United Church of Christ in the Philippines

North Luzon Jurisdiction
August 20, 2017

(Sunday School Materials ALL AGE LEVEL)

Maikasangapulo ket maysa a Domingo Kalpasan
ti Pentecostes:
Ti Manangliwliwa ken Manangsustenar a Presensia ti Espiritu Santo”
DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: Isaiah 40:1-2

1” Liwliwaenyo dagiti tattaok,” kuna ti Diostayo.”Wen, liwliwaenyo ida.
2 Paregtaenyo dagiti tattao ti Jerusalem, Ibagayo kadakuada nga umdasen ti nabayag
a panagsagsagabada, ket napakawanen dagiti basbasolda. Naan-anay ti panangdusak
kadakuada gapu kadagiti amin a basolda.”
Baro a Tulag: Mateo 5:4, 11:28-30
4 “Nagasat dagiti agladladingit, ta liwliwaento ida ti Dios.
28Umaykayo kaniak, dakayo amin a maannog ken madagdagsenan, ket
paginanaenkayo.
29 Alaenyo ti sangolko, ket agsursurokayo kaniak agsipud ta nemma ken
napakumbabaak,ket masarakanyonto ti inana.
30 Ta nanam-ay ti sangol nga itedko kadakayo, ket nalag-an ti awit nga ipabaklayko
kadakayo.”
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO:
Ni Isaias ket maysa a taga-Israel a propeta iti babaen ti panagturay ti Ari ti Juda: Ussias,
Jotham, Ahaz ken Hezekiah. Ammona a mismo dagiti agtuturay iti Jerusalem, ken dagiti amin a
mapaspasamak iti kagimongan a paggargarawanda.. Ni Isaias ket maysa a nabaknang ngem
situtured nga mangisao kadagiti ikkis, pukkaw ken asug dagiti adu a tattao. Dinillawna dagiti
panagtakaw ken panagkuniber dagiti agtuturay. Masapul nga ikkanda koma ti naisangsangayan
nga husticia ken proteksyon dagiti nakukurapay, agpalpalama ken dagiti balo.
Mangrurgi iti kapitulo 40, ditoy ti nakailanadan ti pannakaperdi ti umuna a templo ken dagiti
taga-Babilonia a napasamak iti nabayag a tiempo kalpasan ti panagbiag ni Isaias. Ti Isaias 40
ket nailanad iti saan nga am-ammo a propeta nga agnagan Isaias. Panggep daytoy a surat ti
mangitultuloy ti kinamannakabalin ti libro sipud nangrugi. Irugina nga idemonstrar ti
kinamannakabalin ni Yahweh kas mangliwliwa kadagiti amin a tattao isu nga padto ti nasao a
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propeta. Iti baet ti kinakirro ken kinarigat ti panagbiag dagiti Israelita adda ni Yahweh a
mangliwliwa ken mangted pia kadakuada. Agan-anus nga aguray ti Israel iti pannakaisalakan iti
saanen a mabayag a tiempo. Maysa a banag ti kayat nga mensahe nga ipakita ni Isaias- ti Dios
makikaaddan ton kadakuada, ket ti presensiana umayen babaen iti pudno, makaliwliwa ken
makawayawaya nga kaaddana. Gapu iti kinabayag ti tiempo a pannaka-adipen iti sabali a nasyon,
ken ti saan da a pannaka-aramid ti pudno a panagdayaw iti Dios gapu ta narakrak keta wan
pagyananda, saanda pulos a maawanan ti namnama gapu ta iti saan a mabayag a tiempo
umayen ti pannakaipaay ti ragsak ken panagsubida manen iti daga a para kadakuada ket mabalin
danto manen nga mangbangon iti templo a pagdaydayawan. Tapno agbalinda manen nga annak
ti Dios babaen iti panagdayaw ken nasayaat a panagbiag iti daga a naikari kadakuada. Gapu ta
managpakawan ti Dios, pinakawan ti Dios dagiti amin a babak ken basolda. Ta naminsan
nagbalinda a nasukir iti Dios Ama, itan napakawandan ket mabalinda manen a mangrugi tapno
mangabaruanan. Amin dagitoy ket ipaay ti Dios gapu iti dakkel a kaasi ken ayatna kadakuada iti
panawen ti pannakadismaya, panagladingit kenpannakairurumenda manipud ima dagiti
nangadipen kadakuada.
Ti Surat ti Ebanghelio ti Mateo ket paset ti pannakaipalawa ti mensahe maipapan iti
bendisyon a mabalin nga awaten babaen ken Jesus. Daytoy ket pundasyon ti naimbag a damag
maipapan iti panangisalakan ni Apo Dios. Daytoy a naimbag a damag sakupenna dagiti tattao
nga agsagsagaba iti pannakapukaw kadagiti ay-ayaten iti biag gapu kadagiti saan a nasayaat a
polisiya, tahedya nga ipaay dagiti babantot iti biag. Kadagiti tattao nga agsagsagaba gapu iti
pannakaperdi kadagiti mulmula a naitukit kadagiti pagtatalonan gapu iti kalamidad. Kadagiti tattao
a nakapukaw kadagiti sanikua gapu iti pannakaisara gapu kadagiti saan a mabayadan nga utang
ken anak ti utang ken gapu iti nangato a bayadan iti buis. Kadagiti tattao nga agsagsagaba gapu
iti pannakapukaw kadagiti ay-ayaten iti biag, pannakabalud ken gapu iti panangibaga iti kinadakes
ken mangirurumen a polisiya ti gobyerno ti Romano babaen kadagiti soldadosda.
Iti Mateo 5:4, dagiti agladladingit naikari kadakuada ti liwliwa. Kadagiti addaan
pannakabalin iti daga, ket mausar a pang-abuso ken pangirururmen kadagiti nakapuy. Ti
panangkita ni Mateo, paneknekanna a ni Jesus a taga-Nazareth ti pakaitungpalan ti padto ti Daan
a Tulag. Ni Jesus ti simbolo ti namnama dagiti biktima, ken ti nabayagen nga ur-urayen dagiti
tattao a mangisalakan ken mangliwliwa kadagiti amin nga agladladingit.
TARABAY KADAGITI MANGIDAULO
Ti Espiritu isu ti Mangliwliwa nga inbaon ni Jesus a nagungar a makitakunaynay/agnaed
kadagiti disipulos/adalan kas nagsublin iti Ama. Ti Espiritu laeng ti makabalin a makaawat iti
kinauneg iti panagsagaba nga uray pay kadagitiagsagsagaba a maseknan . Kinaagpaysona, ti
Iglesia ket mapabileg babaen iti Espiritu a mangyeg iti pannakaliwliwa kadagiti marirbukan ken
masugsugatan tapno mabirokanda/malak-amanda koma ti inanama laksid ti pannakaapektarda/
kadagiti rigrigat iti inda panagdaliasat.
Kas ken Jesus, ti Iglesia ket ipangpangruna a pagsanggiran dagiti agsagsagaba. Daytoy a
kagagalad ket nakaipaay iti pammabalaw nga ti relihion ket para kadagiti nakapuy wenno kadagiti
saan a makakumpas/makasabay kadagiti dadduma.
Ipagunamgunam nga iti kaadda dagiti madagdagsenan ken mariribukan, agladladingit gapu
iti kinarigat ti biag, ti Iglesia ti agtultuloy a mangted liwliwa ken bang-ar ken alay-ay kadagiti puso
dagiti agsagsagaba. Ti Espiritu Santo idalanna ti Iglesia tapno mapan kadagiti tattao isu nga
agsagsagaba gapu iti kinarigat ti panagbiag, gapu iti pannakairururmen, magungundawayan ken
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biktima ti kinaawan husticia.Ipaay ni Apo Dios ti kaasi ken ayat kadagiti amin a tattao nga
agkasapulan babaen iti Iglesia isu a simbolo ti presensia ti Dios ditoy 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. Maibagada nga makatulong ti Espiritu Santo a mangliwliwa kadagiti agladladingit;
2. Makaobserbarda kadagiti tattao nga aglaladingit ken makaibagada no kasano a
liwliwaen;
3. Maappresiarda dagiti tattao a makaipaay iti liwliwa.
II. Konsepto: Ti Espiritu Santo iyegna ti pannakaliwliwa no agladladingittayo
Dagiti Kasapulan : Bibliya, pagkantaan, ladawan nga mangipakita ti panangliwliwa, globes,
markers

