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United Church of Christ in the Philippines 

North Luzon Jurisdiction 

July 30, 2017 
(Sunday School Materials ALL AGE LEVEL)  

 
 

Maikawalo a Domingo Kalpasan ti Pentecostes: 
“Ti Mamagkappia a Pannakabalin ti Espiritu Santo” 

   

Sapasap a Konsepto: Ti Espiritu Santo agasanna dagiti narakrak a relasion.  

 
 

DAGITI TEKSTO: 

Daan a Tulag: Genesis 33:1-17 
Idi agangay intangwa ni Jacob dagiti matana ket kimmita, ket adtoy ni Esau umumay ket naikuyog 
kenkuana ti uppat a gasut a lallaki. Iti kasta pinaglalasinna ti annak ken ni Lea ken ni Raquel ken 
iti duanga adipen a babbai, 2 ket inyunana dagiti adipen a babbai ken ti annakda ket ni Lea ken 
ti annakna sumarunoda kadakuadai ket da Raquel ken Jose iti likudanda. 3 Ket isu limmasat nga 
immun-una kadakuada ken nagruknoy agingga iti daga iti namimpito agingga a nakaasideg iti 
kabsatna. 4 Ket ni Esau nagtartaray a sumabet kenkuana,l ket inarakupnam ket nagpasag iti 
tengngedna ken inagepanna, ket nagsangitda. 5 Kalpasanna intangwana dagiti matana ket 
nakitana dagiti babbai ken dagiti ubbing ket kinunana: “Siasino dagitoy naikuyog kenka?” nga iti 
dayta kinunana: “Ti annak nga imparabur ti Dios iti adipenmo.”n 6 Iti kasta immasideg dagiti 
adipen a babbai, isuda ken ti annakda, ket nagruknoyda; 7 ket immasideg met ni Lea, ken ti 
annakna, ket nagruknoyda, ket kalpasanna immasideg ni Jose, ken ni Raquel, ket nagruknoyda.a 
8 Kinunana ita: “Ania ti kayatmo a sawen iti daytoy isuamin a pakarso dagiti agdaldaliasat a 
nasabetko?” Iti daytoy kinunana: “Tapno makasarakak 
iti pabor kadagiti mata ni apok.” 9 Kalpasanna kinuna ni Esau: “Aduanak unay, kabsatko. 
Agtalinaed koma a kukuam ti kukuam.” 10 Nupay kasta, kinuna ni Jacob: “Saan, pangngaasim. 
No, ita, nakasarakak iti pabor kadagita matam, ngarud masapul nga alaem 
iti imak ti sagutko, agsipud ta maitunos iti panggepna nakitak ti rupam a kasla iti pannakakita iti 
rupati Dios ta inawatnak a siraragsak.11 Alaem, pangngaasim, ti sagut a mangyebkas iti 
pamendisionko a naiyeg kenka,g agsipud ta pinaraburannak ti Dios ken agsipud ta 
addaanak iti isuamin.”h Ket intultuloyna a guyugoyen, iti kasta innalana dayta.i 12 Idi agangay 
kinunana:“Pumanawta ket mapantan, ket bay-am a mapanak nga umununa ngem sika.” 13 Ngem 
kinunana kenkuana: “Pagaammo ti apok a dagiti ubbing nalamida ket karkarnero ken bakbaka 
nga agpaspasuso ti adda iti aywanko,ket no abugenda ida a sidadaras unay iti maysa nga aldaw, 
iti kasta sigurado a matayto ti intero nga arban.k 14 Ti apok, pangngaasim, lumasat koma nga 
umun-una iti adipenna, ngem siak itultuloyko komati panagbaniaga nga agin-inayadakiti 
panagaddangdagiti dinguenl nga adda iti sanguanak ken maitunos iti panagaddang 
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dagiti ubbingm aging- ga a dumtengakto iti apok idiay Seir.”a 15 Kalpasanna kinuna ni Esau: 
“Bay-annak, pangngaasim, 
nga ipabiangko kenka ti dadduma a tattao a naikuyog kaniak.” Iti daytoy kinunana: “Apay a 
kastoy? Makasarakakkoma iti pabor kadagiti mata ni apok.” 16 Gapuna iti dayta nga aldaw 
nagsubli ni Esau nga agturong idiay Seir.17 Ket ni Jacob pimmanaw 
a mapan idiay Succot,c ket imbangonanna ti bagina iti balay ket maipaay iti pangenna isu 
nangaramid kadagiti abongabong.Dayta idi ti makagapu a pinanagananna ti disso iti Succot 
Baro a Tulag: Filemon 1:1-25 
1 Ni Pablo, maysa a baluda maigapu ken Kristo Jesus, ken ni Timoteo,b a kabsattayo, agpaay 
ken Filemon, ti dungdungnguenmi 
ken katrabahuanmi, 2 ken ni Apia, a kabsatmi a babai, ken ni Arquipo,d a padami a soldado,e 
ken iti kongregasion nga adda iti balaymo:f 3 Maaddaankay koma iti di kaikarian a 
kinamanangngaasi ken talna manipud iti Dios nga Amatayo ken iti Apo a ni Jesu- 
Kristo.g 4 Kankanayon nga agyamanak iti Diosko no dakamatenka iti karkararagko,h 5 yantangay 
agtultuloy a mangmangngegak ti maipapan iti ayatmo ken ti adda a pammatim maipaay ken Apo 
Jesus ken iti amin asasanto;i 6 tapno ti panangiranud iti pammatim agtignay koma babaen ti 
panangbigbigmo iti tunggal naimbag a banag nga adda kadatayo mainaig ken Kristo. 7 Ta 
nakagun-odak iti 
adu a rag-o ken liwliwa gapu iti ayatmo,k agsipud ta napasarantal dagiti kinalailo ti sasanto 
babaen kenka, kabsat. 8 Gapu itoy met laeng a rason, nupay addaanak iti dakkel a wayawaya 
nga agsao mainaig ken Kristo tapno bilinenkam nga aramidem ti umiso, 
9 bagbagaanka ketdi maibatay iti ayat,n yantangay kastoyak, ni Pablo a maysa a lakayen, wen, 
ita maysa metten a baludo maigapu ken Kristo Jesus; 10 bagbagaanka maipapan iti anakko,p a 
kenkuana nagbalinak nga ama bayat ti kaaddak kadagiti parautko iti pagbaludan, ni Onesimo,r 
11 a sigud nga awan serserbina kenka ngem ita adun ti pakausaranna maipaay kenka ken 
kaniak.a 12 Isu a mismo pagsubliek kenka, wen, isu, awan sabali, dagitibukodko a kinalailo. 13 
Kayatko nga igawid a maipaay kaniak tapno kas kasukatmo makapagtultuloy koma nga agserbi 
kaniak kadagiti paraut iti pagbaludand nga ibibturak maigapu iti naimbag a damag. 14 Ngem no 
awan ti pammalubosmo diak kayat nga aramiden ti aniaman a banag, tapno ti naimbag nga 
aramidmo ket, saan a kasla mapilpilit, no di ket iti sibubulos a nakemmo.15 Nalabit pudno a gapu 
itoy isu simmina iti maysa nga oras, tapno mapasublim iti agnanayon, 16 saanen a kas adipenf 
no di ket ad-adda pay ngem adipen,g kas kabsat a dungdungnguen,h nangnangruna a kasta 
kaniak, ngem anian a nangnangruna pay a kasta kenka agpadada iti nainlasagan a 
pannakirelasion ken iti Apo. 17 No, ngarud, 
ibilangnak a maysa a makiraman, isu awatem a siaasi a kas iti panangawatmo komakaniak. 18 
Mainayon pay, no nakaaramid kenka iti aniaman a dakes wenno nakautang iti aniaman a banag, 
isingirmo daytoy iti kuentak. 19 Siak ni Pablo isursuratko babaen iti bukodko nga ima: bayadakto 
dayta—saanen nga ibaga pay kenka a, malaksid iti dayta, utangmo kaniak uray pay ta bagim. 20 
Wen, kabsat, 
makaalaak koma iti gung- gona manipud kenka mainaig iti Apo: pasarantaem dagiti kinalailoka 
mainaig ken Kristo. 21 Gapu ta agtaltalekak iti itutulokmo, agsursuratak kenka, yantangay ammok 
nga aramidemto ti ad-adda pay ngemti bambanag nga ibagak.b 
22 Ngem mairaman iti dayta, isaganaannak met iti pagdagusan, ta manginanamaaka babaen iti 
karkararagyod mawayawayaanaktoa a maipaay kadakayo. 23 Ni Epafrasb a padak a kautibo a 
naikaykaysa ken Kristo Jesus ipaw-itna dagiti kablaawna kenka, 24 kasta met 
da Marcos, Aristarco,c Demas,d Lucas, dagiti katrabahuak. 25 Ti di kaikarian a 
kinamanangngaasi ni Apo Jesu-Kristo madda koma iti espiritu nga ipakpakitayo 
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PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO 
Ni Jacob babaen iti inana nga ni Rebecca, inallilawna  ni Isaac nga Amana nga isuna ni 

