
Ang Diyos ng Sansinukob at ang Lumikha sa atin ay dumidinig 
at sumasagot ng ating mga dalangin. Hindi ba’t kahanga 
hanga iyon? Sinabi ng Panginoong Jesus: “Ibinigay na sa akin 
ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.” Dahil lahat 
ng kapangyarihan ay Kaniya, naiisip mo ba kung ano ang 
mangyayari kung mananalangin ka sa Kaniya?

For Children

The
TIPANANG PANALANGIN 

ng Mga Bata



Mahal na Amang nasa sa 
langit, salamat sa iyong 
pagmamahal at ginawa mo 
akong maging Iyong anak.Biyaya

MAHAL KITA!

SASAULUHING SITAS

Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang 
ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo’y 
mangatawag na mga anak ng Dios. – 1 Juan 3:1

Nagagalak sa iyo ang Panginoong Jesus. Pag-ibig 
Niya ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. May 
awit siya ng kagalakan para sa iyo.

Nais ni Jesus na malaman ng lahat ng tao kung gaano sila kamahal 
ng Diyos kaya nagkwento siya tungkol sa Pastol at isang naligaw na 
tupa. Lubos na balisa ang pastol sa isang naligaw na tupa, iniwan niya 
ang 99. Gusto niya itong protektahan. Walang laban ang mga tupa na 
naliligaw. Pwede silang atakihin at lamunin ng mga oso o mga liyon.

    Sabi ni Jesus, tulad  
 ng batang tumanggap sa 

Kaniya bilang Tagapagligtas— 
pagkaligaw hanggang sa 
matagpuan. Lubos ang  

galak, tuwa at pagdiriwang  
sa langit.

Inaalagan ng pastol ang mga tupa mula panganib. Yun nga ang  

kaniyang ginagawa. Nang natagpuan ang tupa, masayang masayang  
pinasan niya ito sa kanyang balikat. Nagdiwang sila pag-uwi.

Mahal na Amang nasa sa 
langit, salamat sa iyong 
pagmamahal at ginawa mo 
akong maging Iyong anak.
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Tulungan mo akong 
mahalin at sundin ka.
Tulungan mo akong 
mahalin at sundin ka.

SASAULUHING SITAS

At sinabi sa kaniya, “Ibigin mo ang Panginoon mong Dios nang 
buong puso mo, at nang buong kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip 
mo. Ito ang dakila at unang utos.”  – Mateo 22:37, 38 Kapanapanabik na paglalakbay ang 

samasamang sumusunod kay Jesus!

Sumunod si Abraham sa Diyos. Umalis siya kasama ang kaniyang 
asawa, dala ang kanilang mga gamit at tumira sa malayong lugar. 
Simula iyon ng buhay ng pakikipagsapalaran para kay Abraham. 
Patuloy ang kanyang paglago sa pagsunod, pagmamahal at 
pananampalataya sa Diyos.

Mahal ni Abraham ang  
Diyos. Nung tumanda na siya, sabi ng 

 Diyos sa kanya, “Umalis ka sa iyong lupain,  
sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong 
ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa  
iyo. Pagpapalain kita, pati ang lahi mo, na 
magiging malaking bansa. Makikilala ka  

at sa pamamagitan mo, ang lahat  
ng angkan ay pagpapalain.”

Gusto ng Diyos na sundin natin Siya. Kapag sumusunod  

tayo, pinakikita natin na mahal natin Siya.

SARAH, ITO  

ANG LUPANG 

PANGAKO.

PINAGPALA TAYO NG DIYOS!

Pagmamahal
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Tulungan mo akong 
mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa akin.

  Anong ibig sabihin  

  ng mahalin ang kapwa gaya 

ng pagmamahal niya sa atin? 

Alamin natin. May nagtanong kay 

Jesus, “sino ang aking kapwa?” 

ipinaliwanag Niya sa pamamagitan 

ng kwento. Magaling Siyang  
magsalaysay.

Tulungan mo akong 
mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa akin.

SASAULUHING SITAS

Ito ang aking utos, na kayo’y 
mangag-ibigan sa isa’t isa, na gaya 
ng pag-ibig ko sa inyo. – Juan 15:12 

Habag

Nais kong magmahal sa gawa, 
hindi lamang sa salita.