III. LINAON TI PANAGADAL
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Naragsak ti panangkablaaw kadagiti ubbing.
2. Panglukat nga kararag: “Apo Dios, agyamankami kadagiti naglabas nga al-aldaw
iti panagbiagmi. Agyamankami kadagiti kabagyan ken kapamilyami. Itultuloymo O
Apo ti panangisurom kadakami kas adalenmi ti makaliwliwa ken makasustenar nga
pannakabalin ti Espiritu Santo. Lukatan dagiti panunot, biag ken pammatimi a
pakaisaadan dagiti mensahem. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, amen!
3. Panglukat nga kankanta: “Si Jesus ang Sandigan “
Si Jesus ang Sandigan di magigiba (2x)!
Kasingtatag ng kabundukan di magigiba. ( [Replace Si Jesus with: Ako, Ikaw, Tayo)
B. Panangisagana
1. Damagen kadagiti ubbing no adda gagayemda a nasaktan no kasta nga agay-ayamda.
Ibagam nga iburayda dagiti inaramidda a nangtulong. Isurat dagiti sungbat ket usaren
dagitoy a pangiproseso iti aktibidad.
2. Ibagam kadagiti ubbing nga agay-ayamda iti “Band Aid Relay”. Ibagam nga maysa a
banag ti masapulanda ditoy tapno usaren a pangliwliwa kadagiti nasaktan,
maladladingitan isu ti Band Aid tapno mabang-aranda iti sagsagabaenda.
3. Ti panggep daytoy nga ay-ayam ket innunnaan a maikabil amin a band-aid iti grupo.
Paguduaen ti klase ken masapul nga agpada ti miembros ti grupo. Urnosen iti manipud
katayagan agingga kabassitan. Ti pangipanan ti band aid ket diay likod ti ima. Masapul
nga alisto ti garaw ket ti adda iti sango isut mangipan ti band-aid iti adda iti likodna,
kasta met kadagiti sumaruno, tayto maudi, isunto mangipan tay band-aid iti akinsango.
Ti umuna a makalpas isuda ti nanagabak.
4. Kalpasan ti ay-ayam ibagam kadagiti ubbing nga dayta nga inaramidda ket wagas a
pangliwliwa kadagiti agladladingit. Sublianan dagitay sungbatda itay. Maysa maysaen
nga ikonpirmar dagiti sungbat ti tunggal maysa.

C. Oras ti Innadal/Panagadal
1. Isuro ti kanta nga “Jesus Loves Me”
3

Jesus loves me! This I know, for the Bible tells me so.
Little ones to him belong; they are weak, but he is strong.
Chorus: Yes, Jesus loves me! (thrice) The Bible tells me so.
Jesus loves me! This I know, as he loved so long ago,
Taking children on his knee, saying, “Let them come to me.”
Jesus loves me! He will stay close beside me on my way.
He’s prepared a home for me, and someday his face I’ll see.
2. Mangipakita ti ladawan dagiti tattao nga agmaymaysa ken maladladingitan. (Ubbing nga
awan makanna, masakit, napukaw, ken ubbing nga awan nagannakna ken dadduma
pay) Ipalagip ken ibgama nga ay-ayaten ni Apo Dios dagitoy a klase ti ubbing.
Damagem kadakuada no ania ti maitulongda kadagitoy nga ubbing.

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray.
1. Diskutiren ti leksion. Damagen dagiti sumaganad:
a. Ay-ayaten ti Dios dagiti amin a tattao kangrunaan dagiti ubbing. Ipakanta daytoy:
Jesus loves me! This I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong;
they are weak, but he is strong.
b. Ipaneknek ti Nasantuan a Surat ti panagayat ni Jesus kadatayo amin: Ipakanta
daytoy manen: Yes, Jesus loves me! (thrice) The Bible tells me so.
c. Amin nga ubbing mapan ken Jesus gapu ta ay-ayaten ti Dios ida. Kantaaeda
manen: Jesus loves me! This I know, As he loved so long ago, Taking children
on his knee, Saying, "Let them come to me."
d. Ay-ayatennatayo amin ni Jesus tarigagayanna nga agbiag tayo ditoy lubong a
nasayaat ken naimbag ken masapul a nasayaat tayo met iti padatayo a tattao
gapu ta kadatayo makita ni Jesus kadagiti aramidtayo.
Kantaenda manen: Jesus loves me! He will stay close beside me
on my way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see.
2. Basaen a napigsa ti Mateo 5:4. Nagasat dagiti agladladingit ta liwliwaento ti Dios ida. Ibagam
nga usaren ti Dios ti Espiritu Santona a mangliwliwa kadagiti tattao nga agladladingit.
E. Panangdiskubre ti Adal manipud iti Biblia.
Damagen:
Kasano nga ti Espiritu Santo ti Dios mangted liwliwa kadagiti agladladingit“? (Ti Espiritu
Santo paragsakennatayo ken tulongannatayo a mangawat no apay nga nalidaytayo
wenno agsangsangittayo. Ti Espiritu Santi babaen iti Nsantuan a Surat nga ayayatennatyo amin ditoy lubong”
F. Panangiyaplikar ti Adal manipud iti Biblia.
1. Isuro ti laglagipen a bersikulo: "...Nagasat dagiti agladladingit ta
maliwliwadanto.(Matthew 5:4)
2. Creative activity. Ibagam iti klasem nga agaramidda iti finger puppets. Ikkan ida ti glabs
a plastic. Isuotda ket ibagam nga dagiti lima a ramay simbolo ti lima nga tattao a kayatda
a tulongan.
For N/K: Ibagam nga mangisuratda ti lima a tattao a kayatda a tulongan. Ibagada iti
klase dagiti tattao ken ania ti wagas ti panangtulongda kadakuada.
For YE: Ibagam nga mangisuratda ti lima a tattao a kayatda a tulongan. Ibagada iti
klase dagiti tattao ken ania ti wagas ti panangtulongda kadakuada. Ngem ti
panangibagada ket dialugo iti padada nga ubbing.
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G. Pangserra nga aramid:
1. Ikabesa a bersikulo:
2. Reflective action: “Ibagam nga iyabrasada ti imada iti katugawda sada ibaga “Ikarik
iti kankanayon nga panangliwliwak kenka.”
3. Panagdaton
4. Pangrikep a Kanta: “Jesus Loves the Little Children” and some good-bye songs”
5. Pangrikep a Kararag: Apo Dios a managayat unay agyamankami ti presensia ti
Espiritu Santo isu a kanayon a mangliwliwa kaniak no kasta a nalidayak ken
maladingitannak. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!