Esau a kabsatna tapno awatenna ti kalintegan ti bendisyon ti Amana. Mabuteng unay iti pungtot 
ni kabsatna. Inbilin ni Rebacca ti panagtalawna tapno mapan payla ken Laban a kabsatna diay 
Haran uray iti mabayag a tiempo agingga nga bumaaw ti pungtot ti kabsatna. Nagyan ni Jacob 
ken Laban iti adu a taw-tawen.Inasawa ni Jacob da Rachel ken Leah. Binendisyonan ti Dios ida 
babaen kadagiti adu nga kaputotan. Kalpasan ti nasayaat nga relasion iti nabayag a tiempo 
nagbalin nga saan a nasayaat ti relasyon agingga a napagawid ni Jacob iti lugarda. Nakita ni 
Jacob ti Dios babaen iti tagtagainepisut gapuna nga inbaonna tapno agawid iti lugarna. Insagana 
ngarud ni Jacob ti bagina nga makisabat wenno makisinnarak iti kabsatna. Dimteng ngarud ti 
tiempo a panangsinnarak da Jacob ken Esau, nagrukob maminpito ni Jacob iti sanguanan ni 
Esau, timmaray ni Esau nga nangarakup ket nagpakumbaba ket pinakawan ni Esau a kabsatna. 
Linipatna amin nga basol a naaramid ti kabsatna.Inpakitani Esau iti kinaimnas ti pusona a 
nangpakawan ken Jacob idi ta inarakupna, pinasangbay na iti pagtaenganna. Kas sungbat met 
ni Jacob iti kinasayaat tikabsatna, innikkanna kadagita tar-taraken nga ayop ken dadduma pay a 
pangkabiagan. 
 Ti Surat ni San Pablo ken Filemonket insuratna idi adda diay pagbaludan diay Roma. 
Daytoy a surat ket maysa a pakaasina ken Filemon tapno akseptaren ken pakawanenna ni 
Onesimus isu a naam-ammona diay pagbaludan ket nakonbertirna nga agbalin a kristiano. 
Daytoy a surat ni san Pablo ket palagipanna ken igunam gunamna ken Filemon tapno parang-
ayenna ti Pammatida. Dagiti koma adipen a kas ken Onesimus ket masapul nga isalakanda 
manipud pannakatay ken pannakaad-adipen, pannakabalud. Siinanama ni San Pablo nga 
tratuenna ni Filemon ni Onesimus a kas kabsat ken awatenda a kas kabsat iti pammati.Ti 
estoriada Jacob ken Filemonipakitana nokasano ti kinamannakabalin ti Santo Espiritu a mang-
inspirar kadagiti tattao tapno mamakawan ken tapno makikappia iti baet ti pungtot nga adda iti 
rikna. Dagitoy dua nga estoria ipakitana tipannakabalin ken idalanna ti panunot ken puso tapno 
agbalin nga napakumbaba, masursuro nga mangawat ken agbalin nga mamagkappia tapno 
maagasan dagiti narakrak nga relasyon iti tunggal maysa. 
 
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGIDALAN 

 Ti pannakikappia ket isu ti mangkumpleto ti aramid ti panagbabawi ken pammakawan. Ngem 
iti kanito a marakrak dayta a relasion saanen a maisubli iti kasisisgudna nalabit nga 
agmawmaw/agpukaw wenno maikkat. Iti kasta ti panggep ti pannakikappia ket saan a tapno 
maipasubli diay daan a relasion ngem tapno padur-asenna pay ti nangatngato a tukad/kasasaad. 
Daytoy ket maysa a proseso iti panangpataud wenno panangrugi manen iti baro ken napinpintas 
a relasion a saanen a kas daydi dati/immuna. Adda dua aladawan iti Biblia ti pannakapataud iti 
baro a kinapudno laksid kadaydi immuna a manipakita ti anag ti pannakipagkappia. Ti 
pakasaritaan ti panagparsua iti umuna a libro ti Genesis ket ipakitana/iparangna ti aramid ti Dios 
a nangparsua iti urnos ditoy lubong manipud iti gusoguso a kasasaad “awan pormana ken awn 
nagyanna”. 

Ti naburak/wenno naperdi a relasion ket saanen a relasion, daytan ket kawaw kadagiti 
banbanag a mangaramid ti pudno a relasion as kas naperdi ti panagtalek, panagrinnespeto ken 
panangpinnadayaw ken kinapudno. Ti Dios intedna ti urnos, panagdanggay, annayas ken tunos 
tapno parsuaenna ti lubong. Ti sabali a ladawan manipu iti Biblia a mangipakita iti kaipapanan ti 
pannakaikappia ket ti ladawan ti baro a biag ken Cristo- “ta naglabasen dagiti daan a banag ket 
dimtengen dagiti dagiti baro” (2 Cor. 5:17) Ti daan kinatao isu a mapukaw ken marunot ken 
agturong iti ipapatay ken isublina ti banag a naglabasen gapu iti maysa a baro. 

Ti daan ket mabalin a malaglagip pay laeng ngem awanen ti bilegna a mangaramid iti kaytna 
iti daydiay baro. Ti Libro ti Genesis ket iparangna a ti Espiritu ti Dios a mangpabaro ken 
mangpasanto ti Iglesia. Ti Iglesia ket agbalin a baro a parsua a kas bunga ti pannakikapia iti Dios. 
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Iti kalpasan dagiti gubgubat ken dagiti naranggas a rebolusion, adu dagiti nadumaduma a 
panangpadas ti napasamak tapno maipasdek ti makunkuna a “reconciliation commission” ngem 
dagitoy a banag ket nagpatingga laeng iti nalawa a pannakapaay gaputta dagiti kangrunaan a 
tattao nga adda iti sabali a bangir ket saanda a nagdalan ti proseso ti panagpakawan ken 
panagbabawi. Ti ramut dagiti panagriri ket ti pannakaipaidam ti hustisia ket saan a napukaw. 
Kadagiti kastoy a kasasaad, ti Iglesia ket palubosanna nga “agraniag ti silawmo” a kayatna a 
sawen- tapno maamuam ti lubong a ti Iglesia ket agtigtignay wenno adda ar-aramidenna para iti 
pannakaipasdek ti kappia. Umuna dagiti kasapulan nga aramiden para iti panagkakappia, 
panagpakawan ken panagbabawi ket masapul a maipaneknek. Ken, maikadua ti pannakaipasdek 
ti baro nga urnos ket masapul nga artapanna diay gagangay nga agenda. Babaen ti 
panagsurot/isusurot iti panangidalan ti Espiritu maaramid ti pudno nga anag ken kaipapanan ti 
panakakapia. 
 

Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Levels 
 

I. Panggep  

Kalpasan ti panagadal, ken ti di agsarday a panangipakita dagiti nagannak ken dagiti 
nataengan, iti pagtuladan a wagas ti panagbiag, dagiti ubbing ket manamnama a: 

1. maibagada nga ti Santo Espiritu tulongannatayo a mangpakawan kadagiti padatayo 
a tattao; 

2. maiyebkasda iti riknada no kasta a mangtedda ti pammakawan ken awatenda ti 
pammakawan dagiti sabsabali nga ub-ubbing; 

3. maidemonstrarda babaen iti maysa nga aktibidad ti aramid ti pammakawan. 

 

II. Konsepto: Ti Espiritu Santo ket mamakawan.                                                                 

Dagiti Kasapulan: Biblia (NRSV), pagkantaan, The Holy Bible (NRSV), pictures of the story, 
candies/ chocolates/banana/kamote 
 

III. Linaon ti Panagadal 

A. Panglukat a Panagdayaw 

1. Panangpasangbay: Kablaawan dagiti ubbing iti nabara ken naragsak a kablaaw. 
 Mariknam ti kaadda ti Espiritu Santo babaen iti mannakigayyem a galad ken 
 naragsak a pannakisarsarita. 
2. Panglukat a Kararag:  

“Apo Dios sapay ta ti mamagkappia nga Espiritu Santom ti maadda ken agtaeng 
kadakami iti daytoy a bigat. Daytoy ti kararagmi ken Jesus nga Apomi, Amen! ! 

3.  Panagkanta:   
The More We Are Together  

The more we get together, together, together  
The more we get together the happier are we  

For your friends are my friends and my friends are your friends 
 The more we get together the happier are we.  

 
1. Ive Got Peace I’ve got peace like a river (3x) in my soul halleluiah 

 I’ve got joy like a fountain (3x) in my soul 

B. Panagsagana 

1. 1. Para Para N/K: Agay-ayamda iti “Lukatam ti Basket” 

a.Ibagam kadagiti ubbing a tumakderdaket mangsapulda ti kaparehada.  
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Ibagam nga agin-niggemda iti ima.Masapul nga adda ubing a nakatakder iti 
tenggada. 
2. Adda met maysa nga ubing nga adda iti ruar a maawagan iti “butterfly”. 
3. No kuna ti mangisuro “Open the Basket”. Masapul nga rummuar dagiti adda 

iti uneg ket sumapol basketna…. Adda latta mabati a maysa…  
4. Kalpasan a makaay-ayam dagiti dadduma, pagsisinnukatem ida tapno 

mapadasanda amin. 
  
2. Para Y/E 

a.) Paguduaen ti klase iti dua a grupo nga agpada. Dagiti ubbing a sobra iti bilang 
usarem ida mangkita iti linya a nakadrowing. 
b.) Kada grupo mangporma iti linya, sada aggi-inneggem ti siket iti adda iti saguananda. 
Ti ubing nga adda iti sango masapul a nairut ti panangpetpetna iti tali. 
c.) Agbilang ti tallo tay ubing a napusgan nga mangkita ti linya, ket tunggal maysa 
guyudenna ti tali. Ti grupo a maguyod ken makalabes iti linya ti maatiw…  

  

C. Panawen ti Panagadal 

1. Panawen ti Panagsasarita. (para N/K ken YE) 
a.) Damagen kadagiti ubbing no kayatda ti ay-ayam nga inaramidda. Apay? 
b.) Idalan ida iti panangilawlawag nga ti umuna nga ay-ayam ket naragsak gapu ta 

nagbalinda amin nga “butterfly”, ken ti maikadua nga ay-ayam ket naragsak gapu ta 
naggugyodda ti tali. 

c.) Damagen kadagiti ubbing a naatiw no ania ti riknada a naatiw iti ay-ayam. Ibagam a 
narigat ti maatiw gapu ta masapul ti adu nga kooperasyon tapno mangabak. 

d.) Idalan ida iti sumaruno a paset ti panagadal. Ibagam nga ti estoria ita a bigat ket 
maipapan iti agkabsat nga agap-apa. Ibagam nga duktalentayo ita no apay ken ania 
ti makaigapu. 

2. Agistoria. 

Jacob ken Esau Nagkappia 
(Maibatay iti Genesis 33:1-17) 

Idi nabayag a tiempo, adda agkabsat nga agnagan Jacob ken Esau isu nga aga-apa. Saanda nga 
agkasundo. Kapungtot ni Esau ni Jacob gaputta inallilawna isu a kabsatna. Tinakaw ni Jacob ti kalintegan 

ni Esau nga agtawid iti Amada a ni Isaac. Kayat a papatayen ni Esau ni Jacob. Pimmanaw ni Jacob 
tapno malisianna ti pungtot ni Esau. Ni Rebecca a nanangna tinulonganna isu tapno umadayo ket mapan 

idiay Haran ken Laban a kabsatna. Nagyan a nabayag sadiay. Naaddaan iti assawa ken an-annak. 
Nagbalin a nabaknang a lalaki. 

