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

PAGMAMAHAL	Tulungan mo akong mahalin at sundin Ka.
mo akong mahalin ang iba tulad
HABAG	Tulungan
ng pagmamahal mo sa akin.
mo ako at linisin sa aking mga
PAGSISISI	Patawarin
kasalanan.

PAGSAMBA	Pupurihin Kita nang buong puso!
nais kong sumunod sa iyo bilang
PAGSUNOD	Jesus,
aking Panginoon. Baguhin mo ako ayon sa
Iyong kagustuhan.

mo ako ng Banal na Espiritu.
pagtitiwala	Puspusin
Nais kong malaman ang plano mo sa akin.
mo akong maging mensahero ng
IMPLUWENSYA	Gawin
iyong ng iyong biyaya, katotohanan at
katarungan.

mo ako para Ikaw ay maluwalhati
PAGDIDISIPULO	Gamitin
at imbitahan ang iba na sumunod sa Iyo.
pangalan ni Jesus, ito ang aking
KAPANGYARIHAN	Sa
dalangin. Amen

SAMA-SAMANG PAGSUNOD KAY JESUS
theprayercovenant.org/children

SASAULUHING SITAS
Talinghaga ng Nawalang Tupa  Lucas 15:1-7 | Masdan ninyo kung gaanong
pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo’y mangatawag na mga
anak ng Dios. –I Juan 3:1
Ang kuwento ni Abraham  Genesis 12:1-5| At sinabi sa kaniya, Ibigin mo
ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng
buong pag-iisip mo. –Mateo 22:37, 38
Ang Mabuting Samaritano  Lucas 10:25-37 | Ito ang aking utos, na kayo’y
mangag-ibigan sa isa’t isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. –Juan 15:12
Talinghaga ng Di Nagpatawad na Alipin  Mateo 18:21-35| Hugasan
mo akong lubos sa aking kasamaan, At linisin mo ako sa aking kasalanan.
–Mga Awit 51:2
Ang Pasko  Lucas 2:1-20| Ako’y magpapasalamat sa Panginoon ng aking
buong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa.
–Mga Awit 9:1
Hindi Perpekto si Pedro  Lucas 22:54-62 | 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
Ang Mang-aaliw  Juan 14:15-31 | Kayo’y mangapuspos ng Espiritu.
–Efeso 5:18b
Si Jesus at ang mga Bata  Mateo 18:1-6| At nagkatawang-tao ang Verbo, at
tumahan sa gitna natin ,at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian
gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. –Juan 1:14.
Naging Pablo si Saulo na Taga Tarsus  Mga Gawa 9:1-22| 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
Si Bartimaeus na Bulag  Marcos 10:46-52| Kaya siya naman ay
pinakadakila ng Dios, at siya’y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
–Filipos 2:9
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Pag-endorso
Kagalakan at karangalan para sa Biblica—The International Bible Society na maka-partner ang The
Prayer Covenant for Children. Ngayon pa man, kalahok na ang mga bata sa Iglesia, hindi lamang sila
ang hinihintay na magiging lider sa susunod na panahon. Malaking porsiyento ng Iglesia ay kabataan.
Ang dalangin ng mga bata ay may epektong pang walang hanggan—sa pagdadala ng mga tao sa iba‘t
ibang panig ng mundo. upang manampalataya kay Cristo!
– LAREAU ANDERSON, Sr. Director Global Partnerships, Biblica—The International Bible Society
Panahon na upang bigyang pansin ang kabataan, Sila ang bagong henerasyon na babago sa mundo.
Hinihintay nila ang pagpasa natin ng Sulo ng Pananampalataya (Torch of Faith). Ang Tipanang
Panalangin Ng Mga Bata ang mitsa. Nagiging bahagi sila ng pagbabago ng mga buhay sa pamamagitan
ng panalangin. Sadyang iniaangat ang antas ng pagbibigay pansin sa kapakanan ng mga bata ng
Tipanang Panalangin Ng Mga Bata, sa panahon na nakalilimutan ang pangunahing turo ni Jesus—ang
panalangin. Ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata ay isang panawagan mula sa Diyos. na malinaw
na isinaad ni Candy Marballi sa kanyang libro. Iniimbitahan niya tayo na magdisipulo ng bagong
henerasyong sumasamba at nananalangin mula sa iba’t ibang dako sa mundo.
– 	LUIS BUSH, International Facilitator, TWC, Servant, Transform World 2020; Co-Founder 4/14 Movement
with Pastor Nam Soo Kim
Ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata ay isang diretsahang hamon upang hikayatin ang puso ng mga
bata na makilahok sa pagpapalaganap ang Kaharian ni Jesus sa pamamagitan ng Panalangin. Salamat
Candy sa napakaepektibong magagamit.
– GARY L. FROST, Vice President, Midwest Region and Prayer North American Mission Board
Kakaibang libro ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata! Ang simple, malinaw at may pokus na pagtuturo
ay isang malaking pagpapala sa mga mananampalataya. Naniniwala akong gagamitin ng Diyos ang aklat na
ito para magdisipulo ng henerasyon na masigasig mananalangin, magtitiwala sa Salita ng Diyos; at hahayo
para sa ministeryo sa ikaluluwalhati ni Cristo! Bilang isang Tatay at Pastor ng Panalangin, inirerekumenda
ko ang librong ito. Kasama ang ating mga anak, tayo nang sumunod sa ating Panginoong Jesus!
– DR. JASON HUBBARD, Director of Light of the World Prayer Center
Maganda ang mga larawan ng libro. Dapat magkaroon ng kopya ng Gabay sa Panalangin ang bawat,
iglesia at pamilya. Nakakahikayat at praktikal ito.
– ROBERT A. MCDONALD, Retired Chairman, President and Chief Executive Officer of The Procter & Gamble Company
Madaling unawain at ituro ang mga aralin. May balanseng pokus: pag-aaral, salita ng Diyos at aktwal na
pananalangin sa hindi nakakainip na paraan. Agad nakapupukaw ito ng interes. Kumpleto sa sangkap na
pang Sunday School pero ang mga pahina ay tila mula sa isang Mabentang Aklat Pambata.
Gusto ko ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata. Mamamangha ang mga bata sa kapangyarihan ng
pakikipag-usap sa Diyos, habang natututo ng mga malalim na Katotohanan sa Bibliya sa simple at
masayang paraan.
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– JOSHUA MAHONEY, Resources Manager - Every Home for Christ

Pag-endorso
Noong Pentecostes, inihayag ni Apostol Pedro na ang pagiging mamamayan sa kaharian ng Diyos at ang
kaloob ng Banal na Espiritu ay para sa atin at sa ating mga anak (Ang Mga Gawa 2:39). Ipinapakita ng
Tipanang Panalangin Ng Mga Bata na ang pangako noon ay para rin sa panahon ngayon.
– SIDNEY MUISYO, Vice President for Africa Region, Compassion International
Isang napakagandang pribilehiyo na maki-partner sa Tipanang Panalangin Ng Mga Bata: Manalanging
samasama para ang lahat ng tao, sa lahat ng dako ay makakilala kay Jesus. Ang mga panalangin ng mga
bata ay nagdudulot ng pagkakaisa sa ating lahat at umaantig sa puso ng Diyos.
– CHERY OSTERLOH, Global Prayer, Jesus Film Project
Natutuwa akong magagamit na ng mga bata ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata. Ihanda ang bawat
bata sa kaniyang buhay panalangin, ito ang pinakamahalagang gamit ng Tipanang Panalangin Ng Mga
Bata. Kaya’t ito ang nais naming ipagsigawan “Halina na mga bata, matutong manalangin at sumamba
sa Diyos.”
– DR. LOU SHIREY, Director of Clergy Development/Prayer Ministry, International Pentecostal Holiness Church
Nais ni Jesus na lumapit sa kanya ang mga bata. Sa pamamagitan ng Tipanang Panalangin Ng Mga
Bata, nagiging malapit ang mga bata sa Diyos, nararanasan din nila ang kapangyarihan upang maging
masayang tagasunod ni Jesus sa kanilang pananalangin at pagbabahagi sa iba.
– DION STEINBORN, Director’s Office of Jesus Film, Project Catalyst
Sa pakikipagtulungan sa maraming ministeryo, sa iba’t-ibang dakong napupuntahan, maraming
binabagong buhay ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata. Lubos akong nagagalak na lalo pang
mabibigyang inspirasyon ang mga bata sa buong mundo na makasama sa mga mahigit na 1 milyong
bata na nagdarasal ng “Panginoon, puspusin mo ako ng Iyong Banal na Espiritu!”
– GREG STOUGHTON, Partnership and Project Coordinator, Office of the President for Cru
Nakararanas ng bagong buhay ang mga batang natuturuan kung paano manalangin at matuklasan ang
kapangyarihan ng panalangin! Itinuturo din sa mga bata ang pagmamahal ng Diyos at ang kahalagahan
ng pagsunod sa Kaniya.
– THOMAS E. TRASK, Former General Superintendent of the Assemblies of God
Tumatawag ang Diyos ng mga kabataan na makikibahagi sa pagbabago sa mundo. Magandang gabay
ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata upang matutong magdasal para sarili at ibang tao. Matututunan
nila na magdasal ng ayon sa saloobin ni Jesus.
– TOM VICTOR, President, The Great Commission Coalition, Facilitator, 4 to 14 Window North American Region
Napakagandang gamitin ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata upang maging mas malapit at mas lumago
sa pagmamahal sa Makapangyarihang Diyos. Naniniwala ako na mahihikayat nito ang lahat ng mananampalataya na manalangin, magpahayag ng ebanghelyo at gawing alagad ang mga bata para maging masigasig
na sundin ang Dakilang Utos at ang Dakilang Tagubilin. Salamat sa nakapagandang handog sa Iglesia.
– K. MARSHALL WILLIAMS SR., Senior Pastor, Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA, and President, National African
American Fellowship, SBC
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Dedikasyon
Para Sa lahat ng bata sa buong mundo; nawa’y maunawaan pa ninyo kung gaano kayo
kamahal ng Diyos Ama.
Sa aking mahal na asawang si Vik at ang aming mga anak, sina Jonathan at Maria, para
sa inyong pagmamahal, suporta at pagpapalakas ng aking kalooban.
Kay Stephen Eyre, kasama ko sa pagsusulat, para pagbabahagi ng kanyang
kadalubhasaan, gabay at pokus sa proyektong ito.
Kay Jerry Kirk, para sa kanyang kagandahang-loob at walang tigil na suporta sa
pagpapalaganap ng pangitain ng 40-araw PC upang makasali ang bawa’t bata sa mundo.
Sa lahat ng babae na nasa task-force na nakatulong para magkaroon ng Panalangin
ng mga Bata, Amy Kirk, Sharon Mason, Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz, and
Katie Steele.
Kay Irma Chon and Katie Steele ng 4/14 Movement, para sa kanilang kontribusyon at gabay.
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Paunang Salita
Sa loob ng 45 taon, bahagi ako ng Tipanang Panalangin sa aking mga ka-edad. Sadyang kasiyasiya
na makita ang pagpapala ng Diyos sa patuloy na paglago ng ministeryo nito. Naging isang malaking
sorpresa ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata. Hindi ito sumagi sa aking isip hanggang ibinahagi
ni Candy ang kaniyang pangarap/pangitain. Sa pangunguna ng Diyos, pinagsamasama ni Candy
ang mga kilala niyang bihasa sa ministeryong pambata. Gusto nilang maunawaan ng mga bata ang
mga konsepto ng pakikipagtipan sa panalangin sa lengwaheng pambata. Sumunod na nalikha ang
pambatang PC. Sumunod na rin na isinulat ang Aklat ng Tipanang Panalangin Ng Mga Bata para
tugunan ang pangangailangang napansin ng grupo.
Tulad ng Aklat para sa may edad, isang instrumento ito na gagabay at magpapayabong ng buhaypanalangin. At ayon na rin sa pamagat, isinulat ito para sa mga bata. Kinikilala nito ang espiritwal na
katayuan nila at inaakay sila sa mas mataas na antas na paglago. Maganda, maikli at diretsahan na
nagbibigay ng hamon na akma sa paglagong espiritwal ng mga bata.
Ang aklat na ito ay sadyang nilikha para sa mga bata. Nguni’t sa aking palagay, magiging pagpapala at
at makapagpapalago rin ng mga magulang--- na magkakaroon ng positibong epekto sa kanilang mga
anak. Gayun din sa mga guro ng Sunday School para sa kanilang estudyante; at para sa mga Pastor
na pagpalain at palaguin ang proseso ng Edukasyong Pang-espiritwal.
Natural sa mga bata ang manalangin. Natural para sa kanilang gawin ang pagdarasal kasama ang
kanilang mga pinagkakatiwalaan at minamahal magulang. Binibigyan ng ideya ang mga magulang
at guro ng magkakasunod na hakbang upang matulungan ang mga bata. Tila natural na landas ang

Tipanang Panalangin Ng Mga Bata, mabibigyang pagkakataon na tanggapin ang handog ng Diyos na
pag-ibig at kapayapaan na kailangan ng bawat bata.
Noong una, parang isang magandang ideya lamang ang Tipanang Panalangin Ng Mga Bata.
Ngayon, lubos akong naniniwala na ang pag-akda ng Tipanang Panalangin Ng Mga Bata ay isa sa
pinakamahalagang desisyon na ginawa ng pamunuan ng aming grupo. Maaaring ito ang mitsa na
magpapaalab ng Tipan ng Panalangin para sa buong mundo!

JERRY KIRK
Founder of The Prayer Covenant
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Panimula
PAGTUTURO NG MGA BATA PAANO MANALANGIN
“Panginoon, turuan mo kaming manalangin,” ganito ang panimula ng Lucas 11. Unang inimprenta ang
Tipanang Panalangin Ng Mga Bata noong 2014. Mula nang kami’y inimbita ni Tom Victor upang ipakilala ito
doon sa 4/14 Conference; ginamit na ng Panginoon ito upang ibahagi sa mga bata ang ebanghelyo at gawin
silang disipulo habang tinuturuan silang manalangin. Dahil sa mga sagot sa panalangin, nararanasan nila
ang kapangyarihan nito—lumalago ang kanilang pananampalataya at lalo pa nilang ninanais manalangin.
Isa sa pinakamahalagang disiplinang espiritwal ang Panalangin. Nagpapatibay ito ng ating kaugnayan
sa Panginoong Jesus. Kapag mas maraming oras na ginugol kasama Siya, mas nagiging katulad tayo
Niya—kinakikitaan ng biyaya, pagmamahal, habag at pagpapatawad. Ang aming dalangin: makatulong ang
librong ito na mapabilis ang mobilisayon sa buong mundo ng mga kabataang nakauunawa ng halaga na
maging Kanyang tagasunod at ng pribilehiyo na mayroon tayo upang manalangin sa araw-araw.
Habang naglalakbay ang mga bata sa kanilang buhay panalangin, nais naming maranasan nila ang Diyos
at Kanyang makapangyarihang kaparaanan, matuto kung paano sumunod sa Kanya at tumugon sa mga
udyok ng Banal na Espiritu.
Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nangungusap ang Diyos sa Kanyang mga anak sa maraming
paraan. Umaasa kami na matutong makinig ang mga bata habang nadidiskubre nila ang buhay na puno
ng panalangin. May itinuro sa akin si Colin Milar na 5-minutong paghinto upang manalangin base sa
Mga Awit 46:10. “Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos…” Paanyaya upang huminto at
dinggin ang Kataastaasang Diyos. Napakahusay na konsepto para sa mga bata at matanda! Imbitahan
ang mga bata na mag-ukol ng limang minuto sa harap ng Diyos at hayaang makinig sa kung ano ang
maaaring sabihin sa kanila o iudyok na dapat gawin. Tatalakayin rin ito sa Aralin ng Pagtitiwala. Ang
ating pakikinig sa Diyos ay kasing halaga sa ating mga pagdarasal. Nangungusap Siya sa Bibliya at sa
pamamagitan ng banayad na mga pahiwatig ng kanyang Banal na Espiritu. Sa Bibliya, nung bata pa si
Samuel, natuto siyang kumilala sa tinig Diyos at nagamit siya bilang lider ng isang bansa.
Ito ang laman ng aming puso: matupad ang aming misyon. Gabayan ang lahat (kasali ang mga bata) na
sumunod sa Panginoong Jesus. Habang patuloy naming inihahanda ang mga bata, namamasdan namin ang
mahimalang pagkilos ng Diyos sa at sa pamamagitan nila. May higit sa 2.5 milyong mga bata sa 53 mga
bansa sa buong mundo ang naabot ng Tipanang Panalangin Ng Mga Bata—2.5 milyong na sumunod kay
Jesus! 2.5 milyong natututong sumunod sa kanyang tinig! At naniniwala kami na ito ay pasimula lamang.
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Siguraduhing tingnan theprayercovenant.org/children website. Marami pang pwedeng magamit: sa pagaaral, larawan, at patotoo mula sa mga batang kasali sa Tipanang Panalangin Ng Mga Bata. Mahilig kaming
makinig at magbasa ng mga kwento! Mangyaring isulat at ibahagi sa amin ang kwento niyo. Masaya
naming aabangan ang mga ito.