 “May isang taong naglalakbay na binugbog ng masasamang 
tao. Ninakawan siya, at iniwan siyang halos patay. Nilampasan 
lang siya ng mga naglalakbay doon. Hindi sila nahabag sa 
taong nasaktan. Pero, may naglalakbay na Samaritano (mga 
binabalewalang lahi) ang nahabag sa kanya. Nilapitan siya at 
tinalian ang kanyang mga sugat. Pagkatapos isakay sa kanyang 
sariling hayop, siya ay dinala sa bahay-panuluyan at inalagaan. 
Siya rin ang nagbayad sa mag-aalaga sa taong binugbog.

HUWAG KANG MATAKOT, AKONG BAHALA SA ‘YO.

Tinapos ni Jesus ang kwento. Sinabi sa kanya ni  

Jesus, “Humayo ka, at gayundin ang gawin mo.”

TULUNGAN MO AKO.
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Patawarin mo ako at linisin 
sa aking mga kasalanan.

SASAULUHING SITAS

Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, At 
linisin mo ako sa aking kasalanan. – Mga Awit 51:2 

Pagsisisi

Gustong kong patawarin ang ibang 
tao dahil pinapatawad ako ni Jesus.

Tinanong ni Pedro  
si Jesus, Ilang beses kong 

patatawarin ang nagkakasala  
sa akin? 7 beses ba? Sagot 
ni Jesus 70 x 7 at nagsimula 

Siyang magkwento.

Nalaman ng hari ang kaniyang ginawa. Galit siyang sinabihan,  

“Ikaw na masamang alipin! Pinatawad kita ng Malaki, bakit  

hindi ka nahabag sa iyong alipin? Ipinabilanggo siya ng hari.

MAHAL NA 
DIYOS, ILIGTAS 

MO KAMI.

NAGMAKAAWA  AKO SA IYO, MAHABAG PO KAYO SA AKIN PATI NA SA PAMILYA KO! 

NANAY, NATATAKOT AKO.

UM, ANO ANG 
DAPAT KONG 

GAWIN?

May isang hari na nagkwenta ng utang ng kaniyang mga alipin. 
May isang alipin na napakalaki ng utang at wala siyang maibayad. 
Sabi ng hari, “ ipagbibili kita, pati ang iyong pamilya bilang alipin, 
bilang bayad utang. Umiyak siya. Dahil sa habag ng hari, siya ay 
pinatawad sa lahat ng kanyang mga utang. 
Ngunit sa kanyang paglabas, 
natagpuan niya ang isa sa mga 
kapwa alipin na may kaunting 
utang sa kanya. At sinabihan na 
ipabibilanggo niya ito. Nagmakaawa 
ang kapwa niya alipin, pero hindi 
siya nahabag, hindi niya ito 
pinatawad. Ipinabilanggo pa rin ito.

Patawarin mo ako at linisin 
sa aking mga kasalanan.
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SASAULUHING SITAS

Ako’y magpapasalamat sa Panginoon ng aking 
buong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong 
kagilagilalas na mga gawa. – Mga Awit 9:1 

Pagsamba Masaya ang lahat nang isilang si Jesus! “Luwalhati sa Diyos sa 
kataas-taasan, at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan 
niya.”, ang ibinalita ng mga anghel. Binisita at sinamba ang 
sanggol na si Jesus ng mga pastol.

Mag 2000 taon  
na ang nakalipas, dinalaw ng  

Anghel Gabriel si Maria. May kakaiba 
siyang mensahe. “Huwag kang matakot, 

Maria, pinagpala ka ng Diyos, magsisilang 
ka ng isang anak na lalaki, at tatawagin  

mo Siya sa pangalang Jesus. Siya’y 
magiging dakila at tatawaging  

Anak ng Kataas-taasan.”

Gusto Kitang sambahin araw-araw.

ANG  
MALIWANAG NA  BITUIN ANG NAGTURO SA AMIN SA SANGGOL NA SI JESUS. PURIHIN  ANG DIYOS SA PAGSILANG NG KANYANG ANAK.

MERON KAMING MGA REGALO!
KAPAYAPAAN 

SA SANLIBUTAN

Gaya nina Maria, Jose, mga pastol, at ng mga pantas ay nagparangal  

at sumamba kay Jesus, dapat din natin siyang parangalan at sambahin.