Middle and Older Elementary Levels
I. Panggep
1. Maibagada a tulongannatayo ti Espiritu Santo a mangliwliwa kadagiti tattao nga
agsagsagaba ken maladladingitan ;
2. Makaobserbarda kadagiti tattao a naliday ken agsagsagaba ket makaibagada no anai
dagiti umannatop nga aramiden tapno luamag-an ti pakadagsenanda;
3. Maiyebkasda ti panagyamanda kadagiti tattao a sisasagana a tumulong kadagiti
agkasapulan ti panangliwliwa.

II. Konsepto: Ti Espiritu Santo ipaayna ti pannakaliwliwa kadagiti agladladingit ken agsagsagaba
Dagiti Kasapulan: Biblia activity sheet, krayola, pagkantaan, dua a bag pack ken dagiti
linaonna, materyales ti ay-ayam

III. Linaon ti Panagadal
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay: Naragsak ti panangkablaaw kadagiti ubbing.
2. Panglukat nga kararag: “Apo Dios, agyamankami kadagiti naglabas nga al-aldaw
iti panagbiagmi. Agyamankami kadagiti kabagyan ken kapamilyami. Itultuloymo O
Apo ti panangisurom kadakami kas adalenmi ti makaliwliwa ken makasustenar nga
pannakabalin ti Espiritu Santo. Lukatan dagiti panunot, biag ken pammatimi a
pakaisaadan dagiti mensahem. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, amen!
3. Panglukat nga kankanta: “Si Jesus ang Sandigan “
Si Jesus ang Sandigan di magigiba (2x)!
Kasingtatag ng kabundukan di magigiba. ( [Replace Si Jesus with: Ako, Ikaw, Tayo)

B. Panagsagana
1. Ibagam kadagiti ubbing nga agay-ayamda iti "Heavy Relay". Guduaen ti klase iti agpada
a kaadu ti miembro ti maysa a grupo. Umuna dagiti babassit ket akinlikod diay
katayagan. Ikkam iti agsumbangir nga grupo ti bag pack nga agkadagsen ken agpada ti
nagyanna.
2. Ti umuna nga miembro ti grupo bagkatenna ti bag pack tumaray iti paglikawan, santo
mangala ti nayon a karga ken ipanna iti uneg ti bag, sananto iyawat iti sumaruno. Kasta
met a prosesso ti aramiden dagiti nabatbati. Inggana a maikkat amin nga nagayan ti bag
pack, no sinno ti umuna nga nakaleppas isuda ti nanagbak iti ay-ayam..
3. Iprocesso ti ay-ayam babaen iti panangdamag kadagiti sumaganad:
a.) Ania ti riknayo ti panangbagkatyo ti nadagsen a bag pack? Ania ti mariknayo
iti ta manay-nayonan ti karga ti bag?
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b.) Ti kadi panangbagkat ti nadagsen maliwliwa kayo? Apay ken apay a saan?
C. Panawen ti Innadal
1. Mangaramid iti dua nga pagsuratan iti lglagipen a bersikulo. Saan a kompleto nga isurat
amin ti Mateo 5:4 ken Mateo 11:28-30. Isurat mo ida iti nalabaga ken asul wenno
balbag.
2. Usaren ti isu metla a grupo iti daytoy nga aktibidad. Naganan ti Nalabaga a grupo ti
maysa ket aszul ti maysa. Paglalauken dagiti naisurat a sarita sada urnosen ti
pannakaisuratna baben iti panangkitada iti Biblia.
3. Kalpasanna basaen a napigsa ti grupo ti nailanad a panagsasaruno ti texto.