In t r o d u c t i o n
PAG-AARAL NA MANALANGIN
Posibleng magtanong ang mga bata. “Ano ang covenant o tipanan?” Ito ay simpleng pangako o kasunduan sa
pagitan ng dalawa o higit pang mga tao—kasunduan na magdasal para sa isa’t isa para sa anumang panahon
na sila ang magtatakda. Madali sa mga bata ang makipag-ugnay—magiging madali at masaya para sa kanila
ang magdasal kasama ang isa o dalawa pang tao. Sa tuwing magtuturo, sagutin ito; “Sino ang inilalagay ng
Diyos sa puso mo para maging kasama sa Tipan ng Pananalangin at Paano ka kinakausap ng Diyos upang
ibahagi ang Kanyang Kwento?”
Kadalasan, nagsisimula ang mga batang manalangin kasama ang kanilang mga magulang, kapatid at kaibigan. Pwede
rin silang magsimula ng bagong grupo o sumali sa mga bagong grupo kapag may pagkakataon. Ang pangunahing
layunin: buhay na puno ng panalangin. Madalas napapasimulan ang panalangin sa tahanan dahil sa mga bata.
Sana ay masiyahan kayo sa bagong layout, pagkakasunod-sunod ng 10 aralin. Parang “materyales na
gagamitin sa pundasyon” na kailangan para maging Tagasunod ni Jesus: Biyaya, Pagmamahal, Habag,
Pagsisisi, Pagsamba, Pagsunod, Pagtitiwala, Impluwensya, Pagdidisipulo at Kapangyarihan. Ang bawat
kapana-panabik na aralin ay may kalakip na kwento sa Bibliya, sasauluhing sitas, talaan ng trabaho, Pop Corn
na pagdarasal, laro kung saan mararanas ang tema ng aralin, RAP at marami pang iba.
Hanapin ang 10 simbolo ng bawat bagay na gawain sa bawat aralin.

Ating Ibahagi ang POPCORN Ating Pag- Pakinggan MAGAGAWA Tayo nang WORKSHEET oras na
Ating
Natin! mo ba ito? Maglaro
mag-Rap!
Sabihin! Hanapin! Damdamin! Panalanagin usapan!
Madaling ibagay ang kurikulum sa sitwasyon. Magpasya kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, maging sa
iyong klase sa Sunday School, DVBS (Daily Vacation Bible School), o sa isang grupo na nag-aaral ng Bibliya.
Inirerekumenda namin na ilunsad ito sa dalawang bahagi. Una, turuan ang bata ng 10 mga tema sa loob ng
isang panahon ng 10 linggo, at pagkatapos ay anyayahan silang makipagtipan upang manalangin sa isang
kaibigan o miyembro ng pamilya. Kapag nakumpleto mo na ang kurikulum, patuloy na bigyang halaga ang
panalangin sa loob ng silid-aralan. Kung paanong may oras para musika para pagsamba, mag-ukol din ng
panahon para sa manalangin. Patuloy na magdagdag ng oras kada linggo upang maging bahagi ang panalangin
sa pagsamba. Anyayahan ang mga bata na magbahagi ng alin man sa sumusunod:
•
•
•
•
•

Paano sila binabago ng Diyos.
Paano binabago ng Diyos ang taong ipinagdarasal nila.
Paano nakikipag-usap ang Diyos sa kanila.
Mga sagot sa panalangin.
Mga kahilingang Panalangin.

Salamat sa iyong pakikipagtulungan upang gabayan maliliit na bata kay Jesus sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng panalangin.
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GABAY NG LIDER: HALIMBAWANG ARALIN 1 - BIYAYA

Biyaya
GAWAIN 1: ATING SABIHIN!
Pagsa-ulo ng Panalangin
Mahal na Amang nasa sa langit,
salamat sa iyong pagmamahal
at ginawa mo akong maging
Iyong anak.

GAWAIN 1
Basahin Samasamang basahin ang
dasal – Pokus: sa paksa, halimbawa:
Biyaya.
Kantahin Samasamang kantahin ang dasal.
(Gamitin ang mga naka-rekord na musika)

Sauluhin ang kaukulang sitas sa Bibliya (I Juan 3:1)
Gawain: Puzzle

Pumila!

Gawain sa Pisara

Maghanda ng mga munting premyo para
sa maga nakasaulo ng sitas.

Magsulat ng isang salita sa bawat
piraso ng puzzle. Ilagay ang mga
salita sa tamang pagkakasunudsunod upang makumpleto ang talata.
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Isulat sa pisara ang sasauluhing
sitas. Ipabasa nang sabay-sabay sa
mga bata. Isa-isang buburahin ang
mga salita hanggang walang matira
at masasaulo nila ang buong sitas
nang mula sa kanilang puso.

Papilahin ang mga bata. Sunud sunod
na sasabihin ang mga salita ng mga
bata. Kung nalimutan sila, uupo na sila.

Pagpalit palitin ang paraaan ng
pagsasaulo ng mga sitas.

HALIMBAWA NG PAGTUTURO NA MAGAGAMIT PARA SA LAHAT NG 10 MGA TEMA

GAWAIN 2: ating hanapin!

GAWAIN 2

Oras ng pag-aaral ng Bibliya – Mas malalim na pag-unawa sa Salita ng
Diyos. Ihanda ang mga sitas patungkol sa Tema ng Aralin. Magpabilisan sa
paghahanap ng mga 3 sumusunod na talata sa kanilang Bibliya. Kung sino
ang unang makakita ang siyang magbabasa
Tuklasin ano ang BIYAYA ayon sa Bibliya:
Juan 3:16
1 Juan 4:10
Roma 8:38,39
(Maaring gamitin ang mga sitas na ito o iba pang talata mula sa Bibliya.)

Ano ang sinasabi ng sitas sa akin?
Paano ito naaangkop sa buhay ko?
Ano ang natutuhan ko tungkol sa Biyaya?

GAWAIN 3: Ibahagi ang Damdamin!

GAWAIN 3

Pagtatalakay ng Damdamin. Ang bawat isa ay malayang magbabahagi ng
kanilang damdamin. Bawal maghusga ng kahit na sino. Para sa lider #
1:Okay lang na maipahayag ng mga bata ang kanilang mga duda tungkol
sa pananampalataya; magtanong, magbahagi ng mga takot, atbp. Iba’t- iba
ang pananaw ng mga bata sa pananampalataya. Para sa lider # 2: Maging
handang magkwento ng personal na karanasan tungkol sa biyaya ng Diyos.
Hayaang marinig ng mga bata ang iyong mga damdamin. Kung gagawin mo
ito, magiging malaya rin silang magkukwento. Tandaan ng Lider, panahon
ito upang pakinggan ang katayuan ng puso ng bawat bata.
Mga halimbawa ng maaaring itanong:
1) Paano mo alam na mahal tayo ng Diyos?
2) Paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal?
3) Ano nararamdaman mo kapag alam mong ikaw ay minamahal?
4) Paano tayo nagiging anak ng Diyos?
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GABAY NG LIDER: HALIMBAWANG ARALIN 1 - BIYAYA

GAWAIN 4: POPCORN manalangin

GAWAIN 4

Pagkakataon ng mga bata na magdasal samasama. Maaring unang
pagkakataon pa lamang sa ilan ang manalangin nang may kasama. Posibleng
nahihiya pa ang ilan. Madali at masayang subukan ang Pop Corn Panalangin.
Pwedeng manalangin nang ilang kataga lamang o isang pangungusap
lang. Simulan sa pagtuturo ng mga Pangalan ng Diyos at Kaniyang mga
katangian. Isang paraan ito ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Agad nilang
magugustuhan at mabilis na itong matututunan. Mararamdaman mo ang
pagkilos ng Espiritu sa kanilang mga panalangin. Mas magiging komportable
ang mga bata habang tumatagal. Sila na mismo ang magsisimulang magsabi
ng mga nais niilang ipanalangin.

Ang Panginoon ang ating katuwiran (Yahweh Tsidqenu)
Immanuel (Immanu-el)
Ama (Abba)
Panginoon, ang Walang Hanggang Diyos (El Olam)
Kataas-taasang Diyos (El Elyon)
Hukom (Shophet)
Ang Panginoon ay aking Pastol (Yaweh Rohi)
Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan (Yahweh Tsuri)
Ang Panginoon ay kapayapaan (Yahweh Shalom)
Lumikha (Elohim)
Panginoon (Yahweh)
Ikaw ay Diyos na nakakakita (El Roi)
Ako ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat (El Shaddai)
Sa bundok ng Panginoon ito ay ipagkakaloob (Yahweh Yireh)
Ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo (Yahweh Rophe)
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“Makulay na Pagdarasal” ay isa pang aktibidad. Magpatugtog ng
Pagsambang Papuring Pambata. Hayaan silang humiga sa damuhan habang
pinagmamasdan ang mga nilikha ng Diyos- langit, mga puno, at ulap.
Gamit ang isang malaking papel, hayaang iguhit ng mga bata anumang
nararamdaman nilang sinasabi ng Diyos. Gusto ng mga bata ang Makulay na
Pagdarasal. Magugulat ka sa iguguhit at isasalaysay nila. Ang aktibidad na ito
ay maaring tumagal ng 30 minuto.

HALIMBAWA NG PAGTUTURO NA MAGAGAMIT PARA SA LAHAT NG 10 MGA TEMA

GAWAIN 5: Ating Pag-usapan!

GAWAIN 5

Hayaang ibahagi ng mga bata ang kanilang mga saloobin sa pag-ibig ng
Diyos: posibleng ang takot at pag-aalala kung mawawala ang nararanasan at
natutunan nilang pag-ibig at kagalakan mula sa Dios.
Ilan pang mga paksang maaring pag-usapan:
Ano ibig sabihin ng Biyaya ng
Diyos? Ang mahalin tayo kahit
na wala tayong ginawa upang
maging karapat-dapat sa pagibig na iyon. Ito ang kahulugan
ng Biyaya.

nakaramdam ka ng takot. Hindi
matatapos kung mawalan ng
hanap buhay ang iyong mga
magulang. Hindi matatapos
kung ___________. (punan ng
sarili mong salita ang patlang).

Ano ang ibig sabihin ng walang
hanggang pag-ibig? Pag-ibig
na hindi matatapos! Kahit
na gumawa ka ng mali. Kahit

Kahit na anong mangyari,
ang pag-ibig ni Jesus ay hindi
magtatapos at hindi kailanman
mawawala

GAWAIN 6: Pakinggan Natin!

GAWAIN 6

Paborito ng mga bata ang makinig ng kwento. Basahin sa kanila ang istorya.
Pagkatapos, magtanong ng ilang bagay tungkol dito. (15 min)
Maghanap ng mga nais gumanap bilang mga tauhan sa kwento. Maghanda
ng mga simpleng costume o kasuotan. Magdala ng tungkod o mahabang
patpat para sa pastol at simpleng kasuotan sa ulo na ayon sa panahon ng
kwento gaya ng bandana para sa ulo at munting kumot bilang balabal. (15 min)
Laro: Ikwento Muli. Isalaysay ang kwento sa sa simpleng paraan, na
kayang ulitin ng bata. Gumawa ng mga grupo na may tig-walong miyembro.
Ipahawak sa unamg miyembro ang bola. Sisimulan niya ang pagsalaysay ng
kwento ng isang pangungusap lamang. Ipapasa niya ng bola sa sinumang
kasali. Ang makatanggap ng bola ang magtutuloy ng kwento. Kapag tumigil
siya, muling ipapasa ang bola sa ibang bata. Itutuloy ang kwento. Patuloy na
ipasa ang bola at pagsasalaysay ng tig-isang linya ng kuwento hanggang sa
matapos ito. (15 min)
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GABAY NG LIDER: HALIMBAWANG ARALIN 1 - BIYAYA

GAWAIN 7: MAGAGAWA MO BA ITO?
APLIKASYON

GAWAIN 7

Talakayan: Sagutin ang mga sumusunod na tanong o lumikha ng iyong sariling tanong:
Paano ko magagawa ang aking natutunan sa aking buhay?
Paano ako nakakita ng halimbawa ng Biyaya?
Ano ang isang bagay na kaya kong gawin upang magpakita ng Biyaya sa iba?

GAWAIN 8: Tayo nang Maglaro! (DJ’S GAMES from GameLife)

GAWAIN 8

Laro: Pastol at Tupa
1. MAHALAGA: Gaganap na : 1) Pastol, 2) Mga Tupa, at 3) mababagsik na Lobo
ang mga maglalaro
2. Gumuhit ng 2 parisukat. Isang malawak at isang mas maliit na nasa gitna ng
unang parisukat. Sa loob ng maliit na parisukat mananatili ang “Nawalang Tupa.”
Sa labas at bawat gilid ng malaking parisukat may Mga tupang nais magligtas
sa Nawalang Tupa. Mayroon ding 6 na mababagsik na lobo na magbabantay sa
Nawalang Tupa. Hatiin ang natitira sa 4 na pangkat. Papuntahin sila sa 4 na gilid
ng Parisukat
3. Kapag mayroon nang 4 pangkat/koponan (gawing koponan kung mas kaunti sa 10
mga maglalaro). Bawat isa sa kanila ay may tig-isang numero gaya ng nasa 3 iba
pang grupo. Ang nasa parehong gilid ng parisukat ang magkakampi.Ang bawat
koponan ay dapat magkaroon ng #1, #2, #3 at iba pa.
4. Ipaliwanag na kapag ang Coach ay sumigaw ng “Bilang 3,” ang mga manlalaro
na #3 ay tatakbo at subukang i-tag at iligtas ang isang Nawalang Tupa sa gitna.
Kung ma-tag siya ng mabagsik ng lobo, “OUT” na siya hanggang sa susunod
na pag-ulit ng paglalaro.
5. MAHALAGA: Dapat mas marami ang mabagsik na lobo sa bilang kaysa sa mga
tupang susubok magligtas
6. HINDI maililigtas ang Nawalang Tupa dahil sa napakaraming lobong tataya sa
mga tupa.
7. M
 AHALAGA: Maglaro muli; sa pagkakataong ito, ipapaliwanag ng isang Coach na
siya ang “Mabuting Pastol” at maaaring sumigaw sa anumang oras “Mga LOBO,
Alis” at “TUPA, Uwi Na!” At ang mga lobo ay dapat umupo at ang mga tupa na
naalis na ay maaaring bumalik sa gilid ng parisukat upang muling maglaro.
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Palaging tinitiyak ng Mabuting Pastol na
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ang lahat ng mga tupa ay ligtas at kasama ang kawan.

HALIMBAWA NG PAGTUTURO NA MAGAGAMIT PARA SA LAHAT NG 10 MGA TEMA

GAWAIN 9: WORKSHEET (Mga Maaring Gawin

GAWAIN 9

Bigyan ng kopya ng Worksheet ang bawat bata. Maghanda ng mga panulat,
lapis, makulay na bolpen o krayola upang lumikha ng simpleng proyekto.
Hindi kailangang sundin ang nakalista dito. Pwede ring mag-isip ng iba
pang angkop na proyekto.