Pupurihin Kita 
nang buong puso!Pupurihin Kita 
nang buong puso!
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 BABAE,  
HINDI NIYA 

AKO KASAMA 
SSHHH!

Panginoong Jesus, nais kong 
sundin Ka bilang aking Panginoon. 
Baguhin Mo ako ayon sa Iyong       
            kagustuhan.

SASAULUHING SITAS

At sinabi niya sa lahat, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod 
sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin sa araw-
araw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. –Lucas 9:23

Pagsunod

Nais kong maging matapat 
sa iyo Panginoong Jesus!

Naalala ni Pedro ang mga sinabi ni Jesus.Lumayo siyang tumatangis 
(matinding pag-iyak). Hindi sumuko si Jesus kay Pedro. Kasama silang 
nag-almusal  pagkatapos Niyang mabuhay na muli at pinatawad niya si 
Pedro. Gusto ni Jesus na maging disipulo niya si Pedro at gumawa ng 
mas maraming disipulo. Kahit hindi perpekto si Pedro, alam ni Jesus  
  na talagang gusto ni Pedro sumunod sa Kaniya bilang Panginoon.

Sinabihan ni Jesus  
si Pedro na “bago pa  

tumilaok ang manok, ipagkakaila mo 
ako ng tatlong ulit.” Habang nakikilala 

si Pedro ng mga tao, natakot siya. 
Hindi niya raw kasama si Jesus.  

Saka tumilaok ang manok.

TUNAY NA IKAW  

AY ISA SA KANILA, 

SAPAGKAT IKAW 

AY MAY PUNTONG      

GALILEA.

KASAMA KA NI JESUS!

TIK TI LA OK! KASAMA  NGA SIYA NI JESUS.

Hindi na ulit ipinagkaila ni Pedro si Jesus!

Panginoong Jesus, nais kong 
sundin Ka bilang aking Panginoon. 
Baguhin Mo ako ayon sa Iyong   
            kagustuhan.
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AT HIHINGIN KO  

SA AMA, AT KAYO’Y BIBIGYAN 

NIYA NG ISA PANG MANG-AALIW, 

UPANG MAKASAMA NINYO SIYA 

MAGPAKAILANMAN, ESPIRITU 

NG KATOTOHANAN!

Puspusin mo ako ng 
Banal na Espiritu. Nais 
kong malaman ang  
       plano mo sa akin.

SASAULUHING SITAS

Kayo’y mangapuspos ng Espiritu. 
– Efeso 5:18b 

Pagtitiwala

Gawin mo akong katulad mo Jesus, sa 
pagpupuspos mo ng Banal na Espiritu.

Ipinadala ni Jesus ang Banal na Espiritu upang tulungan ang mga 
nananampalataya na simulan ang kanilang misyon. Nang araw ng 
Pentecostes, biglang may ugong na parang malakas at humahagibis 
na hangin ang kanilang narinig sa kanilang kinaroroonan. Silang 
lahat ay napuspos ng Banal na Epiritu.

Sinabi ni Jesus,  
“Pupunta ako sa lugar na hindi 

niyo kayang puntahan, pero ‘wag 
kayong mabalisa, narito ang Espiritu. 

Naganap ito bago Siya namatay sa 
krus, at muling nabuhay upang umupo 

sa kanan ng trono ng Ama sa  
langit. Hindi Niya tayo  

iniwang mag-isa.

WOW!

GUSTO KONG SUMAMA SA IYO!

SALAMAT 
JESUSANG  

GALING!

 Palagi nating kasama ang Banal na Espiritu  

bilang ating mang-aaliw, guro at gabay.  

Puspusin mo ako ng 
Banal na Espiritu. Nais 
kong malaman ang  
       plano mo sa akin.
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Gawin mo akong maging 

mensahero ng Iyong 
biyaya, katotohanan  
   at katarungan.

Gawin mo akong maging 

mensahero ng Iyong 
biyaya, katotohanan  
   at katarungan.

Gawin mo akong maging 

mensahero ng Iyong 
biyaya, katotohanan  
   at katarungan.

SASAULUHING SITAS

......Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-
isang Anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang 
katotohanan ang mga sinasabi niya. – Juan 1:14

 

Susubukan kong palaging 
magsabi ng totoo.

Si Jesus ay may puso para sa katarungan. Terible ang sasapitin 
ng sino mang magpapahamak ng mga bata. Tinutulungan Niya 
ang madalas na nakakalimutan ng marami gaya ng mahihirap, 
may sakit at ang mga bata.