D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
1. Ipigket ti nagpagsisilpo nga teksto iti board. Dawaten kadagiti ubbing nga isaoda itibukodda
nga sarita dagiti teksto. Diskutiren ti leksion, damagen dagiti sumaganad:
a.) “Nagasat dagiti agladingit… Siasinno dagiti tattao nga agladingit? (agsangsangit,
naliday, naupay)? Ania ti kuna ni Jesus kadakuada? (Nagsatda ken ay-ayaten ti
Dios ida) Ania ti panagkunam apay nga agladingitda? (mabisinda, adda saan a
naimbag a napasamak diay balayda, mapanunotda nga saan a naimbag ti
inaramidna)
b.) “…. Ta maliwliwadanto.” No masapulan ni Jesus dagitoy a tattao ania ti inkarina
kadakuada? (liwliwaen ni Jesus ida) Kasano ti wagas a liwliwaen ni Jesus dagiti
agladingit? (Usaren ni Jesus ti Espiritu Santo tapno pagbalinenna nga
pagayusan ti kinaimbag, kas koma mangipaay ti taraon, ipasyarda ida ken
ipaayda ti ragsak kadakuada) Kasano ti panangliwliwa ni Jesus kadagiti
nakaaramid ti biddut? (Ni Jesus pakawanenna ida babaen iti Espiritu Santo)
c.) c. Ania ti agas ti ladingit? (Liwliwa) Iti tenga ti panagladingit mamatika kadi nga
adda ni Apo Dios a mangliwliwa kenka?
d.) Ibagam iti klase nga adda awis kadagiti amin nga madagdagsenan ken
maladladingitan. “Umaykayo kaniak dakayo a nabannog ket maladladingitan ta
ipaayko kadakayo ti inana? (Sinno ti aw-awsien ni Jesus) dagiti nabannog,
madagdagsena, mariribukan) Ania ti inkari ni Apo Jesus a para kadakuada?
(inana ken liwliwa)
e.) “Alaenyo ti sangolko ket agsursurokayo kaniak; agsipud ta naemma ken
napakumbabaak ket masaranayonto ti inana. Ta nanam-ay ti sangol nga itedko
kadakayo ket nalag-an ti awit nga ipabaklayko kadakayo. Ibagam nga ti sangol
ket simbolo ti nadagsen nga ipabaklay ni Jesus. Ni Jesus iyaw-awisna ti nalag-an
nga awit wenno karga. Ituloytayo ti trabaho ni Jesus gaputta nalag-an ti sangol
ga ipabaklay na kadatayo.
E. Panangdiskubre ti Adal
Saludsodem: “Kasano ipaay ti Espiritu Santo ti liwliwa kadagiti tattao a madagdagsenan
ken maririrbukan?
F. Panangyaplikar iti Naadal
Ibagam iti klase a mangibingayda iti kapadasanda a maikompear kadagiti nailanad iti baba;
1. Nagminatay ti kabagyan ti gayyemo
2. Ti nagannak ti gayyemmo ket napan ballasiw-taaw.
3. Ti gayyem mo ket inpudno nga bakla isuna ket saan nga ammo ken saan nga
umannamong dagiti kapamilyana.
4. Adda napasamak a kalamidad wenno didigra iti lugar.
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G. Pangrikep nga Aramid
1. Ikabesa a bersikulo:
2. Reflective action: “Ibagam nga iyabrasada ti imada iti katugawda sada ibaga “Ikarik
iti kankanayon nga panangliwliwak kenka.”
3. Panagdaton
4. Pangrikep a Kanta: “Jesus Loves the Little Children” and some good-bye songs”
5. Pangrikep a Kararag: Apo Dios a managayat unay agyamankami ti presensia ti
Espiritu Santo isu a kanayon a mangliwliwa kaniak no kasta a nalidayak ken
maladingitannak. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!
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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad
Ti Panagmaymaysa ken panagkikinnammayet

YOUTH LEVEL
August 07, 2016
Maikasangapulo ket maysa a Domingo Kalpasan Pentecostes:
Paulo ti Leksion 37: “Ti Manangliwliwa ken Manangsustenar a Presensia ti Espiritu Santo”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: Isaiah 40:1-2

1” Liwliwaenyo dagiti tattaok,” kuna ti Diostayo.”Wen, liwliwaenyo ida.
2 Paregtaenyo dagiti tattao ti Jerusalem, Ibagayo kadakuada nga umdasen ti nabayag a
panagsagsagabada, ket napakawanen dagiti basbasolda. Naan-anay ti panangdusak
kadakuada gapu kadagiti amin a basolda.”
Baro a Tulag: Mateo 5:4, 11:28-30
4 “Nagasat dagiti agladladingit, ta liwliwaento ida ti Dios.
28Umaykayo kaniak, dakayo amin a maannog ken madagdagsenan, ket
paginanaenkayo.
29 Alaenyo ti sangolko, ket agsursurokayo kaniak agsipud ta nemma ken
napakumbabaak,ket masarakanyonto ti inana.
30 Ta nanam-ay ti sangol nga itedko kadakayo, ket nalag-an ti awit nga ipabaklayko
kadakayo.”
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO:
Ni Isaias ket maysa a taga-Israel a propeta iti babaen ti panagturay ti Ari ti Juda: Ussias,
Jotham, Ahaz ken Hezekiah. Ammona a mismo dagiti agtuturay iti Jerusalem, ken dagiti amin a
mapaspasamak iti kagimongan a paggargarawanda.. Ni Isaias ket maysa a nabaknang ngem
situtured nga mangisao kadagiti ikkis, pukkaw ken asug dagiti adu a tattao. Dinillawna dagiti
panagtakaw ken panagkuniber dagiti agtuturay. Masapul nga ikkanda koma ti naisangsangayan
nga husticia ken proteksyon dagiti nakukurapay, agpalpalama ken dagiti balo.