1. Naaalala mo ba ang unang linya ng panalangin? Isulat ito sa ibaba.
2. Punan ang mga patlang:
I Juan 3:1, “Masdan ninyo kung gaanong ___________
ang _______________ sa atin ng __________, upang tayo’y
________________ na mga __________ ng Dios.”
3. G
 amit ang iyong sariling salita, maaari mo bang ibahagi kung paano ka
maituturing na anak ng Diyos magpawalang hanggan.
4. K
 ilala ka ni Jesus: ang iyong pangalan at lahat ng bagay tungkol sa iyo!
Maaari mo bang isulat sa isang pangungusap o iguhit kung ano ang
nararamdaman mo?
5. ORAS NG PAGSASAGAWA:
Magandang magpasalamat. Natutuwa si Jesus dito. Maaari ka bang
gumawa ng isang liham ng pasasalamat para kay Jesus? (Maghanda
ng makulay na papel, krayola, pentel pen, lapis at sticker na
magagamit ng mga bata para gumawa ng kanilang sariling kard kay
Jesus. O maaari kang pumili ng ibang proyekto para magpasalamat.

GAWAIN 10: ORAS NA MAG-RAP

GAWAIN 10

Isa pa ito sa paborito ng mga bata. Ang bawat tema ay nagtatapos sa
isang RAP. Maipapahayag ng mga bata ang natutunan sa malikhaing
paraan. Maghanda ng mga pwedeng magamit na instrumento: mga tambol,
keyboard—maracas, kahit mga instrumentong ginawa lamang ng mga bata.
Pumili ng isang tao upang mamuno sa RAP. Ang buong grupo ang tutugon.
May kopya ng RAP sa aklat. Pwedeng magpalit-palit ang mga nangunguna.
Maaari mo ring pagawin ang mga bata ng sarili nilang RAP tungkol sa Biyaya.
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Talinghaga ng Nawalang Tupa • Lucas 15:1-7

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

1 JUAN 3:1
Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin
ng Ama, upang tayo’y mangatawag na mga anak ng Dios!
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Biyaya
ATING SABIHIN!
Mahal na Amang nasa sa langit, salamat sa iyong pagmamahal
at ginawa mo akong maging Iyong anak.
–––––
1 JUAN 3:1

Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo’y mangatawag
na mga anak ng Dios!

Juan 3:16

GD
IG AN AMD

1 Juan 4:10
Roma 8:38-39
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Biyaya
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Kung malaki ang klase, pangkatin sila sa mas maliliit na grupo. Pangunahan sila
sa pagdarasal, “Mahal na Amang nasa sa langit, salamat sa iyong pagmamahal
at ginawa mo akong maging Iyong anak.” Ipaulit sa mga bata ang linyang iyon ng
dalangin. Pagkatapos, hilingin sa kanila na manalangin ng tig-iisang pangungusap
na nagpapahayag kung bakit natutuwa sila bilang anak ng Diyos; magpasalamat
sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Maaari rin ipabasa ang
mga Pangalan ng Diyos o ang Kanyang mga katangian tulad ng nakatala sa
Halimbawang Aralin. Kung kakaunti naman ang mga bata, ang maaari mo silang
sabihan na maghawak-kamay upang makabuo ng isang bilog. Hikayatin ang bawat
bata na manalangin sakaling ito ang kanilang gusto. Kaya itong gawin ng mga bata.

ATING PAG-USAPAN!
• A
 ng mahalin tayo kahit na wala tayong ginawa upang maging karapatdapat sa pag-ibig na iyon. Ito ang kahulugan ng Biyaya.
• A
 lam natin na mahal tayo ng Diyos dahil nilikha niya tayo,
ipinagkakaloob ang ating kailangan, at ipinadala ang Kanyang bugtong
na Anak na si Jesus, upang mamatay sa krus para sa atin.
•	Alam mo ba ang ibig sabihin ng walang hanggang pag-ibig? Ito’y ang
pag-ibig na hindi magtatapos. Hindi kahit na sa isang zillion taon.
• Hindi matatapos kung may mali kang ginagawa.
• Hindi ito matatapos o mawawala kapag ikaw ay natatakot.
• Hindi matatapos kung mamatay ang sinumang mahal mo sa buhay.
• Hindi matatapos kung mawalan ng hanapbuhay ang iyong magulang.
•	Hindi matatapos kung nakakuha ka ng mababang marka/grado sa paaralan.
•	Kahit na anong mangyari, ang pag-ibig ni Jesus ay hindi kailanman,
magtatapos. Ito’y maasahan tuwina.
Hayaang ibahagi ng mga bata ang kanilang mga pananaw sa pag-ibig ng
Diyos: takot at pag-aalala kung mawawala ang nararanasan at natutunan
nilang pag-ibig at kagalakan mula sa Dios.
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Biyaya
PAKINGGAN NATIN!
Talinghaga ng Nawalang Tupa (Lucas 15:1-7)

N

ais ni Jesus na malaman ng lahat ng tao kung gaano sila kamahal ng Diyos
kaya nagkwento siya tungkol sa Pastol at naligaw na tupa. Lubos na pinagiisipan ng pastol ang isang nawawalang tupa kaya
iniwan niya ang 99. Hinanap niya ang nawalang
tupa. Naliligaw ang tupa kapag nagsasarili siya
ng daan at humihiwalay sa kawan. Walang
proteksyon ang mga tupang naliligaw. Pwede
silang atakehin at lamunin ng mga oso o mga
liyon. Inaalagan ng pastol ang mga tupa mula
sa panganib. Yun nga ang kaniyang ginawa.
Nang matagpuan ang tupa, nagagalak itong
pinasan ng Pastol hangang maiuwi. Pag dating
sa bahay, tinawag niya ang lahat ng kanyang
mga kaibigan at kapitbahay upang ipagdiwang
na natagpuan at nailigtas ang isang nawalang
tupa. Sinabi ni Jesus ganun din ang kagalakan sa
kalangitan kapag ang sinuman: lalake, babae o bata ay
tumaggap sa Kaniya bilang Tagapagligtas—sila ay naligaw, nawala at natagpuan.
Nagdudulot ito ng kagalakan, kaligayahan at pagdiriwang sa buong kalangitan.
Matutulungan tayo ng Sofonias 3:17 upang unawain ang nararamdamang galak ng
Amang nasa Langit; “Ang Panginoon; siya’y magagalak sa iyo na may kagalakan;
siya’y tatahimik sa kanyang pag-ibig; siya’y magagalak sa iyo na may malakas na
awitan.” Ano ang iyong mararamdaman sa katotohanang ito?

MAGAGAWA MO BA ITO?
• M
 aniwalang si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at maninirahan
sa iyong puso.
• Maniwalang sa biyaya, minahal ka Niya at inaring Anak ng Diyos.
•	Maniwalang na walang katapusan ang kanyang pag-ibig para sa iyo, kahit ano
pa man ang mangyari.
•	
Maniwala na maaaring magamit ka ng Diyos upang ibahagi ang Kanyang
mensahe ng biyaya sa isang tao sa araw na ito.
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Biyaya
TAYO NANG MAGLARO!
Laro: Pastol at Tupa
1. MAHALAGA: Gaganap na Pastol, Nawalang Tupa at kasama sa 99 na Tupa, at mababagsik na Lobo ang
mga maglalaro
2. Gumuhit ng 2 parisukat. Isang malawak at isang mas maliit na nasa gitna ng unang parisukat. Sa
loob ng maliit na parisukat mapupunta ang “Nawalang Tupa”. Sa labas at bawat gilid ng malaking
parisukat may mga tupang nais magligtas sa nawalang Tupa. Mayroon ding 6 na mababagsik na lobo
na magbabantay sa Nawalang Tupa. Hatiin ang natitirang maglalaro sa 4 na pangkat. Papuntahin ang
bawat grupo sa 4 na gilid ng Parisukat.
3. Kapag mayroon nang 4 pangkat (gawing koponan kung mas kaunti sa 10 mga maglalaro). Bawat isa sa
kanila ay may tig-isang numero gaya ng nasa 3 pang grupo. Ang nasa parehong gilid ng parisukat ang
magkakampi. Ang bawat koponan ay dapat magkaroon ng #1, #2, #3at iba pa.
4. Ipaliwanag na kapag ang coach ay sumigaw ng “ Bilang 3,” ang mga manlalaro na #3 ay tatakbo at
subukang i-tag at iligtas ang Nawalang Tupa sa gitna. Kung ma-tag siya ng mabagsik ng lobo, “OUT”
na siya hanggang sa susunod na pag-ulit ng paglalaro.
5. MAHALAGA: Dapat mas marami ang mabagsik na lobo sa bilang kaysa sa mga tupang susubok magligtas
6. HINDI maililigtas ang Nawalang Tupa dahil sa napakaraming lobong tataya sa mga tupa.
7. MAHALAGA: Maglaro muli; sa pagkakataong ito, ipaliwanag ng isa sa mga coach na siya ay magiging
“Mabuting Pastol” at maaaring sumigaw sa anumang oras “Mga LOBO, Alis” at “ Tupa, Uwi Na!”
At ang mga lobo ay dapat umupo at ang mga tupa na naalis na ay maaaring bumalik sa gilid ng
parisukat upang muling maglaro.
• K oneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Palaging tinitiyak ng Mabuting Pastol na ang lahat ng mga
tupa ay ligtas at kasama ang kawan.

MGA TANONG
1. Sa unang round ng laro may nakapagligtas bang na tupa mula sa mga mababangis na lobo? (wala)
Bakit wala?
2. Sa kwento, ilang tupa ang nawala at hinanap ng Mabuting Pastol upang iligtas? Isa lang! Mga
bata, alam niyo ba na kung ikaw yung isang nawalang tupa, hahanapin ka ng Mabuting Pastol?
Hahanapin at ililigtas ka ni Jesus. Ano ang nadarama mo ngayon na alam mong palaging nasa
isipan at kalooban ni Jesus ang iyong kaligtasan?
3. *Manalangin tayo. Sumunod ka sa akin.“O Diyos, salamat sa masayang laro. Tulungan Mo akong
maunawaan ang biyaya Mo. Tanggapin ang bagay na handog Mo kahit wala akong nagawa upang
maging karpatdapat sa handog Mong kaligtasan. Tayo’y huminto sandali upang makinig sa
sinasabi sa atin ng Diyos. Tinanggap ko na bang ang handog na Biyaya ng Diyos? (** Huminto
muli) O Diyos, salamat sa lyong biyaya at maari akong maging Iyong anak. Ako’y anak ng Diyos!
*[Lider, “susunod sa atin ang mga bata” sa ganitong panalangin… “Mga bata, sundan niyo ako sa Panalangin]
**[Huminto ng 10 segundo para hayaang mangusap ang Panginoon sa mga bata Tinuturuan natin sila na
makinig at mangusap sa Panginoon.]
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Biyaya
WORKSHEET



Naaalala mo ba ang unang linya ng panalangin, BIYAYA? Isulat ito sa ibaba.



Punan ang mga patlang.
I Juan 3:1: Masdan ninyo kung___________

____________ ang ____________

sa ____________ ng Ama, upang tayo’y ____________ na mga ____________ ng Dios;

	Sa iyong sariling pangungusap pakibahagi kung paano ka naging anak ng Diyos
magpakailanman?



Tulad ng iyong mga magulang, kilala ka ni Jesus. Alam niya ang iyong pangalan at
lahat ng tungkol sa iyo! Maaari ka bang sumulat ng isang pangungusap o gumuhit ng larawan
ng iyong nararamdaman patungkol dito?



ORAS NG PAGSASAGAWA:

	Mabuting magpasalamat. Natutuwa si Jesus dito. Maaari ka bang sumulat ng isang Liham ng
Pasasalamat para kay Jesus?
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Biyaya
Oras na mag

Sinong anak ng Hari ng mga Hari!
AKO, AKO!

Sinong mahalaga magpawalang hanggan!
AKO, AKO!

Sa Biyaya’y ligtas sa dugo ni Jesus!
AKO, AKO!

Kanyang yakap at ligtas sa pahamak!
AKO, AKO!

Ako’y nagpapasalamat sa Kanyang pagmamahal na walang hanggan!
AKO, AKO!

Anak ng Kataastaasang Diyos!
AMEN!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at
sasagot ang mga bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba.
Pagkatapos, hikayatin ang buong klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring
isulat ang mga mungkahing titik ng RAP sa pisara o sa malaking papel.
25
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Ang kuwento ni Abraham • Genesis 12:1-5

Tulungan Mo akong mahalin
at sundin Ka.

MATEO 22:37,38
At sinabi sa kaniya, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos
nang buong puso mo, at nang buong kaluluwa mo, at nang
buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos.”
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ATING SABIHIN!
Tulungan Mo akong mahalin at sundin Ka.
–––––
MATEO 22:37-38

At sinabi sa kaniya, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, at nang buong
kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos.”

Deuteronomio 7:9

GD
IG AN AMD

Juan 14:15
2 Juan 1:6
Colosas 3:20
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Pagmamahal
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Muling pangunahan sa panalangin ang mga bata gamit ang ikalawang
linya ng dalangin, “Tulungan Mo akong mahalin at sundin Ka.”
Ipaulit sa mga bata ang panalangin. Himukin sila na manalangin ng
tig-isang pangungusap na dasal upang humihingi ng tulong upang
matutong mahalin at sundin Siya. Maaari nilang banggitin ang mga
Pangalan ng Diyos o ang kanyang mga katangian tulad ng ibinahagi
sa Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
• Nais ni Jesus na sundin natin ang ating mga magulang.
• Nais ni Jesus na sundin natin siya. Napapasaya natin Siya.
•	Ipinakikita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod
sa kanya sa lahat ng bagay.
•	Makikita sa kwento na ang pagsunod sa Diyos ay may pagpapalang
kasunod.
•	Ang sama-samang pagsunod kay Jesus ay isang kapana-panabik na
paglalakbay.
Maaari magsimula ng talakayan tungkol sa pagsunod. Kapag sinusunod natin
ang ating mga magulang, sinusunod natin ang Diyos, dahil sinabi niya na
dapat nating sundin ang ating mga magulang sa lahat ng bagay. Ipakwento
sa mga bata kung saan sila nahihirapang sumunod, pati na rin ang mga
naranasan nilang pagpapala dahil sa pagsunod. Sa pagtatapos, tulungan
silang maunawaan kung ano ang kaugnayan ng pag-ibig at pagsunod.
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Pagmamahal
PAKINGGAN NATIN!
Ang kuwento ni Abraham (Genesis 12:1-5)

S

i Abraham ay nabuhay nang napakatagal ng panahon. 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.” Sumunod si Abraham sa Diyos.
Umalis siya kasama ang kaniyang asawa, dala
ang kanilang mga gamit at tumira sa malayong
lugar. Nagmula sila sa lungsod ng Heron at
pumunta sa bago nilang tirahan, Lupaing
Pangako ng Dios. Naiisip mo ba kung bakit
ginawa ni Abraham ang iniutos sa kanya ng
Diyos? Tama! nakuha mo na! Natututo siyang
magmahal at sumunod. Simula iyon ng buhay
ng pakikipagsapalaran para kay Abraham. Patuloy
ang kanyang paglago sa pagsunod, pagmamahal at
panananmpalataya sa Diyos.