Tinanong ng mga  
  alagad si Jesus; “Sino ang pinakadakila 
sa kaharian ng langit?” Alam ni Jesus ang 

kanilang iniisp kaya’t tumawag Siya ng 
bata. Kakaiba ang sinabi Niya, Sinumang 

magpakumbaba nang tulad sa batang  
ito ay siyang pinakadakila sa  

kaharian ng langit.

Sinabi rin ni Jesus, At sinumang tumanggap sa isang batang ganito sa  
aking pangalan ay tumatanggap sa akin.” Alam mong bukal iyon  sa kalooban Niya. Palaging Katotohanan lang ang sinasabi Niya.

LALAPIT RIN AKO SA 
IYO!

MAHAL AKO 

NI JESUS.

KAYA  MO AKONG PAGALINGIN.

GUSTO MONG 
KUMAIN?

HALIKA DITO  
SA TABI KO.

Impluwensya
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Gamitin mo ako para Ikaw ay maluwalhati at imbitahan ang iba na sumunod sa Iyo.

SASAULUHING SITAS

Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad 
ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa 
pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. – Mateo 28:19  Sino ang pwede kong imbitahan 

para sumunod kay Jesus?

Importanteng tao  
si Pablo sa Biblia. Isinulat  
niya ng maraming aklat sa 

Bagong Tipan. Pero dati, galit 
na galit siya at nilalabanan niya 

si Jesus. Pinapatay niya ang 
mga sumusunod kay  

Jesu Cristo. Pero, binago  
ni Jesus si Pablo.

Pinagaling ng Diyos si Saulo at nagsimulang magturo tungkol kay Jesus sa lahat ng 
mapuntahan niya. Pinalitan ang Kanyang pangalan. Naging Pablo na siya.Ibinibigay niya sa 

Diyos ang luwalhati at tinuturuan niya ang iba pa na gawin din ang kaniyang ginagawa.

SINO KA, PANGINOON? 

Naglalakbay si Saulo ( dating pangalan ni Pablo) sa 
Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang 
liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig 
ng isang tinig na sa kanya’y nagsasabi, “Saulo, Saulo, bakit 
mo ako inuusig?” Sinabi niya, “Sino ka, Panginoon?” At 
siya’y sumagot, “Ako si Jesus na iyong inuusig.” Natakot 
pati mga kasama ni Pablo. Nabulag siya nang tatlong araw.

Gamitin mo ako para Ikaw ay maluwalhati at imbitahan ang iba na sumunod sa Iyo.Pagdidisipulo
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Sa pangalan ni Jesus. Amen.Sa pangalan ni Jesus. Amen.

SASAULUHING SITAS

Kaya siya naman ay pinakadakila ng 
Dios, at Siya’y binigyan ng pangalang 
higit sa lahat ng pangalan. – Filipos 2:9

 
Tumugon si Jesus nang tinawag Siya ni Bartimaeus. 
Tutugon din Jesus sa mga dalangin mo.

“Panginoong Jesus, maawa ka sa akin!” Sigaw ni Bartimaeus.

“Tumahimik ka!” Ang saway nila kay Bartimaeus. Narinig siya ni Jesus 
at ipinatawag. “Tawagin ninyo siya.” Pagkahagis sa kanyang balabal, 
nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Tanong ni Jesus; 
“Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?” Sinabi ng lalaking bulag,  
“Ibig kong muling makakita.”Bulag na pulubi  

    si Bartimaeus. Nakatira siya sa 
lansangan.Kilala niya si Jesus at 

ang kanyang mga kahangahangang 
gawain. Narinig na Niya kung 

paano Siya nagpagaling ng mga 
may sakit, bulag at mga lumpo.  

Gusto din ni Bartimaeus na 
mapagaling ni Jesus.

Naniwala si Bartimaeus na may kapangyarihan si Jesus  

na magpagaling ng tao. O laking kagalagakan na ang  

una niyang nakita ay ang mukha ng Panginoong Jesus.

KAHANGAHANGA

ASTIG SI 
JESUS!

MATUWA KA, BARTIMAEUS.TINATAWAG KA NI JESUS!

NAKIKITA 
KITA JESUS!

PINAGALING 

KA NG IYONG 

PANANAMPALATAYA!