Mangrurgi iti kapitulo 40, ditoy ti nakailanadan ti pannakaperdi ti umuna a templo ken dagiti
taga-Babilonia a napasamak iti nabayag a tiempo kalpasan ti panagbiag ni Isaias. Ti Isaias 40
ket nailanad iti saan nga am-ammo a propeta nga agnagan Isaias. Panggep daytoy a surat ti
mangitultuloy ti kinamannakabalin ti libro sipud nangrugi. Irugina nga idemonstrar ti
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kinamannakabalin ni Yahweh kas mangliwliwa kadagiti amin a tattao isu nga padto ti nasao a
propeta. Iti baet ti kinakirro ken kinarigat ti panagbiag dagiti Israelita adda ni Yahweh a
mangliwliwa ken mangted pia kadakuada. Agan-anus nga aguray ti Israel iti pannakaisalakan iti
saanen a mabayag a tiempo. Maysa a banag ti kayat nga mensahe nga ipakita ni Isaias- ti Dios
makikaaddan ton kadakuada, ket ti presensiana umayen babaen iti pudno, makaliwliwa ken
makawayawaya nga kaaddana. Gapu iti kinabayag ti tiempo a pannaka-adipen iti sabali a nasyon,
ken ti saan da a pannaka-aramid ti pudno a panagdayaw iti Dios gapu ta narakrak keta wan
pagyananda, saanda pulos a maawanan ti namnama gapu ta iti saan a mabayag a tiempo
umayen ti pannakaipaay ti ragsak ken panagsubida manen iti daga a para kadakuada ket mabalin
danto manen nga mangbangon iti templo a pagdaydayawan. Tapno agbalinda manen nga annak
ti Dios babaen iti panagdayaw ken nasayaat a panagbiag iti daga a naikari kadakuada. Gapu ta
managpakawan ti Dios, pinakawan ti Dios dagiti amin a babak ken basolda. Ta naminsan
nagbalinda a nasukir iti Dios Ama, itan napakawandan ket mabalinda manen a mangrugi tapno
mangabaruanan. Amin dagitoy ket ipaay ti Dios gapu iti dakkel a kaasi ken ayatna kadakuada iti
panawen ti pannakadismaya, panagladingit kenpannakairurumenda manipud ima dagiti
nangadipen kadakuada.
Ti Surat ti Ebanghelio ti Mateo ket paset ti pannakaipalawa ti mensahe maipapan iti
bendisyon a mabalin nga awaten babaen ken Jesus. Daytoy ket pundasyon ti naimbag a damag
maipapan iti panangisalakan ni Apo Dios. Daytoy a naimbag a damag sakupenna dagiti tattao
nga agsagsagaba iti pannakapukaw kadagiti ay-ayaten iti biag gapu kadagiti saan a nasayaat a
polisiya, tahedya nga ipaay dagiti babantot iti biag. Kadagiti tattao nga agsagsagaba gapu iti
pannakaperdi kadagiti mulmula a naitukit kadagiti pagtatalonan gapu iti kalamidad. Kadagiti tattao
a nakapukaw kadagiti sanikua gapu iti pannakaisara gapu kadagiti saan a mabayadan nga utang
ken anak ti utang ken gapu iti nangato a bayadan iti buis. Kadagiti tattao nga agsagsagaba gapu
iti pannakapukaw kadagiti ay-ayaten iti biag, pannakabalud ken gapu iti panangibaga iti kinadakes
ken mangirurumen a polisiya ti gobyerno ti Romano babaen kadagiti soldadosda.
Iti Mateo 5:4, dagiti agladladingit naikari kadakuada ti liwliwa. Kadagiti addaan
pannakabalin iti daga, ket mausar a pang-abuso ken pangirururmen kadagiti nakapuy. Ti
panangkita ni Mateo, paneknekanna a ni Jesus a taga-Nazareth ti pakaitungpalan ti padto ti Daan
a Tulag. Ni Jesus ti simbolo ti namnama dagiti biktima, ken ti nabayagen nga ur-urayen dagiti
tattao a mangisalakan ken mangliwliwa kadagiti amin nga agladladingit.
TARABAY KADAGITI MANGIDAULO
Ti Espiritu isu ti Mangliwliwa nga inbaon ni Jesus a nagungar a makitakunaynay/agnaed
kadagiti disipulos/adalan kas nagsublin iti Ama. Ti Espiritu laeng ti makabalin a makaawat iti
kinauneg iti panagsagaba nga uray pay kadagitiagsagsagaba a maseknan . Kinaagpaysona, ti
Iglesia ket mapabileg babaen iti Espiritu a mangyeg iti pannakaliwliwa kadagiti marirbukan ken
masugsugatan tapno mabirokanda/malak-amanda koma ti inanama laksid ti pannakaapektarda/
kadagiti rigrigat iti inda panagdaliasat.
Kas ken Jesus, ti Iglesia ket ipangpangruna a pagsanggiran dagiti agsagsagaba. Daytoy a
kagagalad ket nakaipaay iti pammabalaw nga ti relihion ket para kadagiti nakapuy wenno kadagiti
saan a makakumpas/makasabay kadagiti dadduma.
Ipagunamgunam nga iti kaadda dagiti madagdagsenan ken mariribukan, agladladingit gapu
iti kinarigat ti biag, ti Iglesia ti agtultuloy a mangted liwliwa ken bang-ar ken alay-ay kadagiti puso
dagiti agsagsagaba. Ti Espiritu Santo idalanna ti Iglesia tapno mapan kadagiti tattao isu nga
agsagsagaba gapu iti kinarigat ti panagbiag, gapu iti pannakairururmen, magungundawayan ken
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biktima ti kinaawan husticia.Ipaay ni Apo Dios ti kaasi ken ayat kadagiti amin a tattao nga
agkasapulan babaen iti Iglesia isu a simbolo ti presensia ti Dios ditoy lubong.