Maysa nga aldaw, nangted ti mensahe ni Jacob ken Esau a kayatna nga makita ti kabsatna.  
Kayatna nga ibingayan ti baka, kalding ken karnero. Idin ta nagsubli ti mensahe, umannamong 

ni Esau a makisinnabat kaduana ti 400 nga lalaki a napipigsa a makilaban. 
How thankful Jacob was because Esau had really forgiven him! 

Idi naamuan daytoy ni Jacob nagsagana, inkabilana ti pamilyana iti likod tapno nasaysayaat a 
pagyananda. Ti ammo ni Jacob makapungpungtot pay laeng ni Esau a kabsatna. Idin ta 

nagsinnarakda, ni Jacob nagtaker ket sipupursigido a makisabat ken Esau. Idi ta 
matannawaganna ti kabsatna, nagrukob ti naminpito a kas panagpakumbabana  iti kabsatna, 

ngem ni Esau timmaray ket inapungolna ti kabsatna. Nagsangsangitda nga agkabsat ket 
inarakupda ti tunggal maysa 

“Agawidtan kabsat ket intan agyan iti pagtaengak,” ingunamgunam ni Esau ken Kabsatna. 
Inakseptar ngarud ni Jacob dayta ket nagbiagda a naragsak iti unos ti panangbiagda. 

 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 
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Damagem dagiti sumaganad:  
1. Sinno dagiti agkabsat a nagapa? (Jacob ken Esau) 
2. Apay a nagapada? (Tinakaw ni Jacob ti kalintegan ni Esau manipud iti Amada) 
3. Kasano a nakalibas ni Jacob iti pungtot ni Esau? (tinulongan ni Rebecca a 

nanangda) 
4. Kasano a nagpakawan ni Jacob ken Esau? (Nangipatulod ti mensahe a kayatna 

nga ibingay ti sanikuana) 
5. Ania ti napasamak iti panagsinnarak da Jacob ken Esau? (Inagkanda ti tunggal 

maysa ket naginnarakupda. Nagbalinda manen nga aggayyem.) 
6. Sinno nangtulong ken Jacob tapno agkapiada nga agkabsat? (Ti Espiritu Santo) 

 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Damagem:  
“Sinno tumulong kadatayo no kasta a makaaramidtayo iti saan a naimbag ken no 
pakawanentayo dagiti nakabasol kadatayo?” (Ti Espiritu Santo) 

 

 F. Panangyaplikar ti Naadal 

1. Isuro ti laglagipen a bersikulo: Genesis 33:4 a 
2. Reflective Commitment: Damagen kadagiti ubbing a mangibingayda ti kapadasanda 

nga adda ubing a padada a nakaaramid ti madi kadakuada ket pinakawanda daydiay 
a nakaaramid ti madi kadakuada. Ibingayda no kasano a nagbalinda manen nga 
agggayyem. 

3. Craft work, Panagaramid ti “Stick ti Kappia” ( no narigat daytoy para kadagiti 
babassit nga ub-ubbing, ti maestro aramidenna ket ituloy dagiti ubbing nga 
dekoraran) 

a.) Isagana dagitoy sumaganad: paper nga towel, saan a naluto a bagas, rubber 
bands, ribbon, tape, pagbungon a papel, kartib. Markers ken pagpigket. 

b.) Ibaga iti klase nga surotenda dagiti sumaganad: 
1. Kartiben ti pagbingon a papel a mangbungon iti roll. Ipegket ti pagpigket 

agingga a mabungonna ti roll. 
2. Mangkartib iti sukog nga uppat ti sulina a mangbungon iti roll. Ikkan ti 

lastiko. 
3. Mangsukat iti bagasket ipan iti nakarollyo. Ikka manen ti lastiko a 

pangsuportar. 
4. Mangkartib ti ribbon santo igalut iti dua a rollyo. 

c. Ibaga kadagiti ubbing nga dayta a banag ket naganan iti “Peace Sticks” isus a 
mangisimbolo ti kapia kadagiti siasinnoman a nakaaramid kenka iti saan a nasayaat. 
Ibaga nga pumanunotda ti pangtedanda ta no itedda masapul nga agpakawanda. 
d. Ipalagip kadagiti ubbing nga ti trabaho ti Espiritu Santo ket mamagkappia iti 
nagbabaetantayo. Ipalubos nga iturayannanatayo ket idalannatayo ti Espiritu Santo. 
Agbalin a naragsak no kasta nga adda panagkakappia. 

 
1. 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Pangdaton: Usaren ti sobre para iti panagdaton 
2. Commitment: "I commit or promise to forgive others." 
3. Pangrikep a Kanta: “Come Holy Spirit” and other good-bye songs 
4. Pangrikep a kararag: “Managayat nga Ama agyamankami ti magmagkappia a 
pannakabalin ti Espiritu Santo. Sapay koma ta dayta a pannakabalin ti maadda 
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kadakami tapno mabalinmi nga pakawanen dagiti nakabasol kadakami. Daytoy ti 
kararagmi ken Cristo nga Apomi, Amen!  

 

Middle and Older Elementary Levels 
 
I. Panggep 

Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a: 
1. mailawlawagda ti surat ni San Pablo ken Filemon ken maduktalanda ti kayat a 

sawen ti agpakawan ken mamakawan; 
2. maibagada ti akem ken responsibilidad ti Espiritu Santo iti estoria; 
3. mailawlawagda no kasano nga ti Iglesia aramidenna ti panagkakapia iti nagbabaetan 

dagiti miembros; 
4. maiyebkasda ti ragsakda gapu ta napasublida ti gayyemda. 

 
II. Konsepto:     Ti Espiritu Santo agasanna dagiti narakrak a relasion. 
Dagiti Kasapulan: The Holy Bible (preferably NRSV), song chart, pictures of the story, copy of 
Paul.s Letter to Philemon (preferably NIV), Sunday School Theater costumes for Philemon 
and Onesimus (may be white drapes for Philemon and tattered toga for Onesimus) 

 
 

III. Linaon ti Panagadal 

A. Panglukat a Panagdayaw 

1. Panangpasangbay: Kablaawan dagiti ubbing iti nabara ken naragsak a kablaaw. 
Mariknam ti  

kaadda ti Espiritu Santo nbaben iti mannakigayyem a galad ken naragsak a 
pannakisarsarita. 

2. Panglukat a Kararag:  
“Managayat a Dios, agyamankami ta adtoykami manen a nagtitipon iti daytoy 
nga aldaw. Dawatemni ti Espiritu Santo isu a makikaadda kadakami! Sapay 
koma ta tulongannakami ti Espritu Santo nga agpakawan. Daytoy ti kararagmi 
ken Jesus nga Apomi, Amen! 

3.  Panagkanta:   
.Mushi-mushi Ollah. 
Mushi-mushi, Ollah olla, hellow hello, kumusta ka 
Mushi, Ollah, Hello, Kumusta ka 
Mushi, Ollah, Hello, Kumusta ka 
Kumusta ka halina.t magsaya pumalakpak, pumalakapak 
Ituro ang paa, padyak sa kanan, padyak sa kaliwa 

Umikot ka umikot ka, humanap ng iba.  

 

B. Panagsagana 
1. Ipresentar ti ay-ayam; “News paper Fight”. Isagan dagiti sumaganad 

daan nga diaryo, tisa wenno masking tape, pagorasan ken nabasa 
nga punas, Ited dagiti sumaganad nga aramiden. 

a. Paguduaen ti grupo. Markaan iti agpada a bilang wenno 
kalawan iti kuarto. Aramaten ti chalk wenno masking tape. 
Masapul nga adda agpada nga bilang ti daan a diaryo. 
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b. Ikkan ida ti signal. Kada grupo mangaramid ti bola a 
naaramid iti daan a diaryo sada ibato iti bangir a grupo. Ti 
panggep daytoy nga ay-ayam ket tapno adu a bola ti 
maibatoda iti grupo. 

c. Kalpasan ti ay-ayama, bilangen dagiti naaramid a bola. Ti 
Kaaduan isut maikkan pammadayaw. 

d. Mangalada ti nabasa a lupot wenno nabasa a tissue 
pagdalus iti narugit nga ima. 

2. Panagpalamiis nga sinnarita/Panawen ti Panagsasarita. Damagem: 
“Kasano ti langa dayta imayo idi malapas ti ay-ayam? (narugit ti 
imami) Kasano nga iladawan yo ti rugit nga inpaay ti diaryo? (basol a 
nangmantsa iti kinatao ken kinasayaat ti tao) Kasanoyo met nga 
iladawan dagiti nabasa nga lupot iti gracia ti Dios? ( No dumawattayo 
ti pammakawan, dalusan ti Dios dagiti mantsa wenno rugit ti 
kinataotayo) 

3. Ibaga iti klase a basaenda ti surat ni San Pablo ken Filemon. Ti 
“Epistle” ket libro iti Biblia a naadaptar manipud sursurat ni San Pablo 
kadagiti tattao iti ta kaipaspasdek payla ti Iglesia. Damagen kadagiti 
ubbing no ammoda dagiti paset ti surat. Idalan ida kadagiti 
sumaganad: 

a. “Heading”-Paulo: kaano ken sadino a naisurat. 
b. Pangkablaaw. Wagas ti panangibagam ti Hello, kumusta iti 

suratam. 
c. Bagi. Ania ti kayat mo nga isurat wenno mensahe iti 

suratam. 
d. Signature-Perma. Ti nagsurat ipermana ti nagana. 

 

C. Panawen ti Innadal 
1.  Ited ti pannakailawlawag ti teksto. Ibagam nga insurat ni San Pablo idi ta naibalud 
diay Roma, sinuratnna ni Filemon maysa a prominente nga miembro it Iglesia diay 
Colosas ken akinbagi ti maysa nga adipen nga agnagan ti Onesimus. Naglibas  daytoy 
nga adipen manipud iti masterna, ken naam-ammona ni Pablo iti adda diay pagbaludan.  
Babaen ken San Pablo, nagbalin nga Kristiano ni Onesimus. Takuatentayo iti daytoy a 
surat no ania ti kalikagum ni San Pablo ken Filemon. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pagkaparehaem dagiti ubbing. Ikkan ida iti napakopya nga surat ni San Pablo ken 
Filemon. Basaenda ti surat ket markaanda dagiti highlight ti surat. 
 a.) Heading wenno Paulo (Kaano ken sadinno a naisurat) 

b.)Pangablaaw: (Siasinno ti kab-kablaawan ni Pablo, kasano panangiladawan ni 
Pablo ken Filemon, sadino ti Iglesiada) 
c.) Bagi (Ania dagiti dua a banag a kayatni Pablo a mapasamak ken Onesimus) 
d.) Ania ti panagkunayo apay nga ibaga ni Pablo nga annakna ni Onesismus? 