MAGAGAWA MO BA ITO?
•	Ipakita ang iyong pagmamahal at debosyon sa Diyos sa pamamagitan ng
pagsunod sa mga sinasabi Niya.
• Sundin ang iyong mga magulang sapagkat pinaparangalan nito ang Diyos.
• Magpasyang ibigin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa, isipan at lakas.
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Pagmamahal
TAYO NANG MAGLARO!
Laro: Huwag kang lilingon!
1. Mga Kailangan: (a) Tali o tela na magiging “buntot”. Hihilahin ito ng ibang manlalaro. (b) Lugar
ng paglalaruan: siguraduhing sapat ang lawak para malayang makagalaw ang mga bata.
2. A ng bawat kasali ay magsasabit ng tela parang buntot na madaling hilahin sa baywang ng
kanilang pantalon o palda. Maghahawak kamay at maglalayo-layo muna ang bawat isa na
singlayo ng nakaunat na braso, habang nasa isang malaking bilog pa. Pag nagsimula na ang
laro, susubukang kunin o hilahin ang buntot mula sa taong nasa unahan niya.
3. K ung walang nakahandang tela o tali para sa lahat, okey din na “tayain” na lamang ang nasa
unahan.
4. M
 AHALAGA: Ipaliwanag sa mga manlalaro na upang maging matagumpay, hindi dapat sila
lumingon.
5. M
 AHALAGA: Kapag nagsabi ng “Hila” ang Coach, magsisimula nang humila ng mga buntot
ang mga kasali. “Out” ang bawat matanggalan ng buntot
6. K apag nagsabi ng”Hinto” ang Coach, tapos na ang round na iyon. Ang mga may buntot pa ang
mga panalo.
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Tinawag ng Diyos si Abraham upang pumunta sa isang bagong

tirahan sa malayong lugar. Kailangang iwan ni Abraham ang lahat ng bagay na pamilyar sa kanya,
tahanan, mga magulang, pati kanyang trabaho. Umasa si Abraham sa pangako ng Diyos. Sinunod niya
ang Diyos at lubos siyang pinagpala.

MGA TANONG
1. Masaya ang laro! Napakahalaga na tumingin sa harap—ano ang nangyari kung ang isang
manlalaro ay lumingon? (naging mabagal ang manlalaro at tuloy naging dahilan para mahila
ang kanyang buntot)
2. Sa Bibliya ano ang ilang mga bagay na iniwan ni Abraham upang sumunod sa Diyos? (ang
kanyang lupain, trabaho, maging mga kaibigan)
3. Salamat sa iyo O Panginoong Jesus na tinawag mo ako ngayon. Ipakita mo sa akin kung paano
mo ninanais na sundin kita at kung paano kita mamahalin nang buong puso, kaluluwa at
isipan ko. (Sandaling huminto) Mahal kita O Diyos. O Panginoong Jesus nais kong tulungan mo
akong sumunod sa Iyo.
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Pagmamahal
WORKSHEET





Naaalala mo ba ang ika-2 linya ng panalangin, PAGMAMAHAL? Isulat ito sa ibaba.

Punan ang mga patlang.
Mateo 22:37,38: “ _______ mo ang Panginoon _____ ______ nang buong _________ mo,
at nang buong __________ mo, at nang buong ____________mo. Ito ang ____________
at ________ utos.”



Ano ang ibig sabihin ng pagsunod?



Ano sa palagay mo ang pinakamahirap na bagay tungkol sa pagiging masunurin?



ORAS NG PAGSASAGAWA:

	Isulat nang maganda ang Sasauluhing Sitas sa isang pirasong pad paper o may linyang
papel. Idikit ito sa isang makulay na papel. Mas malaki ng kaunti ang makulay na papel para
magmukhang kwadro. Maari mong isabit ito sa dingding ng iyong silid o sa ibabaw ng iyong
mesa upang maging paalala ng Dakilang Utos ng Diyos.
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Pagmamahal
Oras na mag

Pag-gising sa umaga, anong gagawin?
MAGTIWALA, SUMUNOD AT MANALANGIN!

Nagbasa ng Bibliya, anong gagawin?
MAGTIWALA, SUMUNOD AT MANALANGIN!

Natutuksong gumawa ng mali, anong gagawin?
MAGTIWALA, SUMUNOD AT MANALANGIN!

Kahit na di maganda ang pangyayari, anong gagawin?
MAGTIWALA, SUMUNOD AT MANALANGIN!

Natatakot sa gabi, anong gagawin?
MAGTIWALA, SUMUNOD AT MANALANGIN!

Bibigyang lugod ang Dios, anong gagawin?
MAGTIWALA, SUMUNOD AT MANALANGIN!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng salitang itim na titik at sasagot ang
mga bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba. Pagkatapos, hikayatin ang buong
klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring isulat ang mga mungkahing titik/salita ng RAP
sa pisara o sa malaking papel. Masdan ang sigla ng mga bata sa paglikha ng sarili nilang RAP!
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Ang Mabuting Samaritano • Lucas 10:25-37

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

JUAN 15:12
Ito ang aking utos, na kayo’y mangag-ibigan
sa isa’t isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo.
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Habag
ATING SABIHIN!
Tulungan Mo akong mahalin ang iba tulad ng pagmamahal
Mo sa akin.
–––––
JUAN 15:12

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

Paan
o
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apat
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a ha l?
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Mateo 5:44-48
1 Corinto 13:4-7
1 Juan 4:7-11
1 Juan 3:18
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Habag
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Pangunahan muli sa pananalangin ng mga bata. Simulan sa “Tulungan
Mo akong mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa akin.” Ipaulit
sa mga bata ang linya ng panalangin. Anyayahan sila sa tig-iisang
pangungusap na dalangin: gamit ang sariling salita, hingin sa Diyos na
malaman kung paano nila maipapakita ang kanilang pagmamamahal
sa iba. Maari rin nilang sambitin ang mga Pangalan ng Diyos o ang
kanyang mga katangian tulad ng ibinahagi sa Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
•	Napakahalagang mahalin ang kapwa. Kasunod ito ng utos na Mahalin
ang Diyos nang buong puso, kaluluwa at isipan.
•	Upang tuparin ang utos na magmahal ng kapwa, nangangahulugan ito
ng pagmamahal sa mga kaibigan kahit na ang kaaway. Araay, medyo
mahirap yun.
•	Ano pa ang kasama sa pagmamahal sa kapwa? Magsakripisyo para sa
iba, gaya ng pag-ibig ni Jesus. Unahing pag-isipan ang makabubuti sa
ibang tao kaysa sarili.
Hikayatin ang mga bata na malayang magkwento ng patungkol sa
pagmamamahal na gaya ng sa Panginoong Jesus; mga madali nilang
nagagawa o kung saan sila nahihirapan. Tingnan ang Mateo 5. Pwedeng
magkwento kung saan sila nahihirapang magmahal ng kapwa at kung
bakit mahirap mahalin ang mga taong ayaw sa kanila. Pag-usapan ang
mga katangian ng pag-ibig ayon sa 1 Corinto 13. Alin ang mas mahirap
sundin, alin ang mas madaling sundin?
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Habag
PAKINGGAN NATIN!
Ang Mabuting Samaritano (Lucas 10:25-37)

A

nong ibig sabihin ng mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin?
Ating alamin. May nagtanong kay Jesus, “Sino ang aking kapwa?” Ipinaliwanag
Niya ito sa pamamagitan ng kwento. Magaling Siyang magsalaysay. Sabi ni Jesus
“May isang taong naglakbay mula Jerusalem papuntang
Jericho. Siya’y pinagtulungan ng masasamang
tao. Binugbog, ninakawan at iniwan siya na
halos patay na sa tabi ng daan. May isang
paring naglalakad sa parehong daan. Nang
makita ang manlalakbay na nakahiga sa daan
tumawid ang pari at doon naglakad. Hindi
siya naawa. Meron ding Levita, relihiyoso na
nakakita sa tao, tumawid din siya sa kabila
ng daan.” Grabe! Alam niyo ba kung ano ang
sumunod na nangyari? Napansin siya ng isang
Samaritanong manlalakbay na napadaan sa lugar
na iyon. Binabalewala ang kanyang lahi. Nahabag
ang Samaritano sa sugatang tao. Nilagyan ng benda
ang kanyang mga sugat, isinakay sa kanyang sasakyang
hayop, dinala sa bahay-panuluyan (parang hotel). Nagbilin siya sa “manager”
ng hotel na alagaan ang sugatan hanggang gumaling. Nag-iwan rin ng pera ang
Samaritano sa manager at nagsabi, ‘Alagaan mo siya, at sa anumang karagdagan
mo pang gastusin ay babayaran ko sa aking pagbabalik.’ Alam mo ba kung paano
tinapos ni Jesus ang kwento? Sinabihan niya ng nagtanong ng: “Humayo ka, at
gayundin ang gawin mo.”

MAGAGAWA MO BA ITO?
• Magmahal tulad ni Jesus, nagsasakripisyo para sa iba.
•	Magmahal sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang sa salita. Kapag
tumutulong tayo sa ibang tao, kinakikitaan tayo ng habag.
•	Mahalin si Jesus nang buong puso at hingin sa Banal na Espiritu ang
tulong para magmahal ng kapwa.
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Habag
TAYO NANG MAGLARO!
Hindi Nauubusang baso: Salok-Salin ng tubig
1. Hatiin sa dalawang grupo ang mga bata. (Kung maraming bata, pwedeng mas maraming grupo).
2. P apilahin sila na magkakatabi. Maglagay ng pagitan na singlayo ng nakaunat na braso.
3. Maglagay ng timba sa unahan at sa hulihan ng linya.
4. Bigyan ang bawat bata ng di-babasaging baso na magkakapareho ng sukat.
5. S a hudyat ng “SALOK” tatakbo ang nasa unang miyembro ng bawat linya patungo sa timba, at
sasalok ng tubig. Babalik sila sa linya at isasalin ang laman ng baso sa kasunod niya—gayun
din ang gagawin ng sinalinan nilang kakampi. Sunud-sunod ang pagsasalin hanggang sa dulo.
Isasalin ng nasa dulo sa timba ang tubig, saka sisigaw ng “Tulong, Kailangan Ko pa ng Tubig!”
6. K apag narinig ng manlalaro na nasa unahan ang sigaw, maaari na siyang bumalik sa timba
upang muling sumalok ng tubig gamit ang baso at muling isalin ang tubig sa kasunod na
kakampi at uulitin ang proseso.
7. M
 AHALAGA TANDAAN NG COACHES: Sa unang “round”, kaunting tubig lamang ang ilagay
sa baldeng nasa unahan; dagdagan sa bawat “round” upang nagiging mas marami ang
naisasaling tubig.
8. A TING PASAYAHIN ANG LARO: Markahan ng linya ang kalagitnaan ng timba at sabihin sa mga
bata na kailangan nilang malampasan ang linya sa loob ng 5 minuto!
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Ibinibigay/isinasalin natin sa iba ang mga natanggap natin mula
sa Diyos. Kapag marami tayong naipapamigay may higit na espasyo upang makatanggap tayong muli
at muling makapagkaloob.

MGA TANONG
1. Mga bata, bakit ninyo patuloy na ipinapasa ang iyong tubig sa kasunod mo? Bakit hindi mo na
lang pinanatili ang tubig sa iyong baso o kaunti lang ang isinalin mong tubig? (Sa pagsasalin ko
ng mas maraming tubig, mas maraming tubig din ang matatanggap ko o maisasalin sa akin.)
2. Sa Bibliya ay mayroong taong nasaktan at nangangailangan ng tulong; Bakit kaya naging
mabait at tumulong sa kaniya ang Mabuting Samaritano? (Ang taong sugatan ay may kailangan,
at may kakayanan ang Samaritano upang magbigay ng tulong.)
3. “O Diyos, tulungan Mo akong makita ang mga taong nangangailangan ng tulong; ang mga
ngangangailangan ng Iyong habag at pakikiramay. Ipakita Mo po sa akin ngayon ang may
kailangan ng tulong. (Huminto sandali). Jesus, tulungan Mo po akong mahalin ang ibang tao at
makatulong sa kanila.
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Habag
WORKSHEET



Naaalala mo ba ang ika-3 linya ng panalangin, HABAG? isulat ito sa ibaba?



Punan ang mga patlang.
Juan 15:12: Ito ang aking ________, na kayo’y ___________ sa isa’t isa,
na gaya ng __________ ko sa inyo”

	Bakit halimbawa ng perpektong pag-ibig ni Jesus ang kamatayan Niya para sa iyo?



Magsabi ng isang paraan upang maipakita mo ang nagsasakripisyong pag-ibig sa kakilala mo?



ORAS NG PAGSASAGAWA:

	Gumawa ng Kard para sa taong gusto mong sabihan ng pagmamahal. Pwedeng gumamit ang
Art Paper, krayola at makulay na bolpen o pentel pen. Maaari mong isulat ang sinasaulong
sitas mula sa Bibliya sa isang bahagi ng card!
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Habag
Oras na mag

O Mahal Kita nang buong puso ko!
YAN, TOTOO!
Mahal Kita nang buong kaluluwa!
YAN, TOTOO!
Mahal Kita nang buong pag-iisip!
YAN, TOTOO!
Mahal Kita nang buo kong lakas!
YAN, TOTOO!
Ang pag-ibig mo ay nais kong makita at maramdaman!
YAN, TOTOO!
Pag-ibig mo, nais kong ihayag!
YAN, TOTOO!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at
sasagot ang mga bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba.
Pagkatapos, hikayatin ang buong klase na gumawa ng sarili nilang RAP.
Maaring isulat ang mga mungkahing titik/salita ng RAP sa pisara o sa malaking
papel. Masdan ang sigla ng mga bata sa paglikha ng sarili nilang RAP!
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Patawarin Mo ako at linisin
sa aking mga kasalanan.

Ang Talinghaga ng Aliping Hindi Nagpatawad • Mateo 18:21-35

MGA AWIT 51:2
Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan,
At linisin mo ako sa aking kasalanan.
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Pagsisisi
ATING SABIHIN!
Patawarin Mo ako at linisin sa aking mga kasalanan.
–––––
MGA AWIT 51:2

Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan.

Mateo 6:9-15
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IG AN AMD

Gawa 3:19
1 Juan 1:9
Anong makap

ipig il sa
iyo para mags
ab i ng “Sorry”
o “Patawarin
mo Ako”?
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Pagsisisi
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Pangunahan muli sa pananalangin ng mga bata. Simulan sa
“Patawarin Mo ako at linisin sa aking mga kasalanan.” Ipaulit sa
mga bata ang linya ng panalangin. Anyayahan sila sa tig-iisang
pangungusap na dalangin: gamit ang sariling salita, hingin sa Diyos
na patawarin sila at tulungang magpatawad din ng ibang tao. Maari
rin nilang sambitin ang mga Pangalan ng Diyos o ang kanyang mga
katangian tulad ng ibinahagi sa Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
•	Para sa iyo, anong bagay tungkol sa kapatawaran ang pinakamahirap
maintindihan?
• Bakit mahirap patawarin ang mga taong nakasakit sa iyo?
• Bakit mahirap magsabi ng “Sorry, patawarin mo ako”?
•	Anong pakiramdam mo kapag umamin ka ng iyong kasalanan sa harap ng
Dios, sa iyong mga magulang, kapatid o mga kaibigan?
Simulan ang Talakayan. Pag-usapan na ang Diyos mismo ang nagnanais na
tayo ay patawarin sa lahat nating mga kasalanan. Siya ang ating halimbawa,
dahil pinatawad Niya tayo, kailangan nating maging mapagpatawad ng
ibang tao. Maaari ipabasa nang sabay sabay ang Panalangin ng Panginoon
o “Ama Namin”. Himukin ang mga bata na malayang magkwento tungkol sa
pagkakataong naging mahirap magpatawad at ihambing ang nararamdaman
nila nung sila naman ang napatawad.
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Pagsisisi
PAKINGGAN NATIN!
Ang Talinghaga ng Aliping Hindi Nagpatawad (Mateo 18:21-35)

T

inanong ni Pedro si Jesus, Ilang beses kong patatawarin ang nagkakasala
sa akin? Pitong beses ba? Sagot ni Jesus 70 x 7 at nagkwento Siyang muli.
May isang hari na nagkwenta ng mga utang ng kaniyang mga alipin. May isang
alipin na napakalaki ng utang at di siya makakabayad
kailanman. Sabi ng hari, “Ipagbibili kita, pati ang
iyong pamilya bilang alipin, bilang pambayad mo
sa perang inutang mo.” Lumuhod ang lingkod
sa harapan ng hari at nagmakaawa. Mabait
ang hari. Nahabag siya. Sabi niya sa alipin,
“Malaya ka na! Pinatawad ko na ang lahat ng
utang mo! Hulaan niyo ano kaya ang ginawa
ng pinatawad at pinalayang alipin? “Nang
nakita niya ang isang kapwa alipin, na may
kaunting utang lamang kumpara sa kanyang
utang sa hari,” sinabihan niya ito ng, “Kapag
di ka nagbayad ng utang mo, ipabibilanggo kita.”
Lumuhod ito at nagmakaawa. ‘Bigyan mo pa ako ng
panahon at babayaran kita.’ Ngunit naging malupit ang
naunang pinatawad na alipin. Hindi siya nahabag. Ipinabilanggo ang alipin hanggang
sa makabayad. Agad nalaman ng hari ang ginawa ng aliping pinatawad niya. Galit
ang hari na nagsabi, “Ikaw na masamang alipin! Pinatawad kita ng malaki, bakit
hindi ka nahabag sa iyong alipin? Ipinabilanggo siya ng hari. Mananatili siya doon
hanggang mabayaran niya ang lahat niyang pagkakautang.