I. Panggep
Kalpasan ti panagadal, dagiti nagatendar ket manamnama a:
1. Mailadawanda dagiti tattao nga madagdagsenan, agladladingit ken maup-upay;
2. Maipalawag ti importasiya ti panangliwliwa kadakuada;
3. Madiskutirda ti akem ti Espiritu Santo iti panangliwliwa kadagiti tattao a makasapul iti
liwliwa.;
4. Maikarida ti komitmentda a tumulong kadagiti tattao nga agkasapulan.
5.
II. Konsepto: Ti Espiritu Santo agtrabaho iti Iglesia ken kadagiti a tattao a mangitag-ay it
kasasaad dagiti mariribukan, dagiti agladladingi ken maidaddadanes.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheets, pagkantaan,
III. Linaon/Wagas ti Panagadal
A. Panglukat a panagdaydayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Apo Dios agyamankami iti panangipaaymo kadakami ti Iglesia
tapno adda pagdayawan ken pakasursuruanmi ti kina-imbag. Agyamankami ti
pannakabalin ti Espiritu Santo kadakami. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!
3. Panglukat a Kanta:
B. Panagsagana
1. Isaganam dagiti agtutubo nga agay-ayam iti “WORD JUMBLE”. Paguduaen ti grupo
ket ited dagiti nagpagbabaliktad nga sasao. Kalpasan na ibasada a napigsa dagiti
naurnos da a sarita.
OSNOCGNIL (CONSOLING)
EEHCINGR (CHEERING)
TRAEHEGNIN (HEARTENING)
PPUSORGNTI (SUPPORTING)
SLOBETGNIR (BOLSTERING)
SITASFGINY (SATISFYING)
SSUAERIRGN (REASSURING)
SIRUONINHG (NOURISHING)
OONGITHS (SOOTHING)
FTLIPUGIN (UPLIFTING)
MALCNGI (CALMING)
2. Kalpasan ti aktibidad, iabagm nga amin dagitoy a patarus wenno sasao ket
maymaysa ti sawenna “Comforting”
C. Panawen ti Panagadal
1. Ibagam iti klase nga basaenda ti teksto nga aggegedan ken napigsa.
2. Isaias 40:1-2. Ti teksto ipakitana ti panangsalbar ti Dios kadagiti tattao manipud
pannakairurumen.
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3. Mateo 5:4, 11:26-28. Imbitasyon ti Dios babaen ken Jesus nga immay tapno liwliwaenna
dagiti tattao.
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinuray
Diskutiren ti leksion babaen iti saludsod nga adda iti baba:
1. Ibagam: Ipaay ni Apo Dios ti pudno a liwliwa. Ipalpalagip ni Isaias ti panagayat ti Dios
kadagiti tattaona wenno an-annakna. Ania ti kayat a sawen ti pudno nga liwliwa? (Ti pudno
a liwliwa ket mapasamak no adda dagiti sisasagana a tattao a tumulong a mangted liwliwa
kadagiti tattao nga agkasapulan, dagiti madagdagsenan, ken dagiti agladladingit.
Mapasamak daytoy pudno nga liwliwa ti Dios dagiti naliday agbalin nga naragsak, dagiti
agmaymaysa makabirokda ti gagayyem, dagiti nasaktan ket maagasan, dagiti mabisin
mapakan. Daytoy a pammati iti Dios ket agmanifestar iti pudno babaen iti tulongtayo
kadagiti padatayo a tattao.
2. Ibagam: “Ti panagladingit kayatna a sawen panagsennaay gapu iti ipupusay. Kayatna pay
a sawen a ti panagliday ket sanaang ket sakit iti puso ken uray iti buksit.
Siasinno kadagiti tattao ti panagkunam nga agladladingit. Ipalawagmo ti sungbatmo.
a.) dagiti mabisin
b.) dagiti awan pagtaengan
c.) dagiti masakit
d.) dagiti saan a nasayaat ti pannakatrato ket saan da a kabaelan nga protektaran ti
biagda.
e.) dagiti nakaaramid ti dakes ngem saanda nakasagana nga agpakawan
f.) dagiti nakaaramid ti dakes ngem sisasagana nga agpakawan
3. Apay nga liwliwaen ti Dios dagiti agladingit? (No agladingittayo, agsublitayo iti Dios ket
liwliwaennatayo ti Dios. No nariknatayo ti liwliwa ti Dios kabaelantayo metten ti
mangliwliwa kadagiti padatayo a tattao)
4. Ania ti panagkunam apay nga aw-awisen ni Jesus nga mapan kenkuana dagiti
madagdagsenan ken maririrbukan”? (Babaen iti Espiritu Santo, aw-awisennatyo ni Jesus
tapno agsursuro iti kinapakumpakumbaba a kas disipulosna ket awaten a siaayat ti
sangolna gapu ta nalaka ken nalag-an. Kayat ni Jesus nga mapatayo kenkuana, gapu ta
sisasagana nga tumulong ken kenkuana masarakan ti inana ken talna)
5. Ibagam: No agbasoltayo kayatna a sawen sibibiagtayo ngem natay ti naespirituan a
kasasadtayo. Naiyadayotayo iti Dios, ngem no umasidegtayo ket agbabawitayomaipasubli ti relasyontayo iti Apo.
Kasano nga agbiagtayo a naan-anay a naespirituan? (Babaen iti panangisubmitartayo iti
biagtayo ken Apo Dios kasta met iti pagayatanna. Ken babaen iti panagaramid ti naimbag
kadagiti padatayo a tattao)
6. Komentaran dagiti sumaganad:
a.) Kinuna ni Pablo: “No datayo ket sinsero, pudno ken mapanunotmo nga nagbasolka,
daytoy a kapadasan iyegna ti panagbabawi. Ti panagladingit iti nakaro gapu iti basol
iyegna ti panangpakawan ti Dios kadatayo. Sisasagana ti Dios a mamakawan ken
umawat kadagiti annakna ta ti Dios nalinteg ken managayat a mangpakawan kadagiti
basbasoltayo.(http://ministry-to-children.com/beatitudes-lesson-three)
b.) Insurat ni Juan, “ No la ketdi ta sipapakawantayo kadagiti basbasoltayo, ti Dios
nalinteg a mamakawan kadatayo.
c.) c. "Dakayo, natay kayo babaen iti basol nga naaramidanyo." (Ephesians 2:1)
E. Panangdiskubre ti Adal:
Saludsodem: Kasano nga agtratrabaho ti Espiritu Santo iti Iglesia ken dagiti dadduma a
tattao a mangitag-ay iti biag dagiti maup-upay, madagdagsenan, ken dagiti mairurumen?
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(Ti Iglesia ket simbolo ti abaga ti Dios a pagsanggiran dagiti tattao a makasapul ti tulong.
Ti Ilgesia ipaayna ti biagna a mangliwliwa kadagiti tattao ditoy lubong)
F. Panangyaplikar ti Adal
Ibagam iti klase nga mangpanunot iti wagas no sadino a makatulong ti Iglesia a
mangliwliwa kadagiti tattao. Ibagam nga ibingayda iti klase ti napanunotda.
G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Ikabesa a bersikulo:
2. Reflective action: “Ikarik ti agtultuloy nga panangliwliwak kenka.”
3. Panagdaton
4. Pangrikep a Kanta:
5. Pangrikep a Kararag:
”Apo Dios agyamankami iti dakkel unay nga ayatmo ta babaen iti biag ni Apo Jesus
naaddaankami ti namnama ken rag-o. Agyamankami ti trabaho ti Espiritu Santo isu nga
agtultuloy a mangliwliwa kadakami kadagiti panawen ti panagsagaba, panagladingit ken
panagliday. Tulongannakami nga agtultutloy a maaddaan iti puso nga napakumbaba nga
agpakawan kadagiti amin a basbasolmi. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!
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(Umuna a Tawen) Ti Anag ti Nakristianuan nga Espiritualidad
Ti Panagmaymaysa ken panagkikinnammayet
ADULT LEVEL
August 07, 2016
Maikasangapulo ket maysa a Domingo Kalpasan Pentecostes:
Paulo ti Leksion 37: “Ti Manangliwliwa ken Manangsustenar a Presensia ti Espiritu Santo”