3. Pagkainnemen ti grupo. Ibagam nga diskutirenda dagiti bersikulo ken ibagada iti 
kapanpanunotan manipud kadagitoy. 
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a. Group 1: Panagblaaw, verses 1-3 
b. Group 2: Ti pammati ken panagayat ni Filemon. Verses 4-7 
c. Group 3: Ti pakaasi ni Pablo ken Filemon Part 1, verses 8-14 
d. Group 4: Part 2, verses 15-18 
e. Group 5: Part 3, verses 19-22 
f. Group 6: Pangablaaw ken pamakada, verses 23-25 

 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 
Ibagam iti klase nga gupgupenda dagiti puntos: 

1. Kaano ken sadino nga insurat ti surat ni Pablo ken Filemon?. (Insurat ni San Pablo ti 
suratna idi adda diay pagbaludan, Dagiti kristiano idi a panawen ket maibalbalud 
gapu iti inda panagsaksi ken Jesus.) 

2. Siasinno ti kabkablaawan ni Pablo? (Ni Filemon, diay Apphia ken ti sibubukel nga 
Iglesia.) Kasano ti panangkita ni San Pablo ken Filemon? (kas maysa a katrabahuan 
iti kaubasan ti Apo) Sadino dayta Iglesiada? (diay balay ni Filemon ti 
paggigimonganada) 

3. Ania dagiti tallo a banag a pakaasi ni San Pablo ken Filemon? Inbaga ni San Pablo 
ken Filemon nga kaasianna ni Onesimus nga adipen gapu ta tinulonganna idi adda 
diay pagbaludan. Inbaga ni San Pablo nga bayadanna ni Onesimus ken agpakawan 
iti aniaman nga madi nga inaramidda. Nasayaat ni Onesimus gapu ta tinulonganna 
ni Pablo idi adda diay pagbaludan. 

4. Ipakpakaasi ni Pablo ken Philemon nga pakawanenna ni Onesimus isu a nagtaray 
ken naglibas. Inpakaasi ni Pablo nga awatenna ni Onesimus saan la a kas 
napakawan nga adipen ngem maysan a kabsat ke Kristo. 

 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Ibagam: Nagsurat ni San Pablo ken Filiemon ket ipakpakaasina nga pakawanenna ni 
Onesimus ket awatenna nga adipen ken maysa nga kabsat iti pammati. Sinno ti 
panagkunayo nga timmulong ken Pablo tapno isuratna daytoy? (Espiritu Santo) 

  

 F. Panangyaplikar ti Naadal 

1. Teach the memory verse: "Your love, dear brother, has brought me great joy and 
much encouragement! You have cheered the hearts of all God’s people." 
(Philemon1:7) 

1. Isurom ti Laglagipen a Bersikulo: Filemon 1:7 
2. Sunday School Theater. Damagem: Iti panagkunam, kasano nga dimmawat ti 

pammakawan ni Onesimus ken Filemon? Ken kasano ti sungbat ni Filemon iti 
pakaasi ni San Pablo nga pakawanenna ni Onesimus ken awatenna a kas kabsat 
ken Kristo? Ipakitayo ti sungbatyo babaen iti panangidramayo. (tallo iti kada grupo) 

3. Panagsasarita iti ababa a kanito. Paguduaen ti klase, kada bilang ti 1,3,5,7,9,11…. 
Dagitoy ti grupo a dumawat ti pammakawan. Ket dagiti numero 2,4,6,8,10….. 
Dagitoy ti grupo ti mangted pammakawan. Kunaen ti Maestra/maestro kasano ngada 
ti kaduanda mga ubing sada isao ti naibatang a saritaenda. Ti panagkakapia 
buklenna ti panagpakawan ken pammakawan. Ammotayo nga ti mamagkappia a 
pannakabalin ti Espiritu Santo idalannatayo iti baro a biag. Aggagayem tayo manen. 
 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Ibagam iti klasem nga ikabesada ti laglagipen a bersikulo. 
2. Reflective song: "Forgive, My Friend" (CPG # 167;) or a related song available in the 
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local church)s 
Forgive me, my friend, oh have I hurt you? 

I made you cry with pain and sorrow 
But now I know that Jesus loves you so 

He loves us all; so lets love each other too 
Our Lord has said: Father forgive them 

For them who caused him sorrow, pain and shame 
But now I know that Jesus loves you so 

He loves us all: so let’.s love each other too. 
 
3. Pangdaton: Usaren ti sobre para iti panagdaton 
4. Pangrikep a Kanta: For You, I Am Praying. 
5. Pangrikep a Kararag: “Apo Dios agyamankami iti mamagkappia a pannakabalin ti 
Espiritu Santo. Dayta kadi a pannakabalin ti maadda ken agtaeng kadakami. Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad       Kinasiasinno ni Jesus 

 
Youth Level 

 

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad 

Pannakikaykaysa ken Panagkikinnamayet 
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July 17, 2016 
Maikawalo a Domingo ti Pentecostes: 

Leksion 33:  “Ti Mamagkappia a Pannakabalin ti Espiritu Santo” 

   

Sapasap a Konsepto: Ti Espiritu Santo agasanna dagiti narakrak a relasion.  

 
 

DAGITI TEKSTO: 

Daan a Tulag: Genesis 33:1-17 
Idi agangay intangwa ni Jacob dagiti matana ket kimmita, ket adtoy ni Esau umumay ket naikuyog 
kenkuana ti uppat a gasut a lallaki. Iti kasta pinaglalasinna ti annak ken ni Lea ken ni Raquel ken 
iti duanga adipen a babbai, 2 ket inyunana dagiti adipen a babbai ken ti annakda ket ni Lea ken 
ti annakna sumarunoda kadakuadai ket da Raquel ken Jose iti likudanda. 3 Ket isu limmasat nga 
immun-una kadakuada ken nagruknoy agingga iti daga iti namimpito agingga a nakaasideg iti 
kabsatna. 4 Ket ni Esau nagtartaray a sumabet kenkuana,l ket inarakupnam ket nagpasag iti 
tengngedna ken inagepanna, ket nagsangitda. 5 Kalpasanna intangwana dagiti matana ket 
nakitana dagiti babbai ken dagiti ubbing ket kinunana: “Siasino dagitoy naikuyog kenka?” nga iti 
dayta kinunana: “Ti annak nga imparabur ti Dios iti adipenmo.”n 6 Iti kasta immasideg dagiti 
adipen a babbai, isuda ken ti annakda, ket nagruknoyda; 7 ket immasideg met ni Lea, ken ti 
annakna, ket nagruknoyda, ket kalpasanna immasideg ni Jose, ken ni Raquel, ket nagruknoyda.a 
8 Kinunana ita: “Ania ti kayatmo a sawen iti daytoy isuamin a pakarso dagiti agdaldaliasat a 
nasabetko?” Iti daytoy kinunana: “Tapno makasarakak 
iti pabor kadagiti mata ni apok.” 9 Kalpasanna kinuna ni Esau: “Aduanak unay, kabsatko. 
Agtalinaed koma a kukuam ti kukuam.” 10 Nupay kasta, kinuna ni Jacob: “Saan, pangngaasim. 
No, ita, nakasarakak iti pabor kadagita matam, ngarud masapul nga alaem 
iti imak ti sagutko, agsipud ta maitunos iti panggepna nakitak ti rupam a kasla iti pannakakita iti 
rupati Dios ta inawatnak a siraragsak.11 Alaem, pangngaasim, ti sagut a mangyebkas iti 
pamendisionko a naiyeg kenka,g agsipud ta pinaraburannak ti Dios ken agsipud ta 
addaanak iti isuamin.”h Ket intultuloyna a guyugoyen, iti kasta innalana dayta.i 12 Idi agangay 
kinunana:“Pumanawta ket mapantan, ket bay-am a mapanak nga umununa ngem sika.” 13 Ngem 
kinunana kenkuana: “Pagaammo ti apok a dagiti ubbing nalamida ket karkarnero ken bakbaka 
nga agpaspasuso ti adda iti aywanko,ket no abugenda ida a sidadaras unay iti maysa nga aldaw, 
iti kasta sigurado a matayto ti intero nga arban.k 14 Ti apok, pangngaasim, lumasat koma nga 
umun-una iti adipenna, ngem siak itultuloyko komati panagbaniaga nga agin-inayadakiti 
panagaddangdagiti dinguenl nga adda iti sanguanak ken maitunos iti panagaddang 
dagiti ubbingm aging- ga a dumtengakto iti apok idiay Seir.”a 15 Kalpasanna kinuna ni Esau: 
“Bay-annak, pangngaasim, 
nga ipabiangko kenka ti dadduma a tattao a naikuyog kaniak.” Iti daytoy kinunana: “Apay a 
kastoy? Makasarakakkoma iti pabor kadagiti mata ni apok.” 16 Gapuna iti dayta nga aldaw 
nagsubli ni Esau nga agturong idiay Seir.17 Ket ni Jacob pimmanaw 
a mapan idiay Succot,c ket imbangonanna ti bagina iti balay ket maipaay iti pangenna isu 
nangaramid kadagiti abongabong.Dayta idi ti makagapu a pinanagananna ti disso iti Succot 
Baro a Tulag: Filemon 1:1-25 
1 Ni Pablo, maysa a baluda maigapu ken Kristo Jesus, ken ni Timoteo,b a kabsattayo, agpaay 
ken Filemon, ti dungdungnguenmi 
ken katrabahuanmi, 2 ken ni Apia, a kabsatmi a babai, ken ni Arquipo,d a padami a soldado,e 
ken iti kongregasion nga adda iti balaymo:f 3 Maaddaankay koma iti di kaikarian a 
kinamanangngaasi ken talna manipud iti Dios nga Amatayo ken iti Apo a ni Jesu- 
Kristo.g 4 Kankanayon nga agyamanak iti Diosko no dakamatenka iti karkararagko,h 5 yantangay 
agtultuloy a mangmangngegak ti maipapan iti ayatmo ken ti adda a pammatim maipaay ken Apo 
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Jesus ken iti amin asasanto;i 6 tapno ti panangiranud iti pammatim agtignay koma babaen ti 
panangbigbigmo iti tunggal naimbag a banag nga adda kadatayo mainaig ken Kristo. 7 Ta 
nakagun-odak iti 
adu a rag-o ken liwliwa gapu iti ayatmo,k agsipud ta napasarantal dagiti kinalailo ti sasanto 
babaen kenka, kabsat. 8 Gapu itoy met laeng a rason, nupay addaanak iti dakkel a wayawaya 
nga agsao mainaig ken Kristo tapno bilinenkam nga aramidem ti umiso, 
9 bagbagaanka ketdi maibatay iti ayat,n yantangay kastoyak, ni Pablo a maysa a lakayen, wen, 
ita maysa metten a baludo maigapu ken Kristo Jesus; 10 bagbagaanka maipapan iti anakko,p a 
kenkuana nagbalinak nga ama bayat ti kaaddak kadagiti parautko iti pagbaludan, ni Onesimo,r 
11 a sigud nga awan serserbina kenka ngem ita adun ti pakausaranna maipaay kenka ken 
kaniak.a 12 Isu a mismo pagsubliek kenka, wen, isu, awan sabali, dagitibukodko a kinalailo. 13 
Kayatko nga igawid a maipaay kaniak tapno kas kasukatmo makapagtultuloy koma nga agserbi 
kaniak kadagiti paraut iti pagbaludand nga ibibturak maigapu iti naimbag a damag. 14 Ngem no 
awan ti pammalubosmo diak kayat nga aramiden ti aniaman a banag, tapno ti naimbag nga 
aramidmo ket, saan a kasla mapilpilit, no di ket iti sibubulos a nakemmo.15 Nalabit pudno a gapu 
itoy isu simmina iti maysa nga oras, tapno mapasublim iti agnanayon, 16 saanen a kas adipenf 
no di ket ad-adda pay ngem adipen,g kas kabsat a dungdungnguen,h nangnangruna a kasta 
kaniak, ngem anian a nangnangruna pay a kasta kenka agpadada iti nainlasagan a 
pannakirelasion ken iti Apo. 17 No, ngarud, 
ibilangnak a maysa a makiraman, isu awatem a siaasi a kas iti panangawatmo komakaniak. 18 
Mainayon pay, no nakaaramid kenka iti aniaman a dakes wenno nakautang iti aniaman a banag, 
isingirmo daytoy iti kuentak. 19 Siak ni Pablo isursuratko babaen iti bukodko nga ima: bayadakto 
dayta—saanen nga ibaga pay kenka a, malaksid iti dayta, utangmo kaniak uray pay ta bagim. 20 
Wen, kabsat, 
makaalaak koma iti gung- gona manipud kenka mainaig iti Apo: pasarantaem dagiti kinalailoka 
mainaig ken Kristo. 21 Gapu ta agtaltalekak iti itutulokmo, agsursuratak kenka, yantangay ammok 
nga aramidemto ti ad-adda pay ngemti bambanag nga ibagak.b 
22 Ngem mairaman iti dayta, isaganaannak met iti pagdagusan, ta manginanamaaka babaen iti 
karkararagyod mawayawayaanaktoa a maipaay kadakayo. 23 Ni Epafrasb a padak a kautibo a 
naikaykaysa ken Kristo Jesus ipaw-itna dagiti kablaawna kenka, 24 kasta met 
da Marcos, Aristarco,c Demas,d Lucas, dagiti katrabahuak. 25 Ti di kaikarian a 
kinamanangngaasi ni Apo Jesu-Kristo madda koma iti espiritu nga ipakpakitayo 
 