MAGAGAWA MO BA ITO?
•	Araw-araw, magsisisi sa mga kasalanan, hingin sa Diyos ang Kanyang paglilinis
mula sa mga kasalanan.
• Maniwala na nililinis ng Diyos ang lahat mong kasalanan.
• Hingin ang tulong ng Diyos para hindi magkasala.
• Hingin ang tulong ng Diyos na maging mabait at mapagpatawad.
• Maging laging handa na magpatawad at huwag magkimkim ng sama ng loob.
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Pagsisisi
TAYO NANG MAGLARO!
Andar at Hinto
1. Ipaalam sa mga bata kung saan ang Umpisa (Starting Line) at saan ang Hangganan (Finish Line)
2. Papuntahin ang lahat ng kasali sa itinakdang Umpisa (Starting Line)
3. Ipaliwanag na kapag sinabi ng Lider na “ANDAR”, mag-uumpisa sila sa paghakbang patungo
sa Finish Line. Kapag sumigaw ang Lider ng “HINTO”. Agad-agad silang titigil parang estatwa
(walang kahit anumang pagkilos). Kapag merong patuloy na humakbang o gumalaw, babalik
sila sa umpisa. Doon sila muli manggagaling sa pagpapatuloy ng laro.
4. N akatayo ang Lider sa Hangganan (Finish Line) at nakatalikod sa mga batang naglalaro at
papalit-palit na magsasabi ng “Andar, “Hinto”, “Andar, “Hinto” Ang unang batang makarating
sa kinaroonan ng Lider ang panalo.
5. K apag “HINTO” ang sinabi ng Lider, haharap siya sa mga bata para masigurado na huminto
nga ang mga bata. Sinumang bata na gumagalaw pa kapag nagsabi ng “Hinto” ang Lider ay
lumabag sa direksyon ng laro. Dapat siyang 1. Tumigil 2. Pumihit/”About Face” 3. Bumalik sa
Umpisa 4. Magsimula muli.
6. Ulitin ng maraming beses.
• KONEKSYON NG KATOTOHANAN SA BUHAY: Ito ay isang malinaw na paglalarawan ng Pagsisisi: Kapag
sumuway sa kalooban ng Dios, dapat tayong; 1. Tumigil 2. Pumihit/“About Face” tumalikod sa
kasalanan 3. Bumalik sa umpisa at 4. Magsimula Muling Makinig sa Diyos.

MGA TANONG
1. Sa laro, anong dapat mong gawin kapag nagpatuloy kang humakbang o gumalaw nung
nagsabi ang Lider ng “Hinto”? (1. Tumigil 2. Pumihit/“About Face” 3. Bumalik sa Umpisa at
4. Magsimula Muling Makinig sa Coach.)
2. Sa kwento, tumanggap ba ng biyaya at kapatawaran ang alipin mula sa Hari? (Oo) Nagkaloob
ba siya ng biyaya at kapatawaran sa kapwa niya alipin na may utang sa kanya? (Hindi).
Nasiyahan ba ang Hari sa kanyang di-pagpapatawad dun sa isa pang alipin? (Hindi)
3. Panginoong Jesus, pinapatawad mo kami at pinagkakalooban ng biyaya. Kapag gumagawa
ako ng mga bagay na hindi ko dapat gawin, paalalahanan mo po ako na magsisi: tumigil,
tumalikod sa kasalanan, bumalik sa iyo at sumunod muli. Ipakita mo po ang mga dapat kong
pagsisihan. (Huminto sandali). Salamat Panginoon Jesus sa iyong biyaya, at kapatawaran.
Tulungan mo akong magpatawad din ng ibang tao.

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Pagsisisi
WORKSHEET



Naaalala mo ba ang ika-4 na linya ng panalangin, PAGSISISI? Isulat ito sa ibaba.



Punan ang mga patlang.
Hugasan mo akong _____________ sa aking _______________,
At _______________ mo ako sa aking _______________.



Bakit natin dapat ipagtapat ang ating mga kasalanan sa Diyos araw-araw?



Bakit mahalaga na patawarin natin ang iba?



ORAS NG PAGSASAGAWA:

	Kadena ng Pagpapatawad: Gumupit ng ng mga papel. Isulat: Pinapatawad ako ng Diyos
kapag…..” Isulat sa likod ng papel, “Pinapatawad ko ang ibang tao kapag…..” Pagkabit kabitin
(i-staple o i-tape) ang mga papel para magmukhang kadena. Maaari mo itong isabit ito sa iyong
silid bilang isang paalala: magpasalamat sa kanyang walang hanggang pagpapatawad.
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Pagsisisi
Oras na mag

Kapag ating nilabag ang Panginoon?
SA DIOS, MANUMBALIK!
Kapag nagsabi tayo ng mga mali?
SA DIOS, MANUMBALIK!
Kasinungalingan ang ating sinabi?
SA DIOS, MANUMBALIK!
Kapag ginusto nating makipag-away?
SA DIOS, MANUMBALIK!
Ayaw kong patawarin ang nagkasala?
SA DIOS, MANUMBALIK!
Kung di tayo naging mabait sa kapwa?
SA DIOS, MANUMBALIK!
Kagustuhan ko ang nais kong masunod?
SA DIOS, MANUMBALIK!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at sasagot ang mga
bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba. Pagkatapos, hikayatin ang buong
klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring isulat ang mga mungkahing titik/salita ng RAP
sa pisara o sa malaking papel. Masdan ang sigla ng mga bata sa paglikha ng sarili nilang RAP!
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Ang Kuwento ng Pasko • Lucas 2:1-20

Pupurihin Kita
nang buong puso!

MGA AWIT 9:1
Ako’y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso;
aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa.
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Pagsamba
ATING SABIHIN!
Pupurihin Kita nang buong puso!
–––––
MGA AWIT 9:1

Ako’y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong
kagilagilalas na mga gawa !
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Mga Awit 145
Mateo 21:16-17
1 Tesalonica 5:18
Pahayag 4:8-11
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Pagsamba
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Muling pangunahan ang mga bata sa pagdarasal ng “Pupurihin Kita
nang buong puso!” Ipaulit sa mga bata. Himukin sila na manalangin
ng tig-isang pangungusap na papuri at pagsamba—na sinasabi
sa Diyos kung gaano Siya kadakila at kamangha-mangha. Maaring
mula sa awiting papuri, napag-aralang katangian ng Diyos mula sa
Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
• May mga tao na mas madaling magpuri, ang iba naman ay nahihirapan.
• Ibahagi kung kailan madali para sa iyo ang Purihin ang Diyos.
• Ibahagi kung kailan mahirap para sa iyo ang Purihin ang Diyos.
•	Nalulugod ang Diyos sa pusong nagpapasalamat. Bahagi ito ng pagpupuri
sa Kaniya. Purihin Siya, pagkagising mo, kapag kumakain, pagpasok sa
paaralan, sa pag-uwi! Purihin Siya bago matulog!
•	Kapag natutunan ang palagiang pagpupuri, di lamang nalulugod ang Diyos
sa iyo. Mararanasan mo ang pagpapala at ligayang mula sa Kaniya.
Marunong sumamba ang mga bata! Madali sa kanilang magpakita
ng kanilang pag-ibig kay Jesus. Nakakahawa pa nga sila. Ipakwento
sa kanila kung anong istilo ng pagsamba ang pinakagusto nila. Pagusapan ang tungkol sa pasasalamat. Mahirap magpasalamat sa lahat
ng oras. Hindi pa huli na gawing bahagi ng buhay ang magpuri at
magpasasalamat.

53

Pagsamba
PAKINGGAN NATIN!
Ang Kwento ng Pasko (Lucas 2:1-20)

M

ag 2000 taon na ang nakalipas, dinalaw ni Anghel Gabriel ang dalagang si Maria.
Kakaiba ang kaniyang 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.” Malaking kagalakan ang naganap
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. Nagsidatingan din
agad ang mga pastol upang sambahin ang
bagong panganak na sanggol na Siyang hari.
Pinuri at niluwalhati nila ang Diyos sa kanilang
nakita’t narinig. Dumating din ang mga Pantas
mula sa Silangan. Hinanap nila si Jesus. Ang
makinang na bituin ang gumabay sa kanila upang
makarating at sumamba sa kanilang hari. Tulad ni
Maria, Joseph, mga pastol at mga pantas na pinarangalan
at sinamba si Jesus, dapat din nating Siyang parangalan at sambahin. Balang
araw, kapag nasa langit tayo, paliligiran natin ang Kaniyang trono at patuloy na
sasambahin Siya magpakailanman.

MAGAGAWA MO BA ITO?
• Araw-araw, purihin ang Diyos sa buong maghapon.
• Purihin ang Diyos sa anumang sitwasyon. Ito’y isang kapasyahan.
•	Taos pusong magpasalamat sa Diyos para sa mga taong dinadala niya sa
iyong landas: iyong pamilya, iyong mga kaibigan at iyong mga guro.
• Ugaliing magpuri sa Diyos.
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Pagsamba
TAYO NANG MAGLARO!
Aking Paboritong Awit
1. Ipakita ang mga galaw ng kamay para sa awiting “Humble Yourself in the Sight of the Lord.” O
anumang awit na may kaparehong mga titik.
2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc
3. Tumungo

habang naka bukas ang palad sa direksyon ng langit
Mula sa posisyong nakaluhod, unang itaas ang isang tuhod upang tumayo. Pagkatapos tumayo,
iuunat ang kamay sa direksyon ng langit, aksyon ng pagsamba.)
4. H atiin ang mga bata sa 2 grupo (A at B). Bigyan ang bawat isang grupo ng tig-isang kanta
upang pakinggan at gawan ng kanilang sariling mga galaw ng kamay (maghanda ng 2 sa iyong
mga paboritong kanta sa pagsamba).
5. H ayaan ang bawat grupo na gawin ang kanilang mga kilos o galaw. Grupo A: Ituturo ang
mga inilapat na galaw at aawitin sa harap ng Group B. Pagkatapos nila, Grupo B naman ang
magtuturo at aawit sa harap ng Grupo A.
6. P agkatapos, mamimili sila kung alin sa 3 awit ang kanilang naging paborito. Matapos ang
botohan, Itanong, “Bakit yun ang iyong pinakagustong kanta ng pagsamba?”
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Natututo ang mga bata ng makabuluhang pagsamba, istilong

angkop sa kanila. Mahalaga: napag-isipan kung bakit nila paborito ang papuring awit. “Ang paboritong
kong awit ay ___________. (Bakit?) Coach, ibahagi ang iyong paboritong awit ng pagsamba at kung
bakit ito ang iyong paborito?

MGA TANONG
1. “Bakit mo napili pinili yung awit ng pagsamba? (Mahalaga: Maglaan ng oras upang tanungin kung
“bakit”; nakapag-iisip ang mga bata patungkol sa pagsamba, bakit nila gustong sumamba at ano
ang paborito at pinakagusto nilang awit ng pagsamba.
2. Sa Bibliya ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Sinamba siya ng mga pastol,
mga Pantas, at maging ng mga hari. Alalahanin ang buhay ng Panginoon, — ang kanyang
kapanganakan, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan upang mabayaran ang iyong parusa, o
ang kanyang muling pagkabuhay. Aling bahagi ng buhay Niya ang lubos mong ipinagpapasalamat?
3. Mahal na Panginoong Jesus, salamat na dumating ka bilang isang sanggol. Salamat na Ikaw ang
aking Tagapagligtas, namatay ka sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. Salamat sa
pagiging Panginoon ko. Ipakita mo po sa akin ang iba pang paraan upang sambahin ka maliban sa
pagkanta. (Huminto nang sandali) Tulungan mo akong ipahayag sa iba ang iyong mga kamanghamanghang gawa sa aking mga salita, kilos at mga saloobin.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Pagsamba
WORKSHEET



Naaalala mo ba ang ika-5 linya ng panalangin, PAGSAMBA? Isulat ito sa ibaba.



Punan ang Patlang.
Mga Awit 9:1: Ako’y _______________ sa Panginoon ng aking buong ___________;
aking ____________ ang lahat na iyong ________________ na mga ____________



Anu-ano ang iba’t ibang paraan para sambahin si Jesus?



Ano ang iyong pinaka-paboritong istilo ng pagsamba?



ORAS NG PAGSASAGAWA:
Madali at masayang gumawa ng instrumento gaya ng maracas. Maglagay ng kaunting
butil ng bigas o pinatuyong buto sa bote. Lagyan ng dekorasyon ang bote gamit ang
mga sticker o marker. Kumanta at sumayaw para kay Jesus!
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Pagsamba
Oras na mag

Lahat nating papuri, para kay Jesus!
AMEN, AMEN!
Purihin S’ya bawat oras, bawat araw!
AMEN, AMEN!
Atin S’yang bigyang kagalakan sa awit!
AMEN, AMEN!
Samasama tayong magpuri sa Kanya!
AMEN, AMEN!
Dumating si Jesus upang iligtas tayo mula sa ating kasalanan!
AMEN, AMEN!
Hanggang walang hanggan, kanya ang Papuri!
AMEN, AMEN!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at sasagot ang mga
bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba. Pagkatapos, hikayatin ang buong
klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring isulat ang mga mungkahing titik/salita ng RAP
sa pisara o sa malaking papel. Masdan ang sigla ng mga bata sa paglikha ng sarili nilang RAP!
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Hindi Perpekto si Pedro • Lucas 22:54-62

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

LUCAS 9:23
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.
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Pagsunod
ATING SABIHIN!
Panginoong Jesus, nais kong sundin Ka bilang aking Panginoon.
Baguhin Mo ako ayon sa Iyong kagustuhan.
–––––
LUCAS 9:23

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.