DAGITI TEKSTO:
Daan a Tulag: Isaiah 40:1-2

1” Liwliwaenyo dagiti tattaok,” kuna ti Diostayo.”Wen, liwliwaenyo ida.
2 Paregtaenyo dagiti tattao ti Jerusalem, Ibagayo kadakuada nga umdasen ti nabayag a
panagsagsagabada, ket napakawanen dagiti basbasolda. Naan-anay ti panangdusak
kadakuada gapu kadagiti amin a basolda.”
Baro a Tulag: Mateo 5:4, 11:28-30
4 “Nagasat dagiti agladladingit, ta liwliwaento ida ti Dios.
28Umaykayo kaniak, dakayo amin a maannog ken madagdagsenan, ket
paginanaenkayo.
29 Alaenyo ti sangolko, ket agsursurokayo kaniak agsipud ta nemma ken
napakumbabaak,ket masarakanyonto ti inana.
30 Ta nanam-ay ti sangol nga itedko kadakayo, ket nalag-an ti awit nga ipabaklayko
kadakayo.”
PANNAKAILAWLAWAG TI TEKSTO:
Ni Isaias ket maysa a taga-Israel a propeta iti babaen ti panagturay ti Ari ti Juda: Ussias,
Jotham, Ahaz ken Hezekiah. Ammona a mismo dagiti agtuturay iti Jerusalem, ken dagiti amin a
mapaspasamak iti kagimongan a paggargarawanda.. Ni Isaias ket maysa a nabaknang ngem
situtured nga mangisao kadagiti ikkis, pukkaw ken asug dagiti adu a tattao. Dinillawna dagiti
panagtakaw ken panagkuniber dagiti agtuturay. Masapul nga ikkanda koma ti naisangsangayan
nga husticia ken proteksyon dagiti nakukurapay, agpalpalama ken dagiti balo.
Mangrurgi iti kapitulo 40, ditoy ti nakailanadan ti pannakaperdi ti umuna a templo ken dagiti
taga-Babilonia a napasamak iti nabayag a tiempo kalpasan ti panagbiag ni Isaias. Ti Isaias 40
ket nailanad iti saan nga am-ammo a propeta nga agnagan Isaias. Panggep daytoy a surat ti
mangitultuloy ti kinamannakabalin ti libro sipud nangrugi. Irugina nga idemonstrar ti
kinamannakabalin ni Yahweh kas mangliwliwa kadagiti amin a tattao isu nga padto ti nasao a
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propeta. Iti baet ti kinakirro ken kinarigat ti panagbiag dagiti Israelita adda ni Yahweh a
mangliwliwa ken mangted pia kadakuada. Agan-anus nga aguray ti Israel iti pannakaisalakan iti
saanen a mabayag a tiempo. Maysa a banag ti kayat nga mensahe nga ipakita ni Isaias- ti Dios
makikaaddan ton kadakuada, ket ti presensiana umayen babaen iti pudno, makaliwliwa ken
makawayawaya nga kaaddana. Gapu iti kinabayag ti tiempo a pannaka-adipen iti sabali a nasyon,
ken ti saan da a pannaka-aramid ti pudno a panagdayaw iti Dios gapu ta narakrak keta wan
pagyananda, saanda pulos a maawanan ti namnama gapu ta iti saan a mabayag a tiempo
umayen ti pannakaipaay ti ragsak ken panagsubida manen iti daga a para kadakuada ket mabalin
danto manen nga mangbangon iti templo a pagdaydayawan. Tapno agbalinda manen nga annak
ti Dios babaen iti panagdayaw ken nasayaat a panagbiag iti daga a naikari kadakuada. Gapu ta
managpakawan ti Dios, pinakawan ti Dios dagiti amin a babak ken basolda. Ta naminsan
nagbalinda a nasukir iti Dios Ama, itan napakawandan ket mabalinda manen a mangrugi tapno
mangabaruanan. Amin dagitoy ket ipaay ti Dios gapu iti dakkel a kaasi ken ayatna kadakuada iti
panawen ti pannakadismaya, panagladingit kenpannakairurumenda manipud ima dagiti
nangadipen kadakuada.
Ti Surat ti Ebanghelio ti Mateo ket paset ti pannakaipalawa ti mensahe maipapan iti
bendisyon a mabalin nga awaten babaen ken Jesus. Daytoy ket pundasyon ti naimbag a damag
maipapan iti panangisalakan ni Apo Dios. Daytoy a naimbag a damag sakupenna dagiti tattao
nga agsagsagaba iti pannakapukaw kadagiti ay-ayaten iti biag gapu kadagiti saan a nasayaat a
polisiya, tahedya nga ipaay dagiti babantot iti biag. Kadagiti tattao nga agsagsagaba gapu iti
pannakaperdi kadagiti mulmula a naitukit kadagiti pagtatalonan gapu iti kalamidad. Kadagiti tattao
a nakapukaw kadagiti sanikua gapu iti pannakaisara gapu kadagiti saan a mabayadan nga utang
ken anak ti utang ken gapu iti nangato a bayadan iti buis. Kadagiti tattao nga agsagsagaba gapu
iti pannakapukaw kadagiti ay-ayaten iti biag, pannakabalud ken gapu iti panangibaga iti kinadakes
ken mangirurumen a polisiya ti gobyerno ti Romano babaen kadagiti soldadosda.
Iti Mateo 5:4, dagiti agladladingit naikari kadakuada ti liwliwa. Kadagiti addaan
pannakabalin iti daga, ket mausar a pang-abuso ken pangirururmen kadagiti nakapuy. Ti
panangkita ni Mateo, paneknekanna a ni Jesus a taga-Nazareth ti pakaitungpalan ti padto ti Daan
a Tulag. Ni Jesus ti simbolo ti namnama dagiti biktima, ken ti nabayagen nga ur-urayen dagiti
tattao a mangisalakan ken mangliwliwa kadagiti amin nga agladladingit.
TARABAY KADAGITI MANGIDAULO
Ti Espiritu isu ti Mangliwliwa nga inbaon ni Jesus a nagungar a makitakunaynay/agnaed
kadagiti disipulos/adalan kas nagsublin iti Ama. Ti Espiritu laeng ti makabalin a makaawat iti
kinauneg iti panagsagaba nga uray pay kadagitiagsagsagaba a maseknan . Kinaagpaysona, ti
Iglesia ket mapabileg babaen iti Espiritu a mangyeg iti pannakaliwliwa kadagiti marirbukan ken
masugsugatan tapno mabirokanda/malak-amanda koma ti inanama laksid ti pannakaapektarda/
kadagiti rigrigat iti inda panagdaliasat.
Kas ken Jesus, ti Iglesia ket ipangpangruna a pagsanggiran dagiti agsagsagaba. Daytoy a
kagagalad ket nakaipaay iti pammabalaw nga ti relihion ket para kadagiti nakapuy wenno kadagiti
saan a makakumpas/makasabay kadagiti dadduma.
Ipagunamgunam nga iti kaadda dagiti madagdagsenan ken mariribukan, agladladingit gapu
iti kinarigat ti biag, ti Iglesia ti agtultuloy a mangted liwliwa ken bang-ar ken alay-ay kadagiti puso
dagiti agsagsagaba. Ti Espiritu Santo idalanna ti Iglesia tapno mapan kadagiti tattao isu nga
agsagsagaba gapu iti kinarigat ti panagbiag, gapu iti pannakairururmen, magungundawayan ken
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biktima ti kinaawan husticia.Ipaay ni Apo Dios ti kaasi ken ayat kadagiti amin a tattao nga
agkasapulan babaen iti Iglesia isu a simbolo ti presensia ti Dios ditoy lubong.