 
 
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO 

Ni Jacob babaen iti inana nga ni Rebecca, inallilawna  ni Isaac nga Amana nga isuna ni 
Esau a kabsatna tapno awatenna ti kalintegan ti bendisyon ti Amana. Mabuteng unay iti pungtot 
ni kabsatna. Inbilin ni Rebacca ti panagtalawna tapno mapan payla ken Laban a kabsatna diay 
Haran uray iti mabayag a tiempo agingga nga bumaaw ti pungtot ti kabsatna. Nagyan ni Jacob 
ken Laban iti adu a taw-tawen.Inasawa ni Jacob da Rachel ken Leah. Binendisyonan ti Dios ida 
babaen kadagiti adu nga kaputotan. Kalpasan ti nasayaat nga relasion iti nabayag a tiempo 
nagbalin nga saan a nasayaat ti relasyon agingga a napagawid ni Jacob iti lugarda. Nakita ni 
Jacob ti Dios babaen iti tagtagainepisut gapuna nga inbaonna tapno agawid iti lugarna. Insagana 
ngarud ni Jacob ti bagina nga makisabat wenno makisinnarak iti kabsatna. Dimteng ngarud ti 
tiempo a panangsinnarak da Jacob ken Esau, nagrukob maminpito ni Jacob iti sanguanan ni 
Esau, timmaray ni Esau nga nangarakup ket nagpakumbaba ket pinakawan ni Esau a kabsatna. 
Linipatna amin nga basol a naaramid ti kabsatna.Inpakitani Esau iti kinaimnas ti pusona a 
nangpakawan ken Jacob idi ta inarakupna, pinasangbay na iti pagtaenganna. Kas sungbat met 
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ni Jacob iti kinasayaat tikabsatna, innikkanna kadagita tar-taraken nga ayop ken dadduma pay a 
pangkabiagan. 
 Ti Surat ni San Pablo ken Filemonket insuratna idi adda diay pagbaludan diay Roma. 
Daytoy a surat ket maysa a pakaasina ken Filemon tapno akseptaren ken pakawanenna ni 
Onesimus isu a naam-ammona diay pagbaludan ket nakonbertirna nga agbalin a kristiano. 
Daytoy a surat ni san Pablo ket palagipanna ken igunam gunamna ken Filemon tapno parang-
ayenna ti Pammatida. Dagiti koma adipen a kas ken Onesimus ket masapul nga isalakanda 
manipud pannakatay ken pannakaad-adipen, pannakabalud. Siinanama ni San Pablo nga 
tratuenna ni Filemon ni Onesimus a kas kabsat ken awatenda a kas kabsat iti pammati.Ti 
estoriada Jacob ken Filemonipakitana nokasano ti kinamannakabalin ti Santo Espiritu a mang-
inspirar kadagiti tattao tapno mamakawan ken tapno makikappia iti baet ti pungtot nga adda iti 
rikna. Dagitoy dua nga estoria ipakitana tipannakabalin ken idalanna ti panunot ken puso tapno 
agbalin nga napakumbaba, masursuro nga mangawat ken agbalin nga mamagkappia tapno 
maagasan dagiti narakrak nga relasyon iti tunggal maysa. 
 
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGIDALAN 

 Ti pannakikappia ket isu ti mangkumpleto ti aramid ti panagbabawi ken pammakawan. Ngem 
iti kanito a marakrak dayta a relasion saanen a maisubli iti kasisisgudna nalabit nga 
agmawmaw/agpukaw wenno maikkat. Iti kasta ti panggep ti pannakikappia ket saan a tapno 
maipasubli diay daan a relasion ngem tapno padur-asenna pay ti nangatngato a tukad/kasasaad. 
Daytoy ket maysa a proseso iti panangpataud wenno panangrugi manen iti baro ken napinpintas 
a relasion a saanen a kas daydi dati/immuna. Adda dua aladawan iti Biblia ti pannakapataud iti 
baro a kinapudno laksid kadaydi immuna a manipakita ti anag ti pannakipagkappia. Ti 
pakasaritaan ti panagparsua iti umuna a libro ti Genesis ket ipakitana/iparangna ti aramid ti Dios 
a nangparsua iti urnos ditoy lubong manipud iti gusoguso a kasasaad “awan pormana ken awn 
nagyanna”. 

Ti naburak/wenno naperdi a relasion ket saanen a relasion, daytan ket kawaw kadagiti 
banbanag a mangaramid ti pudno a relasion as kas naperdi ti panagtalek, panagrinnespeto ken 
panangpinnadayaw ken kinapudno. Ti Dios intedna ti urnos, panagdanggay, annayas ken tunos 
tapno parsuaenna ti lubong. Ti sabali a ladawan manipu iti Biblia a mangipakita iti kaipapanan ti 
pannakaikappia ket ti ladawan ti baro a biag ken Cristo- “ta naglabasen dagiti daan a banag ket 
dimtengen dagiti dagiti baro” (2 Cor. 5:17) Ti daan kinatao isu a mapukaw ken marunot ken 
agturong iti ipapatay ken isublina ti banag a naglabasen gapu iti maysa a baro. 

Ti daan ket mabalin a malaglagip pay laeng ngem awanen ti bilegna a mangaramid iti kaytna 
iti daydiay baro. Ti Libro ti Genesis ket iparangna a ti Espiritu ti Dios a mangpabaro ken 
mangpasanto ti Iglesia. Ti Iglesia ket agbalin a baro a parsua a kas bunga ti pannakikapia iti Dios. 
Iti kalpasan dagiti gubgubat ken dagiti naranggas a rebolusion, adu dagiti nadumaduma a 
panangpadas ti napasamak tapno maipasdek ti makunkuna a “reconciliation commission” ngem 
dagitoy a banag ket nagpatingga laeng iti nalawa a pannakapaay gaputta dagiti kangrunaan a 
tattao nga adda iti sabali a bangir ket saanda a nagdalan ti proseso ti panagpakawan ken 
panagbabawi. Ti ramut dagiti panagriri ket ti pannakaipaidam ti hustisia ket saan a napukaw. 
Kadagiti kastoy a kasasaad, ti Iglesia ket palubosanna nga “agraniag ti silawmo” a kayatna a 
sawen- tapno maamuam ti lubong a ti Iglesia ket agtigtignay wenno adda ar-aramidenna para iti 
pannakaipasdek ti kappia. Umuna dagiti kasapulan nga aramiden para iti panagkakappia, 
panagpakawan ken panagbabawi ket masapul a maipaneknek. Ken, maikadua ti pannakaipasdek 
ti baro nga urnos ket masapul nga artapanna diay gagangay nga agenda. Babaen ti 
panagsurot/isusurot iti panangidalan ti Espiritu maaramid ti pudno nga anag ken kaipapanan ti 
panakakapia. 