Kapang arihan
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Naging anak ako ng Diyos  
dahil sa Kaniyang Biyaya. 

Dumadating ang Pagpapala  
matapos ang Pagsunod.

Dapat nating mahalin yung mga  
nagmamahal lang sa atin.

Nais ng Diyos na magpatawad tayo  
at huwag magtanim ng sama ng loob.

Tuwing masaya lamang tayo  
pwedeng sumamba sa Diyos!

Nagiging katulad tayo ni Jesus kapag  
tayo ay sumusunod sa Kaniya.

Ang Banal na Espiritu ang ating gabay.

Walang panahon ang Panginoong  
Jesus para sa mga bata.

Tanging ang may edad/matatanda lamang ang 
pwedeng magpahayag ng Mabuting Balita.

Lahat ng kapangyarihan  
sa langit at lupa ay sa Diyos.

May kapangyarihan sa Pananalangin, dahil  
may Kapangyarihan ang Pangalan ni Jesus. 

Naririnig ako ng Diyos kapag  
ako ay nananalangin.

  4. BILUGAN KUNG TAMA O MALI;  
AT PAG-USAPAN ANG INYONG SAGOT

PANGALAN: 
___________________________
at ngayon, sinimulan kong 
idalangin ang Tipanang 
Panalangin ng mga Bata.

PETSA: ______________

Mga Kasama ko sa Tipanang 
Panalangin
__________________ ________
Pangalan Petsa

__________________ ________
Pangalan Petsa

__________________ ________
Pangalan Petsa

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

   TAMA MALI

Mga Susunod Na Hakbang

Hakbang Bilang 1  Idalangin ito ng 10 araw.

Hakbang Bilang 2 Hingin sa Panginoong Jesus ang 
mga pangalan ng iba pang maari mong makasamang 
manalangin.

Hakbang Bilang 3 Imbitahan siya/sila na gamitin 
ang Tipan sa panalangin upang manalangin para 
sa iyo. Gayun din, gamit ang Tipan sa Panalangin, 
idalangin sila. Maaring pumili ng kapatid, kaibigan, 
magulang, kamag-aral, lolo, lola o maging Pastor.

Hakbang Bilang 4 Sabihin sa kasama mo sa 
tipanang pananalangin, kung paano tumutugon ang 
Diyos sa iyong mga dalangin. Maari mong isulat o 
iguhit. 

Hakbang Bilang 5 Sauluhin ang mga talata mula 
sa Bibliya.

Hakbang Bilang 6 Ibahagi ang ebanghelyo/
mabuting balita ng Panginoong Jesus sa ibang tao.

Hakbang Bilang 7 Gawin muli ang mga  
sunud-sunod na hakbang sa bago mong kapareha/o 
ka-grupo sa panalangin.

Paano Gamitin ang 

ng Mga Bata
1. BALIK-ARALAN ANG TIPAN SA PANALANGIN

2. IDALANGIN ITO ARAW-ARAW
3. SAULUHIN ANG MGA BERSIKULO SA PANALANGIN

TIPANAN SA PANALANGIN 
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 BIYAYA  Mahal na Amang nasa sa langit, 
salamat sa iyong pagmamahal at 
ginawa mo akong maging Iyong anak. 

 PAGMAMAHAL  Tulungan mo akong mahalin at  
sundin ka. 

 HABAG  Tulungan mo akong mahalin ang iba 
tulad ng pagmamahal mo sa akin. 

 PAGSISISI   Patawarin mo ako at linisin sa aking 
mga kasalanan.

 PAGSAMBA  Pupurihin Kita nang buong puso!

 PAGSUNOD  Panginoong Jesus, nais kong sundin 
Ka bilang aking Panginoon. Baguhin 
Mo ako ayon sa Iyong kagustuhan. 

 PAGTITIWALA    Puspusin mo ako ng Banal na 
Espiritu. Nais kong malaman ang 
plano mo sa akin. 

 IMPLUWENSYA  Gawin mo akong maging mensahero 
ng iyong biyaya, katotohanan at 
katarungan. 

 PAGDIDISIPULO  Gamitin mo ako para Ikaw ay 
maluwalhati at imbitahan ang iba na 
sumunod sa Iyo.

 KAPANGYARIHAN  Sa pangalan ni Jesus. Amen.
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