I. Panggep
Kalpasan daytoy a panagadal, dagiti nagadal manamnama a:
1. maanalisarda ti namnama nga aggapu iti kapanpanunotan dagiti nakapuy,
maladladingitan, maup-upay, madagdagsenan, mariribukan;
2. mailawlawagda no kasano nga agtrabaho ti Espiritu Santo kadagiti agdama nga
pakaseknan ti lubong kas usaren ti pannaka adipen dagiti Israelita diay Babilonia;
ken
3. makailista kadagiti pamuspusan ken wagas ti Iglesia tapno makatulong iti agdama a
kasasaad
II. Konsepto: TI Espiritu Santo tignayenna ti Iglesia a mangliwliwa kadagiti mariribubukan,
masugsugatan ken maladladingtan tapno sustenerenna dagiti agsagsagba tapno
kabalinanda ti agbiag nga napnoan inanama.
Dagiti Kasapulan: Biblia, himno, activity sheet,

III. Linaon Ti Panagadal
A. Panglukat a Panagdayaw
1. Panangpasangbay:
2. Panglukat a Kararag: Apo Dios agyamankami iti panangipaaymo kadakami ti Iglesia
tapno adda pagdayawan ken pakasursuruanmi ti kina-imbag. Agyamankami ti
pannakabalin ti Espiritu Santo kadakami. Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!
3. Panglukat a Kanta:

B. Panagsagana
Ibagam iti klase a kas irugida ti leksion, agulimekda, agkidem ket umanges ti nauneg.
Riknaen ti bagi iti ulo, abaga, buksit, pating, saka ken dapan. Dawaten dagiti
kapanpanunotanda maipapan iti Paulo ti leksion.
C. Panawen ti Panagadal
1. Ibagam iti klase nga basaenda ti teksto nga aggegedan ken napigsa.
2. Isaias 40:1-2. Ti teksto ipakitana ti panangsalbar ti Dios kadagiti tattao manipud
pannakairurumen.
3. Mateo 5:4, 11:26-28. Imbitasyon ti Dios babaen ken Jesus nga immay tapno liwliwaenna
dagiti tattao.
D. Panangpauneg ti Adal/Panagbibinnuray
Diskutiren ti leksion babaen iti saludsod nga adda iti baba:
1. Ibagam: Ipaay ni Apo Dios ti pudno a liwliwa. Ipalpalagip ni Isaias ti panagayat ti Dios
kadagiti tattaona wenno an-annakna. Ania ti kayat a sawen ti pudno nga liwliwa? (Ti pudno
a liwliwa ket mapasamak no adda dagiti sisasagana a tattao a tumulong a mangted liwliwa
kadagiti tattao nga agkasapulan, dagiti madagdagsenan, ken dagiti agladladingit.
Mapasamak daytoy pudno nga liwliwa ti Dios dagiti naliday agbalin nga naragsak, dagiti
agmaymaysa makabirokda ti gagayyem, dagiti nasaktan ket maagasan, dagiti mabisin
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2.

3.

4.

5.

6.

mapakan. Daytoy a pammati iti Dios ket agmanifestar iti pudno babaen iti tulongtayo
kadagiti padatayo a tattao.
Ibagam: “Ti panagladingit kayatna a sawen panagsennaay gapu iti ipupusay. Kayatna pay
a sawen a ti panagliday ket sanaang ket sakit iti puso ken uray iti buksit.
Siasinno kadagiti tattao ti panagkunam nga agladladingit. Ipalawagmo ti sungbatmo.
g.) dagiti mabisin
h.) dagiti awan pagtaengan
i.) dagiti masakit
j.) dagiti saan a nasayaat ti pannakatrato ket saan da a kabaelan nga protektaran ti
biagda.
k.) dagiti nakaaramid ti dakes ngem saanda nakasagana nga agpakawan
l.) dagiti nakaaramid ti dakes ngem sisasagana nga agpakawan
Apay nga liwliwaen ti Dios dagiti agladingit? (No agladingittayo, agsublitayo iti Dios ket
liwliwaennatayo ti Dios. No nariknatayo ti liwliwa ti Dios kabaelantayo metten ti
mangliwliwa kadagiti padatayo a tattao)
Ania ti panagkunam apay nga aw-awisen ni Jesus nga mapan kenkuana dagiti
madagdagsenan ken maririrbukan”? (Babaen iti Espiritu Santo, aw-awisennatyo ni Jesus
tapno agsursuro iti kinapakumpakumbaba a kas disipulosna ket awaten a siaayat ti
sangolna gapu ta nalaka ken nalag-an. Kayat ni Jesus nga mapatayo kenkuana, gapu ta
sisasagana nga tumulong ken kenkuana masarakan ti inana ken talna)
Ibagam: No agbasoltayo kayatna a sawen sibibiagtayo ngem natay ti naespirituan a
kasasadtayo. Naiyadayotayo iti Dios, ngem no umasidegtayo ket agbabawitayomaipasubli ti relasyontayo iti Apo.
Kasano nga agbiagtayo a naan-anay a naespirituan? (Babaen iti panangisubmitartayo iti
biagtayo ken Apo Dios kasta met iti pagayatanna. Ken babaen iti panagaramid ti naimbag
kadagiti padatayo a tattao)
Komentaran dagiti sumaganad:
d.) Kinuna ni Pablo: “No datayo ket sinsero, pudno ken mapanunotmo nga nagbasolka,
daytoy a kapadasan iyegna ti panagbabawi. Ti panagladingit iti nakaro gapu iti basol
iyegna ti panangpakawan ti Dios kadatayo. Sisasagana ti Dios a mamakawan ken
umawat kadagiti annakna ta ti Dios nalinteg ken managayat a mangpakawan kadagiti
basbasoltayo.(http://ministry-to-children.com/beatitudes-lesson-three)
e.) Insurat ni Juan, “ No la ketdi ta sipapakawantayo kadagiti basbasoltayo, ti Dios
nalinteg a mamakawan kadatayo.
f.) c. "Dakayo, natay kayo babaen iti basol nga naaramidanyo." (Ephesians 2:1)

E. Panangdiskubre ti Adal
Saludsodem: Kasano nga agtratrabaho ti Espiritu Santo iti Iglesia ken dagiti dadduma a
tattao a mangitag-ay iti biag dagiti maup-upay, madagdagsenan, ken dagiti mairurumen?
(Ti Iglesia ket simbolo ti abaga ti Dios a pagsanggiran dagiti tattao a makasapul ti tulong.
Ti Ilgesia ipaayna ti biagna a mangliwliwa kadagiti tattao ditoy lubong)
F. Pannagyaplikar ti Adal
Ibagam iti klase nga mangpili iti maysa nga topiko ket mangaramid ti plano para iti itututlong ken
pannakaimplementar.
1. Disaster Risk Reduction Management
3. LGBT concerns
2. Families of migrant workers
4. Devotional sessions
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G. Pangrikep a Panagdayaw
1. Ikabesa a bersikulo:
2. Reflective action: “Ikarik ti agtultuloy nga panangliwliwak kenka.”
3. Panagdaton
4. Pangrikep a Kanta:
5. Pangrikep a Kararag:
“Apo Dios agyamankami iti dakkel unay nga ayatmo ta babaen iti biag ni Apo Jesus
naaddaankami ti namnama ken rag-o. Agyamankami ti trabaho ti Espiritu Santo
isu nga agtultuloy a mangliwliwa kadakami kadagiti panawen ti panagsagaba,
panagladingit ken panagliday. Tulongannakami nga agtultutloy a maaddaan iti
puso nga napakumbaba nga agpakawan kadagiti amin a basbasolmi.
Agkararagkami ken Jesus nga Apomi, Amen!”
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