 
I. Panggep 



 

 
Page 14 

 

  

Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a: 
1. Mailawlawagda ti kayat a sawen ti panagkakapia baben iti pananganalisar ti estoria 

ni Esau ken Jacob ken ni Onesimus ken Filemon; 
2. Mailawlawagda ti akem ken responsibilidad ti Espiritu Santo ket mainaigda iti 

pannakaipasubli ti narakrak nga relasion dagiti tattao; 
3. Ilawlawagda no kasano ti pamuspusan wenno pamay-an ti Iglesia kas aramidenna ti 

ministeriona a mamagkappia. 
4. Maiyebkasda ti ragsakda kadagiti amin a ministerio ti Iglesia a mamagkappia 

kadagiti narakrak a relasyon. 

 

II. Konsepto:  

 
Dagiti Kasapulan: The Holy Bible (preferably NRSV), song chart, picture of two persons 
hugging 
each other, cardboard, scissors, glue, thread 
 
 

III. Linaon/Wagas ti Panagadal 

A. Panglukat a panagdaydayaw 

1. Panangpasangbay- Kablaawan dagiti ubbing iti naragsak a pannakisarita. 
2. Panglukat a Kararag: “Apo Dios, Amami a Nailangitan, umay kami iti nasantuan a 
tronon. Dawatenmi nga ti Espiritu Santo idalannakami tapno maamirismi dagiti madi nga 
ar-aramidenmi tapno mabalinmi ti agpakawan. Ammo O Dios nga babaen iti 
panagpakawan mapabaro dagiti relasyon ti tunggal maysa kadakami. Daytoy ti 
kararagmi ken Jesus nga Apomi, Amen! 
3. Panglukat a Kanta: “What a Friend We Have in Jesus” 

 

B. Panagsagana 

1. Mangaramid ti dakkel a puzzle manipud iti dua a tao nga agar-arakup. Kartiben iti 
nadumaduma nga sukog depende iti kaadu dagiti agad-adal. Ibunong ti nakarti-katib nga paset 
ti ladawan ti dua a tao. Agbilangka iti 20 ket pagtititponenda ti puzzle. Irugi ti mangisuro babaen 
iti panagkunana ti leksiontayo ita a bigat ket maipapan iti “Mamagkappia a Pannakabalin ti 
Espiritu Santo” 
2. Tulongan dagiti ubbing nga mangadal kadagiti kayat a sawen dagiti sarita nga adda iti baba 
basar kadagiti kapadasan ti tunggal maysa. 

a.) Pammakawan 
b.) Pannakipagkappia 
c.) Pannakaipasubli 

3. Pagkaparehaem dagiti ubbing. Ikkan ida iti napakopya nga surat ni San Pablo ken Filemon. 
Basaenda ti surat ket markaanda dagiti highlight ti surat. 

 a.) Heading wenno Paulo (Kaano ken sadinno a naisurat) 
b.)Pangablaaw: (Siasinno ti kab-kablaawan ni Pablo, kasano panangiladawan ni 
Pablo ken Filemon, sadino ti Iglesiada) 
c.) Bagi (Ania dagiti dua a banag a kayatni Pablo a mapasamak ken Onesimus) 
d.) Ania ti panagkunayo apay nga ibaga ni Pablo nga annakna ni Onesismus? 

 
 

 

C. Panawen ti Panagadal 
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1. Grupoen dagiti agtutubo iti dua a grupo. 
2. I-asayn ti umuna a grupo a basaenda ti Genesis 33:1-17. Ibagam nga kalpasan ti 

panangbasada iti teksto- idramada no kasano ti panagkappia da Esau ken Jacob. 
3. I-asayn met ti maikadua a grupo ti Filemon 1:1-25. Ibagam met nga kalpasan ti 

panangbasada –idramada no ana ti kuna ni San Pablo ken Filemon. 
4. Iproseso kalpasan ti panangidrama. Ipalawag a kasapulan ti pammakawan ken 

panangdawat ti pammakawan tapno adda panagkakapia. 

 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray 

Ibagam iti klase nga gupgupenda dagiti puntos: 
1. Kaano ken sadino nga insurat ti surat ni Pablo ken Filemon?. (Insurat ni San Pablo ti 

suratna idi adda diay pagbaludan, Dagiti kristiano idi a panawen ket maibalbalud 
gapu iti inda panagsaksi ken Jesus.) 

2. Siasinno ti kabkablaawan ni Pablo? (Ni Filemon, diay Apphia ken ti sibubukel nga 
Iglesia.) Kasano ti panangkita ni San Pablo ken Filemon? (kas maysa a katrabahuan 
iti kaubasan ti Apo) Sadino dayta Iglesiada? (diay balay ni Filemon ti 
paggigimonganada) 

3. Ania dagiti tallo a banag a pakaasi ni San Pablo ken Filemon? Inbaga ni San Pablo 
ken Filemon nga kaasianna ni Onesimus nga adipen gapu ta tinulonganna idi adda 
diay pagbaludan. Inbaga ni San Pablo nga bayadanna ni Onesimus ken agpakawan 
iti aniaman nga madi nga inaramidda. Nasayaat ni Onesimus gapu ta tinulonganna 
ni Pablo idi adda diay pagbaludan. 

4. Ipakpakaasi ni Pablo ken Philemon nga pakawanenna ni Onesimus isu a nagtaray 
ken naglibas. Inpakaasi ni Pablo nga awatenna ni Onesimus saan la a kas 
napakawan nga adipen ngem maysan a kabsat ke Kristo. 

 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Ibagam: Nagsurat ni San Pablo ken Filiemon ket ipakpakaasina nga pakawanenna ni 
Onesimus ket awatenna nga adipen ken maysa nga kabsat iti pammati. Sinno ti 
panagkunayo nga timmulong ken Pablo tapno isuratna daytoy? (Espiritu Santo) 

 

F. Panangyaplikar ti Adal 

 Diskutiren ti laglagipen a bersikulo. Genesis 33:4 
1. Ipresentar dagiti sumaganad iti klase. Dawaten ti komento wenno 

kapanpanunotanda. 
a.) Nagkappiada Jacob ken Esau, da Filemon ken Onesimus isu’t gapuna nga iti 

narakrak a relasyon ket naipasubli manen. 
b.) Ti Espiritu Santo ibaonna dagiti nadumaduma a tattao tapno instrument ti 

panagkakapia ken tapno maagasan ti narakrak a relasyon. 
c.) Babaen iti panangidalan ti Espiritu Santo, ti Iglesia ket instrumento ti 

panagkakapia, chanel ti pannakaipasubli ti napukaw a relasyon ti tao ken ti Dios, 
ti tao ken iti padana a tao. Ti ministerio ti panagkakapia ket maysa a 
nasagraduan nga aramiden ti Iglesia. 

 
2. Ibagam iti klase nga agaramidda iti book mark  nga adda simbolona nga billit isu a 

mangirepresentar iti Espiritu Santo. Babaen iti panangaramidda, maipapusoda ti 
kayat a sawen ti panagkakapia kadagiti tattao ken iti sibubukel a nakaparsuaan. 

3. Ibagam iti klase nga agaramidda iti “Faith Journal” Ibagam nga inaldaw nga 
agsuratda maipapan iti pannakipagkkapiada kadagiti sabsabali a tattao. 
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G. Pangrikep a Panagdayaw 

 

1. Ibagam nga ikabesada ti laglagipen a bersikulo. 
2. Panagdaton 
3. Pangrikep a Kanta: .For You, I Am Praying. 
4. Pangrikep a Kararag: “ Apo Dios agyamankami iti Mamagkappia a Pannakabalin ti Espiritu 
Santo. Dayta koma nga pannakabalin ti maadda ken agtaeng kadakami. Amen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad       Kinasiasinno ni Jesus 

 

Adult Level 
(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad 

Pannakikaykaysa ken Panagkikinnamayet 

July 17, 2016 
Maikawalo a Domingo ti Pentecostes: 

Leksion 33:  “Ti Mamagkappia a Pannakabalin ti Espiritu Santo” 
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Sapasap a Konsepto: Ti Espiritu Santo agasanna dagiti narakrak a relasion.  

 
 

DAGITI TEKSTO: 