Mateo 4:18-22
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Mateo 16:24
Galacia 2:20
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Pagsunod
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Pangunahan muli ang mga bata sa panalangin, “Panginoong Jesus, nais
kong sundin Ka bilang aking Panginoon. Baguhin Mo ako ayon sa Iyong
kagustuhan.” Ipaulit sa mga bata ang panalangin. Himukin sila para sa
tig- iisang pangungusap na dalangin na nais nilang sundin si Jesus bilang
kanilang Panginoon. Maaari nilang sabihin muli yung mga Pangalan ng
Diyos o ang kanyang mga katangian na makikita sa Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
• Ang Pagsunod ay pangakong maging tapat sa tao o sa layunin.
•	Sa Pagsunod, kailangang maglaan ng oras, lakas at maaring pera
din. Gaya ng pag sumali ka sa isang koponan na sasali sa isang liga
(basketball/volleyball o ano mang uri ng laro). Kailangan mong magbayad
ng registration, magsanay at dumating sa takdang oras ng laro.
•	Nais ni Jesus ang tapat mong pagsunod sa kanya bilang Panginoon ng
iyong buhay.
•	“Baguhin Mo ako ayon sa Iyong kagustuhan.” Sinasabi mo na handa
kang mamuhay nang may buong katapatan at pagsunod kay JesuCristo.
• Hindi madali na maging tapat sa desisyon mong sumunod.
Sa Tema ng Pagsunod, pakinggan ang mga kwento ng mga bata: Saan
at paano ang pagtupad nila ng mga responsibilidad sa tao, bagay o
layunin nilang piniling sundin. Itanong: Saang bagay kayo nadadalian
o nahihirapan upang matagumpay na sumunod? Ikwento kung paano
maging matapat na tagasunod ni Jesus. Ano ang mga pagkaka-iba? Ano
ang mga bagay na pareho? Himukin sila na malayang magkwento.
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Pagsunod
PAKINGGAN NATIN!
Hindi Perpekto si Pedro (Lucas 22:54-62)

S

inabi minsan ni Pedro kay Jesus, “Kahit na itanggi ka ng lahat ng tao, Hinding hindi
kita iiwan.” Pero sabi ni Jesus kay Pedro, “Sinasabi ko sa iyo, Pedro, ang manok
ay hindi titilaok sa araw na ito hanggang hindi mo ako naipagkakaila ng tatlong ulit
sa aking paglilitis sa harap ng mga Pinunong Pari. Sinabi
ito ni Jesus bago pa man dakpin ang Panginoong
Jesus. Ganun nga ang nangyari ng gabing iyon, ayon
sa sinabi ni Jesus. Nakita siya ng isang alilang
babae, at nagsabi, “Kasama ka ni Jesus.” Subalit
itinanggi niya ito at sinabi, “Babae, hindi ko siya
nakikilala.” Pagkaraan ng isang sandali, may isa
pang nagsabi, “Ikaw ay isa rin sa kanila.” Subalit
muling itinanggi ito ni Pedro. Lumipas ang ilang
oras, takot at kabado si Pedro na muli siyang
makilala. Nais niyang mahinto ang pagkakilala ng
mga tao sa kaniya. ngunit nangyari ito muli! “Tunay
na ikaw ay isa sa kanila. Sapagkat ikaw ay may
puntong Galilea.” Subalit sinabi ni Pedro, “Ginoo, hindi
ko nalalaman ang sinasabi mo.” Hindi ko kilala ang taong
iyon.” Ngunit pagkatapos nangyari ito tulad ng sinabi ni Jesus. “Tik Tila -ok.” Agad
naalala ni Pedro ang mga sinabi ni Jesus, at umalis siya na umiiyak. Nanangis si Pedro
sa kanyang mga nagawa kay Jesus. Alam niyang nagawa niya mismo ang inihula ni
Jesus. Ngunit hindi nagbago ang pagtingin ni Jesus kay Pedro. Nang muling nabuhay
si Jesus, habang nag-aalmusal sa dalampasigan ng Tiberias, tatlong beses tinanong ni
Jesus si Pedro. “Pedro, mahal mo ba ako?” Palaging sagot ni Pedro, “Opo, Panginoon,
alam mo na mahal kita,”. Naging tugon ng Paginoon sa tuwina ay, “Pakainin mo ang
aking mga tupa.” Nais ni Jesus na si Pedro ay maging alagad at gumawa ng mga
alagad. Kahit na hindi perpekto si Pedro, alam ni Jesus na talagang nais ni Pedro
na sundin Siya bilang kanyang Panginoon. Hindi na kailan man muling ipinagkaila ni
Pedro si Jesus.

MAGAGAWA MO BA ITO?
• Magdesisyong sundin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay.
• Mag desisyong ibigay kay Jesus ang kontrol ng iyong isip, kilos at kagustuhan.
•	Sabihin sa Panginoong Jesus na Siya ay higit na mahalaga kaysa sa anumang
bagay sa mundo. Nais mong sundin Siya palagi at maging katulad Niya.
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Pagsunod
TAYO NANG MAGLARO!
Tama/ Mali
1. Papilahin ang mga bata sa gitna ng silid.
2. “ Hatiin” ang silid: kanan at kaliwang bahagi. Ipaliwanag na magtatanong ka, sasagutin nila
ng “Tama o Mali”. Sa halip na sabihin nila ng sagot, tatakbo sila sa Kanan, kung ang sagot
nila “Tama” at sa Kaliwa kung ang sagot nila “Mali”.
3. M
 aaaring magsimula sa masayang tanong o pahayag tulad ng “Ang buwan ay uka-ukang keso
de bola!” (Ang sagot ay “mali”. Kaya dapat tumakbo ang kasali papunta sa “kaliwang pader.”)
4. P ASAYAHIN NATIN ANG LARO: Sa bawat pahayag ang magkamali at ang 2 huling makarating
sa tamang panig ng silid ay dapat umupo na hanggang may apat na lang na matira. Sila ang
tatawaging “Kampeon ng Katotohanan”.
5. M
 AHALAGA: Magtanong tungkol sa mga nakalipas ng aralin, bilang Balik-Aral. “Hindi nawalan
ng tupa si Jesus, ang Mabuting Pastol.” (Ang sagot ay TAMA at ang mga kasali ay dapat
tumakbo patungo sa kanang pader.)
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Hindi nagsabi ng totoo si Pedro. Nagsinungaling siya upang

protektahan ang kanyang sarili. Labis ang lungkot niya matapos niyang magsinungaling. Gusto ng
Diyos na palagi tayong magsabi ng totoo. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kailangan
nating sumunod sa Kaniya ayon sa katotohanan.

MGA TANONG
1. Sa laro, may dalawang posibleng sagot sa bawat pahayag, “TAMA o “MALI.” Saang direksyon
ka tumakbo kapag pahayag ay totoo o tama? (sa Kanan)
2. Sa kwento, nagsabi ba si Pedro ng totoo o nagsinungaling siya? Bakit siya nagsinungaling?
Kapag may pagpipilian: magsasabi ng totoo o magsisinungaling, ano ang dapat mong gawin?
(sabihin ang totoo) Bakit? (Sumasama ang ating kalooban kapag tayo’y nagsisinungaling,
pagsuway sa Diyos ang pagsisinungaling.)
3. Panginoong Jesus, nais kong sundin Ka bilang aking Panginoon. Baguhin Mo ako ayon sa Iyong
kagustuhan. Gabayan Mo ako sa pagsunod sa Iyo. (Huminto ng sandali). Kahit na maging
mahirap ito. Nagtitiwala ako sa patnubay mo.

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Pagsunod
WORKSHEET



Natatandaan mo ba ang ika-6 na linya ng panalangin, PAGSUNOD? Isulat ito sa ibaba?



Punan ang mga patlang.
Lucas 9:23: “Kung ang sinomang tao ay ______ ______________ akin, ay tumanggi
sa kaniyang ________ at pasanin sa araw-araw ang ____________ _________
at ____________ sa akin.



Bakit nangangailangan ng buong pusong pagpapasya ang pagsunod kay Jesus?



Ano ang ilan sa iyong mga komitment (pinagpasyahang sundin)?



ORAS NG PAGSASAGAWA:

	Pumikit at maging handang makinig. Tanungin ang Panginoong Jesus, “Ano kaya ang makikita
sa aking buhay kung ako’y magiging matapat na tagasunod Mo? Gumuhit ng larawan kung ano
ang ipinakita Niya sa iyo. Ibahagi ito sa klase at sa iyong mga magulang.
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Pagsunod
Oras na mag

Tumutulong sa gawaing bahay.
APRUB! APRUB!

Wala ka, laban niyo ng basketbol
DI-APRUB YAN!

Tinulungan mo ang kaklase mo
APRUB! APRUB!

Lumiban ka sa pag-eensayo
DI-APRUB YAN!

Tinutupad mo ang pangako mo!
APRUB! APRUB!

Sumunod at Manalagin, Aprub!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at sasagot ang mga
bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba. Pagkatapos, hikayatin ang buong
klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring isulat ang mga mungkahing titik/salita ng RAP
sa pisara o sa malaking papel. Masdan ang sigla ng mga bata sa paglikha ng sarili nilang RAP!
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Ang Mang-aaliw • Juan 14:15-31

Puspusin Mo ako ng Banal na
Espiritu. Nais kong malaman
ang plano Mo para sa akin.”

EFESO 5:18b
Kayo’y mangapuspos ng Espiritu.
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Pagtitiwala
ATING SABIHIN!
Puspusin Mo ako ng Banal na Espiritu. Nais kong malaman ang
plano Mo para sa akin.
–––––
EFESO 5:18b

Kayo’y mangapuspos ng Espiritu.

Mga Gawa 2:1-17
Roma 8:26,27
Roma 15:13
Galacia 5:22-26
Juan 16:13a
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Pagtitiwala
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Pangunahan muli ang mga bata sa panalangin, “Puspusin Mo ako ng
Banal na Espiritu. Nais kong malaman ang plano Mo para sa akin.”
Ipaulit sa mga bata ang panalangin. Himukin sila para sa tig-iisang
pangungusap na dalangin na nais nilang mapuspos ng Banal na Espiritu
at gawin silang daluyan ng pagpapala. Maaari nilang sabihin muli yung
mga Pangalan ng Diyos o ang kanyang mga katangian na makikita sa
Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
• N
 ais mangusap ng Diyos sa atin. Minsan nahihirapan tayong marinig ang
Kanyang tinig. Ngunit kung patuloy tayong makikinig, makikilala natin ang
Kanyang tinig.
• K
 ailangan nating magtiwala sa Banal na Espiritu. Pagtiwalaan natin ang
kapangyarihan ng Diyos at hindi ang ating sariling kapangyarihan.
•	Kailangan nating umasa sa kanyang Espiritu upang maging mas katulad ni
Jesus.
• Kapag puspos ka ng Banal na Espiritu, mas higit na magagamit ka ni Jesus.
• M
 as mararanasan mo ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya at iba
pang bunga ng Banal na Espiritu.
Manguna sa Talakayan. Pag-usapan: “Ano ang ibig sabihin na magkaroon
ng isang kaibigan at taga-aliw na maaari mong asahang maging gabay mo
sa bawat araw? Ano ang pakiramdam mo sa ganoong klase ng kaugnayan?
Pag-usapan ang iba’t ibang bunga ng Espiritu. Hayaang magbahagi ang mga
bata kung sa aling bunga ng Espiritu sila nahihirapang maranasan?
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Pagtitiwala
PAKINGGAN NATIN!
Ang Mang-aaliw (Juan 14:15-31)

S

aglit na pumikit. Isipin ang isang matalik na kaibigan. Nakikita mo ba ang
kanyang mukha. Isipin mong nagpapaalam siya. “Aalis ako bukas at pupunta sa
malayong lugar na hindi mo kayang puntahan. Ngunit huwag kang mag-alala, iiwan
ko ang espiritu ko upang makausap at makalaro mo. Imposibleng mangyari yun.
Ngunit tila ganito ang sinabi ni Jesus bago pa Siya
namatay sa krus at muli Siyang nabuhay upang
umupo sa kanan ng Diyos Amang nasa langit.
Hindi niya tayo iniwang mag-isa. Sa Juan
14: 16-17, “at hihingin ko sa Ama, at kayo’y
bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang
makasama ninyo siya magpakailanman,
Espiritu ng katotohanan!”, sabi Niya.

Ipinadala ni Jesus ang kanyang Espiritu upang
matulungan ang simbahan na simulan ang
kanilang misyon. Hindi nagtagal pagkatapos
nito, sa isang espesyal na araw na Pentekostes,
isang malakas na hangin ang humihip, at pinuspos
ang lahat ng Banal na Espiritu. Siya ay makakasama
nila palagi bilang kanilang mang-aaliw, guro at gabay. Siya rin ang Banal na Espiritu
ay nanahanan sa Kanyang mga anak na katulad natin. Nais Niyang gabayan tayo ng
Kanyang Espiritu. Nakikinig ba tayo?

MAGAGAWA MO BA ITO?
•	Palagiang magtiwala sa Espiritu ng Diyos upang gabayan, aliwin at turuan ka.
•	Hingin sa Amang nasa langit na mapuspos ka ng Kanyang Espiritu araw-araw.
•	“High Five!” Maaari ba akong manahimik ng at makinig sa Kataastaasang
Diyos sa loob ng 5 minuto? Minsan, ang makinig ay mas mahalaga kaysa sa
magsalita. Paano kaya nangungusap sa iyo ng Diyos? Samasamang basahin
ang Awit 46:10.
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Pagtitiwala
TAYO NANG MAGLARO!
Utos ni Coach
1. Bago ka magsimula ipaliwanag na MAHALAGA ANG PAKIKINIG nang mabuti sa paglalaro.
2. M
 ag-uutos ang Coach tulad ng “hawakan ang iyong mga daliri sa paa.” Susunod lamang ang
mga kasali kung sinabi ng Coach “Sabi ni Coach” na hawakan ang iyong mga daliri sa paa.”
3. P ero maaalis (“out”) ang batang gumawa ng utos na di-binanggit muna ang katagang,
“Sabi ni Coach”.
4. P umili ng madadaling Utos ni Coach sa pasimula ng laro. Halimbawa: Hawakan ang kanang
tainga. Tumalon ng 5 beses, umupo, tumayo. Habang tumatagal ang laro, magbigay ng
mahirap na utos gaya ng Utos ni Coach, hawakan ang daliri sa kanang paa pero hindi yung
nasa kaliwang paa; Utos ni coach”: hawakan ang noo at batok; “hawakan ang kaliwang
pisngi” (pero huwag magsabi ng “Utos ni Coach”).
5. M
 aglaro hanggang apat na lang ang matira. Sabihin na sila ang Kampeon sa Pakikinig at
Kampeon sa Pagsunod.
6. MAHALAGA: Maglaro muli; sa pagkakataong ito, BUBULONG SI COACH.
7. M
 aglaro hanggang apat na lang ang matira muli. Sabihin na sila ang Master sa Pakikinig at
Grandmaster sa Pagsunod.
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Palaging nangungusap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng

Banal na Espiritu. Dapat tayong umasa at magtiwala sa Diyos na tayo ay aaliwin, tuturuan at gagabayan
Niya. Kailangan nating magbigyan pansin at makinig sa pangungusap ng Diyos sa ating puso.

MGA TANONG
1. Para mabilis na makasunod kay COACH, ano ang kinailangan mong gawin? (makinig nang
mabuti, mag-concentrate, at agad sundin ang utos ni Coach.) Ano ang kinailangan mong
gawin nang BUMULONG si COACH?
2. Kailangan nating dinggin ang Banal na Espiritu, ang ating Tagapayo, Guro at Gabay. Paano
natin maririnig ang Diyos na nangungusap sa atin? Ano ang dapat nating gawin? (makinig
nang mabuti, magconcentrate, sundin agad ang mga utos ng Diyos) Ano ang ibig sabihin na
umasa, magtiwala at sumunod sa pangunguna ng Banal na Espiritu upang gabayan ka?
3. O Diyos, puspusin mo po ako ng Banal na Espiritu. Tulungan mo akong makinig nang mabuti
sa iyong tinig kapag nangungusap ka sa akin. O Banal na Espiritu mangusap Ka sa aking
puso. Nais kong maging masunurin sa Iyo. (Sandaling huminto) O Banal na Espiritu, salamat
sa pagiging guro at gabay ko.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Pagtitiwala
WORKSHEET



Medyo humahaba na, ngunit kaya mo ito! Naaalala mo ba ang ika-7 linya ng panalangin,
PAGTITIWALA SA BANAL NA ESPIRITU? Isulat ito sa ibaba.



Punan ang mga patlang.
Efeso 5:18b: “Kayo’y _______________________ ng _________________.”



Ilista ang mga bunga ng Banal na Espiritu sa ibaba:
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________



Aling bunga ng Banal na Espiritu ang nahihirap kang maranasan?
Paano ka kaya matutulungan ng panalangin?



