nasasayaat a banag kadagiti padam a tao” 

2. Kalpasan daytoy nga panangbibinnuray damagaem kadagiti nataengan no ania ti 
mariknada no kasta nga adda nasayaat a sao a mangegda wenno nasayaat nga isaoda iti 
padada a tao. 
 
C. Panawen ti Panagadal 

1. Paguduaen ti klase. Ited ti Micah 6:8 iti umuna a grupo ket ited ti Lukas 10:25-38 iti 
maikadua a grupo. 
2. Ited dagiti sumaganad: 
 a.) Mikias 6:8: Ania ti kayat ti Dios nga aramidem? 
  1. ipatungpal iti husticia (agaramid ti naimbag iti pada a tao) 
  2. ayatem ti kinasayaat ( naasi kadagiti pada a tao) 

3. sipapakumbaba nga magna iti Apo ( aramiden amin a banag a 
maikanatad iti imatang ti Dios) 

  b.) Lukas 10:25-38 
1. Saludsod nga umuna: Ania ti aramidem tapno magun-odmo ti biag nga 
agnanayon? Refer to Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18 
2. Saludsod a maikadua: Siasinno dagiti kaarubak? (dagiti amin a 
matulongak) 

3. Kalpasan ti grupo nga inubra, basaenda ti nakaibatayn ti sasao ti Apo manipud iti 
Nasantuan a Surat. Sadanto ibingay iti grupo dagiti kapanpanunotan. 

 
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray 
Ilawlawag dagiti sumaganad. 

1. Ti panangipakita ti husticia ket ti panangakseptar iti panangpapada amin a tattao. Ania 
ti kayat a sawen daytoy? Ania ti mabalin nga aramiden ti maysa nga Iglesia? (masapul 
nga ti trato ti Iglesia kadagiti tattao ket agpapada) 

2. Ti panagayat iti kinasayaat ken kaasi ket panangtulong kadagiti pampamilya iti 
komunidadtayo. Babaen kadi iti panagmisyon makatulongtayo? Kasano? ( babaen iti 
panangipaay kadakuada ti adal ke sursuro iti kinasayaat) 

3. Kasano ti pannagnatayo a sipapakumbaba iti imatang ti Dios? (adalem dagiti Sasao ti 
Apo, Agbiag a napnoan panagkararag, aramidentayo dagiti mayannatop iti imatang ti 
Apo) 

4. Iti pangarig maipapan iti Nasayaat nga Samaritano, ania ti panagkunam ti kadi 
Samaritano ti nangaramid ti kinuna ni Mikias? 

5. Ti kadi kinasayaat ken panang-akseptar kadagiti sabsabali ket mayat nga agtipon? 
Apay? 

6. Kasano nga maikompera ti panagayat ken panagserbi iti Dios a naopnoan komitment 
dagiti nataengan? Ania dagiti wagas para iti daytoy a gannuat? 

7. Kasano ti kinaimportante ti husticia, kinamangngaasi, kinamanagayat, kinapakumbaba 
a kababalin tapno dumakkel ti maysa nga Iglesia? 

8. Aniada dagiti mabalin tayo nga aramiden tapno maparang-ay ti kinasayaat ti Iglesia? 
9. Basaen ti nailatang nga daniw: Pilien ti kaykayat nga linyana ket ilawlawag no apay? 

SMILING 
Smiling is infectious; you catch it like the flu. 
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When someone smiled at me today, I started smiling too. 
I passed around a corner and someone saw my grin. 
When he smiled, I realized I had passed it on to him. 

I thought about that smile and then I realized its worth. 
A single smile, just like mine, could travel around the earth. 

So if you feel a smile begin, don’t leave it undetected. 
Let’s start an epidemic quick and get the world infected. 

Author Unknown 
E. Panangdiskubre ti Adal: 
Saludsodem:  

 Kas miembro ti Iglesia, naayabantayo nga agbalin a nasayaat kadagiti amin a klase 
dagiti tattao? Kas maysa met nga nataengan kasano ti panangipakita ti kinasayaat kadagiti 
tattao nga agkasapulan? 
  
F. Panangyaplikar ti Adal 
Ibagam kadagiti nataengan ta mangpilida kadagiti adda iti baba isuda a mangidemonstrar iti 
kinasayaat, napintas nga aramid ken aramid ti panagserbi. 

1. Mangrugi nga agibaga iti positibo nga komento iti maysa a tao no kasta nga adda 
saan a nasayaat a komento dagiti sabsabali. 

2. Magbukel iti agpamakan kadagiti sangsangaili. 
3. Dumngeg a sisasayaat kadagiti tattao nga agkasapulan ti kasarsarita. 
4. Agbalin a nasayaat kadagiti tattao a masaksakit babaen iti panangiluto iti makan. 
5. Agbalin a nasayaat kadagiti tattao a nataengan. 
6. Tumulong kadagiti tattao nga agkasapulan ti napinansiaan, no la ketdi kabaelan.. 
7. Paunaen iti lnya dagiti saan a makabael a tattao, masikog ken natataengan. 
8. Ugalien ti umisem kadagiti amin a tattao uray dimo am-ammo. Mangted  ngayed iti 

saan a nasayaat a  rikna. 
 
G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Panagdaton 
2. Pangrikep a Kanta: “Give of Your Best to The Master" 

Give of your best to the Master 
Give of the strength of your youth 

Throw your soul's fresh, glowing ardor 
Into the battle for truth 

Jesus has set the example 
Fearless was He, young and brave 

Give Him your loyal devotion 
Give Him the best that you have. 

Refrain: Give of your best to the Master 
Give of the strength of your youth 

Clad in salvation's full armor 
Join in the battle for truth. 

3. Pangrikep a Kararag: Idalan ti maysa nga agtutubo. 
 

 
 