Daan a Tulag: Genesis 33:1-17 
Idi agangay intangwa ni Jacob dagiti matana ket kimmita, ket adtoy ni Esau umumay ket naikuyog 
kenkuana ti uppat a gasut a lallaki. Iti kasta pinaglalasinna ti annak ken ni Lea ken ni Raquel ken 
iti duanga adipen a babbai, 2 ket inyunana dagiti adipen a babbai ken ti annakda ket ni Lea ken 
ti annakna sumarunoda kadakuadai ket da Raquel ken Jose iti likudanda. 3 Ket isu limmasat nga 
immun-una kadakuada ken nagruknoy agingga iti daga iti namimpito agingga a nakaasideg iti 
kabsatna. 4 Ket ni Esau nagtartaray a sumabet kenkuana,l ket inarakupnam ket nagpasag iti 
tengngedna ken inagepanna, ket nagsangitda. 5 Kalpasanna intangwana dagiti matana ket 
nakitana dagiti babbai ken dagiti ubbing ket kinunana: “Siasino dagitoy naikuyog kenka?” nga iti 
dayta kinunana: “Ti annak nga imparabur ti Dios iti adipenmo.”n 6 Iti kasta immasideg dagiti 
adipen a babbai, isuda ken ti annakda, ket nagruknoyda; 7 ket immasideg met ni Lea, ken ti 
annakna, ket nagruknoyda, ket kalpasanna immasideg ni Jose, ken ni Raquel, ket nagruknoyda.a 
8 Kinunana ita: “Ania ti kayatmo a sawen iti daytoy isuamin a pakarso dagiti agdaldaliasat a 
nasabetko?” Iti daytoy kinunana: “Tapno makasarakak 
iti pabor kadagiti mata ni apok.” 9 Kalpasanna kinuna ni Esau: “Aduanak unay, kabsatko. 
Agtalinaed koma a kukuam ti kukuam.” 10 Nupay kasta, kinuna ni Jacob: “Saan, pangngaasim. 
No, ita, nakasarakak iti pabor kadagita matam, ngarud masapul nga alaem 
iti imak ti sagutko, agsipud ta maitunos iti panggepna nakitak ti rupam a kasla iti pannakakita iti 
rupati Dios ta inawatnak a siraragsak.11 Alaem, pangngaasim, ti sagut a mangyebkas iti 
pamendisionko a naiyeg kenka,g agsipud ta pinaraburannak ti Dios ken agsipud ta 
addaanak iti isuamin.”h Ket intultuloyna a guyugoyen, iti kasta innalana dayta.i 12 Idi agangay 
kinunana:“Pumanawta ket mapantan, ket bay-am a mapanak nga umununa ngem sika.” 13 Ngem 
kinunana kenkuana: “Pagaammo ti apok a dagiti ubbing nalamida ket karkarnero ken bakbaka 
nga agpaspasuso ti adda iti aywanko,ket no abugenda ida a sidadaras unay iti maysa nga aldaw, 
iti kasta sigurado a matayto ti intero nga arban.k 14 Ti apok, pangngaasim, lumasat koma nga 
umun-una iti adipenna, ngem siak itultuloyko komati panagbaniaga nga agin-inayadakiti 
panagaddangdagiti dinguenl nga adda iti sanguanak ken maitunos iti panagaddang 
dagiti ubbingm aging- ga a dumtengakto iti apok idiay Seir.”a 15 Kalpasanna kinuna ni Esau: 
“Bay-annak, pangngaasim, 
nga ipabiangko kenka ti dadduma a tattao a naikuyog kaniak.” Iti daytoy kinunana: “Apay a 
kastoy? Makasarakakkoma iti pabor kadagiti mata ni apok.” 16 Gapuna iti dayta nga aldaw 
nagsubli ni Esau nga agturong idiay Seir.17 Ket ni Jacob pimmanaw 
a mapan idiay Succot,c ket imbangonanna ti bagina iti balay ket maipaay iti pangenna isu 
nangaramid kadagiti abongabong.Dayta idi ti makagapu a pinanagananna ti disso iti Succot 
Baro a Tulag: Filemon 1:1-25 
1 Ni Pablo, maysa a baluda maigapu ken Kristo Jesus, ken ni Timoteo,b a kabsattayo, agpaay 
ken Filemon, ti dungdungnguenmi 
ken katrabahuanmi, 2 ken ni Apia, a kabsatmi a babai, ken ni Arquipo,d a padami a soldado,e 
ken iti kongregasion nga adda iti balaymo:f 3 Maaddaankay koma iti di kaikarian a 
kinamanangngaasi ken talna manipud iti Dios nga Amatayo ken iti Apo a ni Jesu- 
Kristo.g 4 Kankanayon nga agyamanak iti Diosko no dakamatenka iti karkararagko,h 5 yantangay 
agtultuloy a mangmangngegak ti maipapan iti ayatmo ken ti adda a pammatim maipaay ken Apo 
Jesus ken iti amin asasanto;i 6 tapno ti panangiranud iti pammatim agtignay koma babaen ti 
panangbigbigmo iti tunggal naimbag a banag nga adda kadatayo mainaig ken Kristo. 7 Ta 
nakagun-odak iti 
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adu a rag-o ken liwliwa gapu iti ayatmo,k agsipud ta napasarantal dagiti kinalailo ti sasanto 
babaen kenka, kabsat. 8 Gapu itoy met laeng a rason, nupay addaanak iti dakkel a wayawaya 
nga agsao mainaig ken Kristo tapno bilinenkam nga aramidem ti umiso, 
9 bagbagaanka ketdi maibatay iti ayat,n yantangay kastoyak, ni Pablo a maysa a lakayen, wen, 
ita maysa metten a baludo maigapu ken Kristo Jesus; 10 bagbagaanka maipapan iti anakko,p a 
kenkuana nagbalinak nga ama bayat ti kaaddak kadagiti parautko iti pagbaludan, ni Onesimo,r 
11 a sigud nga awan serserbina kenka ngem ita adun ti pakausaranna maipaay kenka ken 
kaniak.a 12 Isu a mismo pagsubliek kenka, wen, isu, awan sabali, dagitibukodko a kinalailo. 13 
Kayatko nga igawid a maipaay kaniak tapno kas kasukatmo makapagtultuloy koma nga agserbi 
kaniak kadagiti paraut iti pagbaludand nga ibibturak maigapu iti naimbag a damag. 14 Ngem no 
awan ti pammalubosmo diak kayat nga aramiden ti aniaman a banag, tapno ti naimbag nga 
aramidmo ket, saan a kasla mapilpilit, no di ket iti sibubulos a nakemmo.15 Nalabit pudno a gapu 
itoy isu simmina iti maysa nga oras, tapno mapasublim iti agnanayon, 16 saanen a kas adipenf 
no di ket ad-adda pay ngem adipen,g kas kabsat a dungdungnguen,h nangnangruna a kasta 
kaniak, ngem anian a nangnangruna pay a kasta kenka agpadada iti nainlasagan a 
pannakirelasion ken iti Apo. 17 No, ngarud, 
ibilangnak a maysa a makiraman, isu awatem a siaasi a kas iti panangawatmo komakaniak. 18 
Mainayon pay, no nakaaramid kenka iti aniaman a dakes wenno nakautang iti aniaman a banag, 
isingirmo daytoy iti kuentak. 19 Siak ni Pablo isursuratko babaen iti bukodko nga ima: bayadakto 
dayta—saanen nga ibaga pay kenka a, malaksid iti dayta, utangmo kaniak uray pay ta bagim. 20 
Wen, kabsat, 
makaalaak koma iti gung- gona manipud kenka mainaig iti Apo: pasarantaem dagiti kinalailoka 
mainaig ken Kristo. 21 Gapu ta agtaltalekak iti itutulokmo, agsursuratak kenka, yantangay ammok 
nga aramidemto ti ad-adda pay ngemti bambanag nga ibagak.b 
22 Ngem mairaman iti dayta, isaganaannak met iti pagdagusan, ta manginanamaaka babaen iti 
karkararagyod mawayawayaanaktoa a maipaay kadakayo. 23 Ni Epafrasb a padak a kautibo a 
naikaykaysa ken Kristo Jesus ipaw-itna dagiti kablaawna kenka, 24 kasta met 
da Marcos, Aristarco,c Demas,d Lucas, dagiti katrabahuak. 25 Ti di kaikarian a 
kinamanangngaasi ni Apo Jesu-Kristo madda koma iti espiritu nga ipakpakitayo 
 

 
 
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO 

Ni Jacob babaen iti inana nga ni Rebecca, inallilawna  ni Isaac nga Amana nga isuna ni 
Esau a kabsatna tapno awatenna ti kalintegan ti bendisyon ti Amana. Mabuteng unay iti pungtot 
ni kabsatna. Inbilin ni Rebacca ti panagtalawna tapno mapan payla ken Laban a kabsatna diay 
Haran uray iti mabayag a tiempo agingga nga bumaaw ti pungtot ti kabsatna. Nagyan ni Jacob 
ken Laban iti adu a taw-tawen.Inasawa ni Jacob da Rachel ken Leah. Binendisyonan ti Dios ida 
babaen kadagiti adu nga kaputotan. Kalpasan ti nasayaat nga relasion iti nabayag a tiempo 
nagbalin nga saan a nasayaat ti relasyon agingga a napagawid ni Jacob iti lugarda. Nakita ni 
Jacob ti Dios babaen iti tagtagainepisut gapuna nga inbaonna tapno agawid iti lugarna. Insagana 
ngarud ni Jacob ti bagina nga makisabat wenno makisinnarak iti kabsatna. Dimteng ngarud ti 
tiempo a panangsinnarak da Jacob ken Esau, nagrukob maminpito ni Jacob iti sanguanan ni 
Esau, timmaray ni Esau nga nangarakup ket nagpakumbaba ket pinakawan ni Esau a kabsatna. 
Linipatna amin nga basol a naaramid ti kabsatna.Inpakitani Esau iti kinaimnas ti pusona a 
nangpakawan ken Jacob idi ta inarakupna, pinasangbay na iti pagtaenganna. Kas sungbat met 
ni Jacob iti kinasayaat tikabsatna, innikkanna kadagita tar-taraken nga ayop ken dadduma pay a 
pangkabiagan. 
 Ti Surat ni San Pablo ken Filemonket insuratna idi adda diay pagbaludan diay Roma. 
Daytoy a surat ket maysa a pakaasina ken Filemon tapno akseptaren ken pakawanenna ni 
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Onesimus isu a naam-ammona diay pagbaludan ket nakonbertirna nga agbalin a kristiano. 
Daytoy a surat ni san Pablo ket palagipanna ken igunam gunamna ken Filemon tapno parang-
ayenna ti Pammatida. Dagiti koma adipen a kas ken Onesimus ket masapul nga isalakanda 
manipud pannakatay ken pannakaad-adipen, pannakabalud. Siinanama ni San Pablo nga 
tratuenna ni Filemon ni Onesimus a kas kabsat ken awatenda a kas kabsat iti pammati.Ti 
estoriada Jacob ken Filemonipakitana nokasano ti kinamannakabalin ti Santo Espiritu a mang-
inspirar kadagiti tattao tapno mamakawan ken tapno makikappia iti baet ti pungtot nga adda iti 
rikna. Dagitoy dua nga estoria ipakitana tipannakabalin ken idalanna ti panunot ken puso tapno 
agbalin nga napakumbaba, masursuro nga mangawat ken agbalin nga mamagkappia tapno 
maagasan dagiti narakrak nga relasyon iti tunggal maysa. 
 