ORAS NG PAGSASAGAWA:
“High Five.” Pumikit at makinig sa Diyos sa nais Niyang sabihin sa iyo. Gawin ito nang
5 minuto. May ipinaalala ba Siyang sitas mula sa Biblia? Binigyan ka ba ng ideya? May
ipinaalala ba Siyang tao sa iyo? Iguhit o isulat anumang maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos.
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Pagtitiwala
Oras na mag
Nag-imbita ng kaibigan sumamba.
SA ESPIRITU, GO! GO!
Hindi nag-aral, nangopya si Lito.
SA ESPIRITU? NO, NO!
Nagpatotoo sa klase si Anabel.
SA ESPIRITU? GO! GO!
Idinalangin ang may sakit na nanay.
SA ESPIRITU? GO! GO!
Kinuha ni Lucas and di-kanyang gamit.
SA ESPIRITU? NO, NO!
Idinalangin anak ng misyonero.
SA ESPIRITU. GO! GO!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at sasagot ang mga
bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba. Pagkatapos, hikayatin ang buong
klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring isulat ang mga mungkahing titik/salita ng RAP
sa pisara o sa malaking papel. Masdan ang sigla ng mga bata sa paglikha ng sarili nilang RAP!
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Si Jesus at ang mga Bata • Mateo 18:1-6

Gawin Mo akong maging mensahero
ng Iyong biyaya, katotohanan
at katarungan.

JUAN 1:14
...at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian
gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan.
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I m plu w ensya
ATING SABIHIN!
Gawin Mo akong maging mensahero ng Iyong biyaya, katotohanan
at katarungan.
–––––
JUAN 1:14

...at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos
ng biyaya at katotohanan.

Mateo 19:13-15

GD
IG AN AMD

Gawa 2:16,17
Lucas 18:15-17
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I m plu w e nsya
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Pangunahan muli ang mga bata sa panalangin, “Gawin Mo akong maging
mensahero ng Iyong biyaya, katotohanan at katarungan”. Ipaulit sa mga
bata ang panalangin. Himukin sila para sa tig-iisang pangungusap na
dalangin na makapagbahagi ng katotohanan at maipakita ang biyaya Niya
sa mga tao sa paligid nila. Maaari nilang sabihin muli yung mga Pangalan
ng Diyos o ang kanyang mga katangian na makikita sa Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
•	Naging patas si Jesus sa bawat araw na nagpaling ng may sakit at
tumulong sa mahihirap.
•	Hindi mahalaga kung matanda man sila, o bata, o mayaman o
mahirap. Lahat sila ay binigyan Niya ng pansin.
• Itinuring niya nang patas ang lahat.
• Mapagmahal si Jesus. Ang kagandahang loob niya ay para sa lahat.
• Palaging katotohanan ang kanyang sinasabi.
Ipakwento sa mga bata kung paano sila magiging mensahero o daluyan
ng hustisya (o pagiging patas). Pag-usapan kung kailan posibleng
maging mahirap magsabi ng katotohanan. Paano makakatulong ang
pagsasapuso ng Salita ng Diyos?
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I m plu w e nsya
PAKINGGAN NATIN!
Si Jesus at ang mga Bata (Mateo 18:1-6)

I

sang maaliwalas na hapon, ang mga alagad ni Jesus ay nag-uusap kung sino sa kanila
ang magiging pinakamahalaga sa Panginoon. Parang tayo ring pag nagkukwentuhan.
Pinag-uusapan natin kung sino ang pinapaboran sa bahay, sa paaralan, maging sa
palaruan. Ganun din ang naging palaisipan ng mga alagad.
(Lider, sabihin, “Hmmm” kumamot ng iyong ulo na
tila nagtataka) Tinanong nila si Jesus: “Sino ang
pinakadakila sa kaharian ng langit?” Ang hula ko,
umaasa silang mababanggit ang isa sa kanila.
Kaso, alam ni Jesus ang nasa isip nila, kaya
tinawag ng Panginoon ang isang munting
bata at inilagay sa kalagitnaan nila. Sadyang
kakaiba ang naging sagot ni Jesus. “Sinumang
magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang
pinakadakila sa kaharian ng langit.” Meron pa
siyang mas kagulat-gulat na idinagdag na sagot,
“At sinumang tumanggap sa isang batang ganito
sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin.” Wow!
At alam niyo na kung sinabi ito ni Jesus, ito ay totoo.
Tanging katotohanan lamang ang lumalabas sa kanyang bibig.
Nasa puso ni Jesus ang katarungan. Inalagaan niya ang mahihirap. Nagpakita
siya ng habag sa may sakit. Nagbigay Siya ng kapayapaan sa mga nasasaktan
ang kaloooban. At gustung-gusto niyang magbigay ng panahon sa mga bata, na
madalas na hindi pinapansin. Sinabi ni Jesus, “Nakatatakot para sa sinumang
taong maglalagay ng katitisuran ng bata.” Nararamdaman mo ba kung gaano ang
pag-ibig at malasakit ng Diyos para sa iyo?

MAGAGAWA MO BA ITO?
•	Hayaang gamitin ka ng Diyos upang ibahagi ang mensahe ng biyaya,
katotohanan at katarungan.
• Magpasya sa iyong puso na laging magsabi ng katotohanan.
• Mag-saulo ng Salita ng Diyos.
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I m plu w e nsya
TAYO NANG MAGLARO!
Mula Dito Patungo Doon at Mga Galaw/Hand Signal ng Mula Paglikha
hang-gang Kay Kristo
1. P apilahin ang lahat ng maglalaro isang bahagi ng silid o malawak na lugar. Ituro ang isang lugar sa
malayo. Sabihan ang mga maglalaro na tumakbo “mula dito “(ang linya ng panimula o kinatatayuan
ng Coach #1 ) patungo doon (markahan ang dulo ng distansya na kanilang tatakbuhin) at bumalik.
2. MAHALAGA TANDAAN :1) Tandaan ang oras na kinailangan ng mga maglalaro para tumakbo tungo sa dulo
at bumalik kung saan sila nag-umpisa. Sabihin sa mga manlalaro na dapat silang tumakbo muli, ngunit
sa oras na ito, sa loob lamang ng kalahati ng oras na ginugol nila, O mayroong 10 parusang push-up.
MAHALAGA TANDAAN: 2) Para sa karanasan na ito, HINDI dapat makatapos ang mga maglalaro sa oras
na itinakda. Mabigo ang mga manlalaro: ang layunin ng larong ito.
3. Payagan ang mga maglalaro na sumubok muli. Pwedeng patakbuhin ang mga babae sa ikalawang
pagkakataon; lalake sa ikatlong pagkakataon; mga munting bata sa ika-apat….
4. Matapos ang maraming beses na pagsubok, sabihan ang mga bata: dahil hindi nila nagawa ang layunin
sa takdang oras ayon sa kasunduan, kailangan silang parusahan. Sampung push-up ang parusa.
5. Bago pa man magsimulang gawin ang parusa, lalapit ang Coach #2 at magsasabi ng tulad nito:
“Coach, hindi mo maaaring parusahan pa ang mga manlalaro na ito! Tingnan mo kung gaano sila
kapagod! “Sasagot ang Coach #2: “Pagod nga sila, ngunit may kasunduan kami. May parusa kapag
nabigo sa laro, ayon sa oras. Sasabihin ng Coach #1: “Teka lang! Aakuin ko ang kanilang parusa
“(bago magkaroon ng anumang talakayan, magsisimula ang Coach #2 ng 10 mga push up).
6. Hayaang magbilang ang mga bata habang nagaganap ang push-up ni Coach #2.
7. Ibahagi sa mga bata mga galaw ng “Paglikha Hanggang kay Jesus at sanayin silang magawa rin ito.
(Tingnan ang pahina ng apendiks para sa mga larawan ng mga paggalaw).
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Nais ng Diyos na gamitin ang mga bata na ma-impluwensyahan ang
kanilang pamilya at mga kaibigan.

MGA TANONG
1. Mga bata, pagod ba ang inyong mga braso sa 10 push-up na parusa? (Hindi, kinuha ni Coach ______
(pangalang ng Coach )________ang aming parusa. Siya ang nag-push-up. Wow! Bakit kaya siya ang
nag-push-up para sa inyo?
2. Sa Bibliya dahil sa ating kasalanan, paggawa ng mga bagay na hindi nasisiyahan ang Diyos, kailangan
tayong parusahan (kamatayan). Sino ang nagbayad ng iyong parusa? (Jesus) Bakit kaya si Jesus ang
nagbayad ng iyong parusa?
3. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig Mo, namatay Ka para sa akin, Ikaw ang umako ng aking parusa.
Mga bata, sandali muna tayong tumahimik at isipin kung gaano tayo kamahal ni Jesus. (Huminto
Sandali) Panginoong Jesus patawarin Mo ako sa aking mga kasalanan. Nais kong magsisi at talikuran
ang aking mga kasalanan. Ikaw po ang aking maging Tagapagligtas. Panginoon, paano makikita sa
buhay ko ang iyong Biyaya, Katotohanan at Katarungan? (Huminto Sandali) Salamat Panginoong Jesus na
dahil sa Iyo, ako ay naging anak ng Diyos. Banal na Espiritu, magliwanag Ka sa pamamagitan ko.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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I m plu w e nsya
WORKSHEET



Naaalala mo ba ang ika-8 linya ng panalangin, IMPLUWENSYA? Isulat ito sa ibaba.



Punan ang mga patlang.
Juan 1:14: ...at nakita namin ang kaniyang ______________________ gaya ng sa bugtong
na ___________, na puspos ng _______________________ at __________________

	Nakapag-welcome ka na ba ng bagong estudyante sa inyong paaralan, bisita sa sambahan,
o bagong kapitbahay sa inyong tinitirhan? Kung gayon, magbahagi kung paano mo ginawa
iyon? Kung hindi pa, magandang subukan mo. Kung mas maraming beses mo susubukan o
gagawin, mas magiging natural na bahagi ng buhay mo.

	Mayroon ka bang na-impluwensiyang gumawa ng tamang bagay sa isang mahirap na
sitwasyon? Kung gayon, ibahagi kung paano tinanggap ng taong iyon ang iyong tulong.



ORAS NG PAGSASAGAWA:

	Itanong sa Diyos ang mga sumusunod. Pakinggan ang kanyang sagot. May naiisip ka
bang paraan upang ipaalam ang pag-ibig ng Diyos sa mga bata sa iyong paligid? Maaring
magsimula ng grupo na magdarasal para sa isa’t isa sa simbahan niyo o sa kapitbhahayan
ninyo. Pwede ring mag-imbita ng kaibigan na di madalas dumalo sa simbahan. Mag-welcome
ng bagong kapitbahay o bagong ka-klase.
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I m plu w e nsya
Oras na mag
Sinong magsasabi ng katotohanan?
AKO! AKO!
Sinong magsasabi: biyaya ni Jesus?
AKO! AKO!
Sinong magiging patas, sa araw-araw?
AKO! AKO!
Tulungan ang mga nawala’t naligaw!
AKO! AKO!
Sinong tutulong ako sa mga mahihirap.
AKO! AKO!
Sino ang kakampi ng di- pinapansin?
AKO! AKO!
At maging daluyan ng iyong pag-ibig!
Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at sasagot ang mga
bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba. Pagkatapos, hikayatin ang buong
klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring isulat ang mga mungkahing titik/salita ng RAP
sa pisara o sa malaking papel. Masdan ang sigla ng mga bata sa paglikha ng sarili nilang RAP!
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Naging Pablo si Saulo na Taga Tarsus • Mga Gawa 9:1-22

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

MATEO 28:19
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
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Pagdidisipulo
ATING SABIHIN!
Gamitin Mo ako para Ikaw ay maluwalhati at imbitahan ang iba
na sumunod sa Iyo.
–––––
MATEO 28:19

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.
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ATING HANAPIN!
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Marcos 16:15
Juan 17:4-5
Roma 10:13-17
Colosas 3:17
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Pagdidisipulo
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Pangunahan muli ang mga bata sa panalangin, “Gamitin Mo ako para
Ikaw ay maluwalhati at imbitahan ang iba na sumunod sa Iyo.” Ipaulit sa
mga bata ang panalangin. Himukin sila para sa tig-iisang pangungusap na
dalangin na nais nilang gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian
at magkaroon ng tapang na imbitahan ang iba na sundin si Jesus.Maaari
nilang sabihin muli yung mga Pangalan ng Diyos o ang kanyang mga
katangian na makikita sa Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
•	Ang mga misyonero ay mga tinawag ng Diyos upang ipangaral ang
ebanghelyo ni JesuCristo.
•	Maraming beses na nangangahulugan ito ng paglalakbay sa
malayong bayan at pag-aaral ng isang bagong wika at kultura. Ito ay
isang buhay na sakripisyo at debosyon sa Diyos.
•	Nais ni Jesus na maging mga misyonero tayong lahat saan man tayo
nakatira at maging kanyang liwanag sa paaralan at sa bahay.
Maaaring magsimula sa mga kwento ng misyonero mula sa kanilang
simbahan o mula sa mga kilala nila sa buong mundo. Hikayatin silang
magsabi kung paano nila maibabahagi si Jesus sa kanilang pamilya at
mga kaibigan.
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Pagdidisipulo
PAKINGGAN NATIN!
Si Saulo na Taga Tarsus ay naging si Pablo, Apostol ni JesuCristo (Mga Gawa 9:1-22)

S

i Pablo na minsan ay isang matindi at malupit na kaaway ni JesuCristo at ng kanyang
mga tagasunod, ay naging isa sa pinakamahalagang lider ng unang Simbahan at
misyonero ng ebanghelyo. Nangyari ito isang araw habang si Saulo (bago napalitan ngalan
niya na maging Pablo) ay naglalakbay sa lansangan patungo sa
Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag
mula sa langit, na ikinabulag niya, kaya nahulog siya sa lupa.
Nakarinig si Saulo ng isang tinig na sa kanya’y nagtanong,
“Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?” Nagtanong din
siya, “Sino ka, Panginoon?” Ang narinig ni Saulong
sagot, “Ako si Jesus na iyong inuusig. Natakot si Saulo
pati ang kanyang mga kasama. Nanatiling bulag si
Saulo nang 3 araw. Hindi rin siya kumain o uminom
man lang. Isang banal na tao na ang pangalan ay
Ananias ang sinabihan ng Diyos na pumunta kay Saulo.
“Ananias, nais kong ibalik mo ang paningin ni Saulo. Pinili
ko siya na maging isang misyonero.” Hindi ito maunawan
ni Ananias. Narinig niya ang lahat ng mga kakila-kilabot na
ginawa ni Saulo sa mga Kristiyano, ngunit sinunod ni Ananias ang Diyos. Pinagaling ng
Diyos si Saulo. Nagsimulang mangaral at magturo si Saulo tungkol kay Jesus saan man siya
magpunta. Marami ang naging mga tagasunod ni Jesus. Kalaunan, si Saulo ay tinawag na
Pablo. Ang Bibliya ay puno ng mga turo at liham ni Pablo sa mga simbahan. Masasabi nga
na nung “binaligtad ng Panginoon ang buhay” ni Pablo, binaligtad ni Pablo ang mundo para
sa Jesus, binigyan ang Diyos ng lahat ng kaluwalhatian at nagtuturo sa iba na gawin din ito.