TARABAY KADAGITI MANGISURO WENNO MANGIDALAN 

 Ti pannakikappia ket isu ti mangkumpleto ti aramid ti panagbabawi ken pammakawan. Ngem 
iti kanito a marakrak dayta a relasion saanen a maisubli iti kasisisgudna nalabit nga 
agmawmaw/agpukaw wenno maikkat. Iti kasta ti panggep ti pannakikappia ket saan a tapno 
maipasubli diay daan a relasion ngem tapno padur-asenna pay ti nangatngato a tukad/kasasaad. 
Daytoy ket maysa a proseso iti panangpataud wenno panangrugi manen iti baro ken napinpintas 
a relasion a saanen a kas daydi dati/immuna. Adda dua aladawan iti Biblia ti pannakapataud iti 
baro a kinapudno laksid kadaydi immuna a manipakita ti anag ti pannakipagkappia. Ti 
pakasaritaan ti panagparsua iti umuna a libro ti Genesis ket ipakitana/iparangna ti aramid ti Dios 
a nangparsua iti urnos ditoy lubong manipud iti gusoguso a kasasaad “awan pormana ken awn 
nagyanna”. 

Ti naburak/wenno naperdi a relasion ket saanen a relasion, daytan ket kawaw kadagiti 
banbanag a mangaramid ti pudno a relasion as kas naperdi ti panagtalek, panagrinnespeto ken 
panangpinnadayaw ken kinapudno. Ti Dios intedna ti urnos, panagdanggay, annayas ken tunos 
tapno parsuaenna ti lubong. Ti sabali a ladawan manipu iti Biblia a mangipakita iti kaipapanan ti 
pannakaikappia ket ti ladawan ti baro a biag ken Cristo- “ta naglabasen dagiti daan a banag ket 
dimtengen dagiti dagiti baro” (2 Cor. 5:17) Ti daan kinatao isu a mapukaw ken marunot ken 
agturong iti ipapatay ken isublina ti banag a naglabasen gapu iti maysa a baro. 

Ti daan ket mabalin a malaglagip pay laeng ngem awanen ti bilegna a mangaramid iti kaytna 
iti daydiay baro. Ti Libro ti Genesis ket iparangna a ti Espiritu ti Dios a mangpabaro ken 
mangpasanto ti Iglesia. Ti Iglesia ket agbalin a baro a parsua a kas bunga ti pannakikapia iti Dios. 
Iti kalpasan dagiti gubgubat ken dagiti naranggas a rebolusion, adu dagiti nadumaduma a 
panangpadas ti napasamak tapno maipasdek ti makunkuna a “reconciliation commission” ngem 
dagitoy a banag ket nagpatingga laeng iti nalawa a pannakapaay gaputta dagiti kangrunaan a 
tattao nga adda iti sabali a bangir ket saanda a nagdalan ti proseso ti panagpakawan ken 
panagbabawi. Ti ramut dagiti panagriri ket ti pannakaipaidam ti hustisia ket saan a napukaw. 
Kadagiti kastoy a kasasaad, ti Iglesia ket palubosanna nga “agraniag ti silawmo” a kayatna a 
sawen- tapno maamuam ti lubong a ti Iglesia ket agtigtignay wenno adda ar-aramidenna para iti 
pannakaipasdek ti kappia. Umuna dagiti kasapulan nga aramiden para iti panagkakappia, 
panagpakawan ken panagbabawi ket masapul a maipaneknek. Ken, maikadua ti pannakaipasdek 
ti baro nga urnos ket masapul nga artapanna diay gagangay nga agenda. Babaen ti 
panagsurot/isusurot iti panangidalan ti Espiritu maaramid ti pudno nga anag ken kaipapanan ti 
panakakapia. 
   

 

I. Panggep 

Kalpasan daytoy a panagadal, dagiti nagadal manamnama a: 
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1. Mailawlawagda ti kayat a sawen ti pannakipagkappia ken ti akemna iti pannakaagas 
ken pannakaipasubli ti relasyon kadagiti amn a tattao ken iti sibubukel a 
nakaparsuaan; 

2. Maibagada ti kapanpanunotanda maipapan iti pannakaipasubli ken pannakaagas ti 
narakrak a relasyon da Esau ken Jacob, Filemon ken Onesimus; 

3. Madiskutirda ti akem ken responsibilidad ti Espiritu Santo iti panagministerio ti Iglesia 
maipapan iti panagkakapia; 

4. Maiyebkasda ti ragsak ken panagyamanda iti ministerio ti Iglesia maipapan iti 
panagkakapia; 

5. Makaaramidda ti komintment ti panangpakawan ken agpakawan babaen ti tulong ti 
Santo Espiritu. 

 

II. Konsepto: Ti Espiritu Santo ket pagbalinenna ti komunidad a manangpakawan babaen iti 

panangisublina kadagiti sumiasi wenno simmina ket agsublida iti pannakikammayet ti Iglesia.   
 
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheet, manila papers ken pentel pen song chart, 
pictures of the story, candies/chocolates/banana/kamote, coupon bond, ballpens, pencils, 
cartolina 
 

III. Linaon Ti Panagadal 
A. Panglukat a Panagdayaw 

1. Panangpasangbay:  
2. Panglukat a Kararag: “Idalan ti maysa nga nataengan” 
3. Panglukat a Kanta: “What A Friend we have in Jesus”  
 

B. Panagsagana 

1. Ibagam kadagiti nataengan nga mangibingayda ti kapadasanda maipapan panagriri a 
napadasam wenno napadasan dagiti dadduma a tattao. Ibagam nga ibingayda ti 
kapapanunotanda. 

2. Ibaga iti klase a basaenda ti surat ni San Pablo ken Filemon. Ti “Epistle” ket libro iti 
Biblia a naadaptar manipud sursurat ni San Pablo kadagiti tattao iti ta kaipaspasdek 
payla ti Iglesia. Damagen kadagiti ubbing no ammoda dagiti paset ti surat. Idalan ida 
kadagiti sumaganad: 

a. “Heading”-Paulo: kaano ken sadino a naisurat. 
b. Pangkablaaw. Wagas ti panangibagam ti Hello, kumusta iti 

suratam. 
c. Bagi. Ania ti kayat mo nga isurat wenno mensahe iti 

suratam. 
d. Signature-Perma. Ti nagsurat ipermana ti nagana. 

 

C. Panawen ti Panagadal 

1. Grupoen dagiti nataengan iti dua a grupo. 
2. I-asayn ti umuna a grupo a basaenda ti Genesis 33:1-17. Ibagam nga kalpasan ti 

panangbasada iti teksto- idramada no kasano ti panagkappia da Esau ken 
Jacob. 

3. I-asayn met ti maikadua a grupo ti Filemon 1:1-25. Ibagam met nga kalpasan ti 
panangbasada –idramada no ana ti kuna ni San Pablo ken Filemon. 

4. Iproseso kalpasan ti panangidrama. Ipalawag a kasapulan ti pammakawan ken 
panangdawat ti pammakawan tapno adda panagkakapia. 



 

 
Page 21 

 

  

 

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray 

Ibagam iti klase nga gupgupenda dagiti puntos: 
1. Kaano ken sadino nga insurat ti surat ni Pablo ken Filemon?. (Insurat ni San Pablo ti 

suratna idi adda diay pagbaludan, Dagiti kristiano idi a panawen ket maibalbalud 
gapu iti inda panagsaksi ken Jesus.) 

2. Siasinno ti kabkablaawan ni Pablo? (Ni Filemon, diay Apphia ken ti sibubukel nga 
Iglesia.) Kasano ti panangkita ni San Pablo ken Filemon? (kas maysa a katrabahuan 
iti kaubasan ti Apo) Sadino dayta Iglesiada? (diay balay ni Filemon ti 
paggigimonganada) 

3. Ania dagiti tallo a banag a pakaasi ni San Pablo ken Filemon? Inbaga ni San Pablo 
ken Filemon nga kaasianna ni Onesimus nga adipen gapu ta tinulonganna idi adda 
diay pagbaludan. Inbaga ni San Pablo nga bayadanna ni Onesimus ken agpakawan 
iti aniaman nga madi nga inaramidda. Nasayaat ni Onesimus gapu ta tinulonganna 
ni Pablo idi adda diay pagbaludan. 

4. Ipakpakaasi ni Pablo ken Philemon nga pakawanenna ni Onesimus isu a nagtaray 
ken naglibas. Inpakaasi ni Pablo nga awatenna ni Onesimus saan la a kas 
napakawan nga adipen ngem maysan a kabsat ke Kristo. 

 

E. Panangdiskubre ti Adal 

Ibagam: Mamati ka kadi nga ni Apo Dios baben iti Espiritu Santi tulongannatayo tapno 
maipasubli, maagasan ken sumaysayaat ti relasion ti tunggal maysa kadatayo? Iti 
tunggal maysa? Itunggan pinarsua ti Dios? Ken mismo iti Dios? Apay ken Apay a saan? 

 

F. Pannagyaplikar ti Adal 

1. Idalan dagiti nataengan nga mangibingayda iti kapadasan a nakiririda ngem saan 
a nagbayag dayta a riribuk ket napasamak metla ti panagkakapia. 

2. Ibagam nga ti saan a panagkikinnaawatan ket mapaspasamak iti amin a lugar 
uray kadagiti simbaan. No dadduma dagitoy a saan a panagkikinnaawatn ket 
naimbag dagiti dadduma ket dakes. Dagiti nasayaat isuda dagiti mangipasdek 
kadagiti napipintas ken positibo nga relasyon. Dagiti saan a nasayaat isuda met 
ti mangyanak kadagiti nasakit ken mangibabain a paspasamak kadagiti tattao. 

3. Idalanmo ida iti diskusion no kasano dagiti nasayaat a pangsolbar kadagiti saan 
a pakikinnaawatan. Ibingayda dagiti nabaknang a kapadasanda maipapan iti 
daytoy. 

4. Idaln mo pay ida iti panangaramid iti komitment-statement tapno ituloyda ti 
pannakipagpartisipar iti ministerio ti panagkakapia ti Iglesia. 

G. Pangrikep a Panagdayaw 

1. Ibagam nga basaenda ti komitmentda. 
2. Panagdaton 
3. Pangrikep a Kanta: .For You, I Am Praying. 
4. Pangrikep a Kararag: “ Apo Dios agyamankami iti Mamagkappia a Pannakabalin ti 
Espiritu Santo. Dayta koma nga pannakabalin ti maadda ken agtaeng kadakami. Amen! 

 

 