MAGAGAWA MO BA ITO?
•	Magpasya sa iyong puso na kahit anong mang gagawin mo, gawin mo ito para sa
kaluwalhatian ng Diyos.
• Kilalanin na ang iyong mga talento at kakayahan ay nagmula sa Diyos.
• Hayaan ang lahat ng iyong ginagawa ay isang handog ng pag-ibig kay Jesus.
•	Hilingin sa Diyos na tulungan kang patuloy na lumakas ang loob para imbitahan
ang iba na sumunod sa kanya.
• Humingi sa Diyos ng mga pagkakataong maibahagi ang kanyang pag-ibig saan
ka man mapunta.
•	Gamitin ang “Mula Paglikha hanggang Kay Kristo.” na mga galaw ng kamay
upang maibahagi ang mensahe ng ebanghelyo sa isang kaibigan o kapamilya,
ang madaling matutunan at masayang gamitin ito, nasa p. 109.
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Pagdidisipulo
TAYO NANG MAGLARO!
Huli sa Lambat
1. Ipakita sa mga manlalaro ang mga hangganan o boundary ng laro.
2. P ara sa kaligtasan: Kung marami ang mga manlalaro, hatiin ang mga ito sa ilang mga grupo.
Pag sama-samahin ang mga malilit sa isang lugar at ang malalaki sa ibang lugar.
3. Ipaliwanag na ang laro ay hindi pa tapos hanggang LAHAT ng mga manlalaro ay nahuli sa
lambat.
4. M
 AHALAGA: Piliin ang pinakamaliit na manlalaro na maging unang “Taya” Pumili ng isang
manlalaro upang maging “Taya.” Manghahabol ang napiling manlalaro, tatakbo ang iba
upang maka-iwas.
5. Pero kapag nakataya na siya, maghahawak kamay silang dalawa para manghabol ng iba pa.
6. B awat mataya nila ay dudugtong na parang lumalaking lambat. Pahaba nang pahaba ang
linya nila.
7. Magpatuloy sa paglalaro hanggang lahat ay mataya o maging bahagi na ng lambat.
8. P atuloy na ulitin ang paglalaro ng ilan pang beses, kung mayroon pang oras. Palaging unahing
taya ang pinamaliit.
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Sinimulan ng isang manlalaro (yung Taya) ang lambat sa

pamamagitan ng pagtaya ng ISA LAMANG manlalaro. Patuloy na lumaki ang lambat, hanggang sa
wakas LAHAT ay bahagi na Lambat. Gayun din ang pagdidisipulo kailangang umpisahan. Ang isang tao
ay maaring gamitin ng Panginoon sa Espiritwal na Pagpaparami.

MGA TANONG
1. Sa laro, gaano karaming mga bata ang dapat mahuli sa lambat para matapos ang ito? Tatlo,
Apat? (Lahat!) Oops sandali muna, paano nga nahuli ang lahat ng manlalaro, kahit nag-iisa
lang siya? (Sinimulan sa isang manlalaro at mabilis na nagdugsong dugsong upang dumami.)
2. Sa Bibliya, ano ang iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sinabi ba ni Jesus sa kanyang mga
alagad na gumawa ng mga alagad ng iisang bansa lamang? (hindi, lahat ng mga bansa!)
3. Mahal na Jesus, Nais kong sundin ka na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Magsisimula
akong magdasal para sa lahat ng mga bansa at magsabi ng alam ko tungkol sa Iyo. Ipakita
mo sa akin kung sinu sino ang nais mong imbitahin kong maging Tagasunod mo rin. (Huminto
Sandali) Panginoong Jesus turuan mo ako kung paano sundin ang iyong utos. Turuan mo akong
maging mabuting nagdidisipulo.
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Pagdidisipulo
WORKSHEET



Halos tapos na! Naaalala mo ba ang ika-9 na linya ng dalangin, PAGDIDISIPULO?
Isulat ito sa ibaba?



Punan ang mga patlang.
Mateo 28:19: Dahil dito _________________nga kayo, at gawin ninyong mga
_______________ ang lahat ng mga _____________, na sila’y inyong bautismuhan
sa ___________________ ng __________ at ng _______ at ng ___________ Santo.



Ano ang isang misyonero?



Paano tayo magiging mga misyonero at magdidisipulo kahit sa ating sariling kapitbahayan?



ORAS NG PAGSASAGAWA:

	Mag-isip ng isang tao na di pa nakakikila sa Panginoong Jesus. Isulat ang kanyang pangalan
sa isang Kard upang idalangin siya bawa’t araw. Tandaan: maaaring gamitin ka ng Diyos upang
sabihin sa iba ang tungkol sa Kanyang pag-ibig!
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Pagdidisipulo
Oras na mag
Nais ko ang puso ng Diyos na magmahal!
GUSTO KO!
Nais ko ang puso ng Diyos na maglingkod!
GUSTO KO!
Magagagamit ako ng Diyos habang bata!
GUSTO KO!
Ipagsabi walang hanggang pag-ibig N’ya!
GUSTO KO!
Humayo, magdisipulo sa ngalan N’ya!
GUSTO KO!
Tutulungan mo ba akong gawin ito?
GUSTO KO!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at sasagot ang mga
bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba. Pagkatapos, hikayatin ang buong
klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring isulat ang mga mungkahing titik/salita ng RAP
sa pisara o sa malaking papel. Masdan ang sigla ng mga bata sa paglikha ng sarili nilang RAP!
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Si Bartimaeus na Bulag • Marcos 10:46-52

Sa pangalan ni Jesus, ito ang
aking dalangin, Amen

FILIPOS 2:9
Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos,
at Siya’y binigyan ng pangalang higit sa
lahat ng pangalan.
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Kapangyarihan
ATING SABIHIN!
Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin, Amen.
–––––
FILIPOS 2:9

Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at Siya’y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Mateo 1:21
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Mateo 28:18
Juan 14:13
Gawa 4:12
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Kapangyarihan
“POPCORN PANALANGIN”
PANGKATIN SA MAS MALILIIT NA GRUPO
Pangunahan ang mga bata na manalangin ng tig-isang pangungusap
na hiling sa pangalan ni Jesus. Pwedeng para gumaling sa sakit:
sarili o kamag-anak, o para tulungan silang lumago sa pag-ibig
o magamit ng Diyos sa isang espesyal na paraan. Maaari nilang
sambitin nang malakas ang mga pangalan ng Diyos o ang kanyang
mga katangian tulad ng ibinahagi sa Halimbawang Aralin.

ATING PAG-USAPAN!
•	Sabi sa Bibliya, “Ang lahat ng kapangyarihan (awtoridad) sa langit at
sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin.” May kapangyarihan ang
panalangin natin sa Pangalan ni Jesus.
•	Dahil dito, pwede nating katanungan ay: Sinasagot ba ng Diyos ang lahat
ng ating mga dalangin ayon sa kagustuhan natin kung manalangin tayo
sa pangalan ni Jesus? Ibig bang sabihin nito na ibibigay sa akin ng Diyos
ang lahat ng nais ko?
•	Ang magiging pokus ng ating pagdarasal ay maluwalhati ang Diyos
Amang nasa langit at mapalaganap ang Kaniyang kaharian dito sa lupa.
Pagkwentuhin ang mga bata tungkol sa mga panalangin nila. Nakaranas
na ba sila ng mga tugon sa panalangin? Nakaramdam ba sila ng pagkabigo
sa mga panalangin noong hindi nasagot ayon paraang inaasahan nila? o
hindi naman?
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Kapangyarihan
PAKINGGAN NATIN!
Si Bartimaeus na Bulag (Marcos 10:46-52)

I

sang bulag na pulubi si Bartimaeus. Nakatira siya sa lansangan ng Jericho. Kilala
niya si Jesus at alam niya ang kanyang mga kahangahangang ginawa. Narinig niya
kung paano nagpagaling si Jesus ng mga may sakit, bulag at mga lumpo. Gusto
din ni Bartimaeus na pagalingin siya ni Jesus. “Panginoong
Jesus, maawa ka sa akin!” Sigaw ni Bartimaeus.
“Tumahimik ka!” Ang saway ng mga taong nasa
paligid ni Bartimaeus. Di niya sila pinansin,
patuloy pa rin niyang tinawag si Jesus. Narinig
siya ni Jesus at sinabi, “Dalhin siya sa akin.”
Sabi ng mga tao, “Matuwa ka Bartimaeus!
Tinatawag ka ni Jesus!” Inalis ni Bartimaeus
ang kanyang balabal, palundag na tumayo, at
agad na lumapit kay Jesus. Tanong ni Jesus;
“Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?” Sinabi
niya, “Ibig kong muling makakita.” Sumagot si
Jesus, “Pinagaling ka ng iyong pananampalataya!”
Naniwala si Bartimaeus na may kapangyarihan si Jesus
na magpagaling. O laking tuwa ni Bartimaeus nang makakita
na siya. Pag-isipan ito. Kung ikaw si Bartimaeus, gagaling ka na, pagbukas ng iyong
mata, ang una mong makikita ay mukha ni Jesus? Nabago ang buhay ni Bartimaeus.
Nagsimula siyang sumunod ka Jesus. Ipinagsasabi ang mga kahangahangang ginawa
ni Jesus.

MAGAGAWA MO BA ITO?
• Manalangin ng mga magiging kasiya-siya ni Jesus.
• Manalangin sa pangalan ni Jesus, para sa karunungan at patnubay.
• Manalangin sa pangalan ni Jesus, para sa kagalingan at lakas.
• Buong pusong maniwala na may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus.
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Kapangyarihan
TAYO NANG MAGLARO!
“OK Coach!”
1. Ipaliwanag sa mga manlalaro na ikaw ang COACH at hahamunin mo ang galing ng mga
maglalaro.
2. G agawa ng 2 pila. Maghaharap ang 2 pila. Kasing haba ng 2 braso ang magiging pagitan nila.
May mga manlalarong tatakbo sa pagitan nila.
3. P arang madali lang? Tatakbo sila na nakapiring (gumamit ng tela o panyo, o pwede na pumikit
na lamang ang maglalaro.
4. M
 AHALAGA PARA SA MGA COACH: Tatayo sa dulo ng linya ang isang coach upang pahintuin ang
manlalaro kapag natapos na sa pagtakbo. Mahalaga: Responsibilidad ito ng coach para sa
kaligtasan ng bawat manlalaro.
5. M
 AHALAGA PARA SA MGA MAGLALARO: Siguraduhin ng mga nakapilang manlalaro na
nauunawaan nila ito: kung ang manlalarong tumatakbo ay naliligaw kailangan nilang
malumanay na tapikin upang gabayan sila pabalik sa pagitan ng linya.
6. Paisa-isang tatakbo ang mga napiling manlalaro sa gitna ng 2 pila.
• Koneksyon ng Katotohanan sa Buhay: Nakinig at sumunod ang mga manlalaro sa COACH dahil sa

pagtitiwala. — lahat tayo ay nakikinig sa ating “Coach.” Lalo na tayong nanampalataya, kailangan
nating magtiwala, makinig at sumunod kay Jesus dahil lahat ng Kapangyarihan ay Kanya.

MGA TANONG
1. Nang sinabi ng Coach na tatakbo ka nang nakapiring, nahirapan ka bang magtiwala sa
kanya? Bakit ka nakinig sa kanya; bakit nakikinig ang mga atleta sa kanilang mga Coach?
(may mga pagsasanay ang coach at nais niya akong magwagi, siya ang nakakakita ng
dadaanan ko, pinag-iisipan niya ang mga stratehiya para maging matagumpay ako.)
2. Dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat at may kontrol sa lahat ng mga bagay; si Jesus, na
Anak ng Diyos ang Hari ng mga Hari, gaanong kapangyarihan kaya ang kanyang taglay upang
gamitin kapag tayo’y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban sa pangalan
ni Jesus? (lahat ng kapangyarihan)
3. Salamat O ng Diyos sa pagpapadala Mo kay Jesus sa mundo. Salamat na bilang iyong anak
binibigyan Mo akong karapatang manalangin sa pangalan ni Jesus. Diyos Ama, ako’y umaasa
at nagtitiwala sa Banal na Espiritu upang gabayan ako kung paano Mo gagamitin ang aking
buhay upang maluwalhati Ka! (sandaling huminto) Ito dalangin ko sa pangalan ni Jesus.
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Kapangyarihan
WORKSHEET



Congratulations! Nakaabot ka sa pinakahuling linya ng panalangin, KAPANGYARIHAN?
Isulat ito sa ibaba.



Punan ang mga patlang.
Filipos 2:9: Kaya siya naman ay _______________ ng Dios, at Siya’y
binigyan ng _____________ higit sa __________ ng _____________.

	Pag-isipan natin ang istorya. Bakit napagaling ni Jesus si Bartimaeus? Kung narinig ni Jesus
si Bartimaeus, maririnig ka rin kaya ni Jesus? At kung naririnig ka ni Jesus, maari rin kayang
sagutin Niya ang iyong dalangin gaya ng pagsagot Niya kay Bartimaeus? Ang sagot: Oo!
Maaari kang humingi sa Diyos ng kagalingan, kalakasan, o tulong para sa iyong sarili at sa
iba pa, sapagkat dumidinig at sumasagot ang Diyos ng panalangin!



ORAS NG PAGSASAGAWA:

	Gumawa ng isang Kahon ng Panalangin. Pwedeng gumamit ng ang anumang kahon: kahon
ng sapatos, o isang kahong karton at kahit gaano kalaki. Maaari mong lagyan ng dekorasyon
o disenyo (pambalot ng regalo, or stickers) Sulatan ng “KAHON NG PANALANGIN”. Isulat
ang iyong mga hinihingi sa Diyos at ilagay sa kahon. Tandaang ipanalangin araw-araw.
Siguraduhing isulat din ang mga sinagot na dalangin ng Diyos. Pasalamatan Siya sa pagdinig
at pagsagot sa iyong mga panalangin!
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Kapangyarihan
Oras na mag
O “Jesus” ay isang pangalan na higit sa bawat pangalan!
AMEN! AMEN!
Sa pangalan ni Jesus matatagpuan natin ang katotohanan at kapangyarihan!
AMEN! AMEN!
Sa pangalan ni Jesus matatagpuan natin ang kagalingan at lakas!
AMEN! AMEN!
Sa pangalan ni Jesus matatagpuan natin ang pag-asa at kagalakan!
AMEN! AMEN!
Sa pangalan ni Jesus matatagpuan natin ang biyaya at kapayapaan!
AMEN! AMEN!
Sa pangalan ni Jesus makahanap kami ng perpektong pag-ibig!
AMEN! AMEN!

Mangunguna ang guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga itim na titik at
sasagot ang mga bata, babasahin ang mga salitang nasa asul na parihaba.
Pagkatapos, hikayatin ang buong klase na gumawa ng sarili nilang RAP. Maaring
isulat ang mga mungkahing titik ng RAP sa pisara o sa malaking papel.
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1. Sa pasimula nilikha ng Diyos
ang isang perpektong mundo.

4. Si Jesus, na Anak ng Diyos, ang
nagbayad ng parusa ng kasalanan.

2. Sinira ng kasalanan ang
perpektong mundo.

5. Si Jesus ang nag-iisang
perpektong tao.

7. Si Jesus ay inilibing.

8. Si Jesus ay nabuhay
na muli.

10. Inaalok ka ngayon ni
Jesus ng handog na buhay na
walang hanggan.

11. Gusto mo ba ang
handog ito?

13. Humayo! sabihin sa lahat
ang mabuting balitang ito!

3. Ang parusa para sa
kasalanan ay kamatayan.

6. Si Jesus ay namatay.

9. Dahil namatay si Jesus para
sa iyong mga kasalanan,

12. Nang may pananampalataya,
tanggapin si Jesus na maging
iyong Tagapagligtas.

©2018 The Prayer Covenant for Children/Creation to Christ Hand Motions provided by GameLife77.com
and line drawings provided by One Hope. All rights reserved

Simpleng paraan ito para maghagi ng ebanghelyo ang mga bata gamit ang kanilang
mga kamay. Sundin ang bawat larawan sa ibaba. Alamin gaano kadali at kasaya
itong ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya! Magandang gamitin ito bahagi ng
panalangin ng Pagdisipulo, “Gamitin Mo ako para Ikaw ay maluwalhati at imbitahan
ang iba na sumunod sa Iyo.”
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Iba pang Magagamit para Tipanang
Panalangin ng mga Bata
Mag-online upang makakita pa ng mga sample ng aming
libro, booklet, prayer card, coloring book at mga libreng
pagsasanay sa video, audio at mai-download anumang
posibleng magagamit sa inyong pagtuturo ng mga bata.

theprayercovenant.org/children

VISION: Upang maitanghal ang Kataastaasang Kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa sandaigdigan.
MISYON: Maakay ang lahat ng tao kabilang ang mga bata upang maging tagasunod ni Jesus sa makapangyarihang Pakikipagtipan sa Panalangin.
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MAKISALI SA KILUSAN NGAYON: Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang theprayercovenant.org/children

Tumawag ka sa akin, at ako’y sasagot sa iyo, at
magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang
bagay na hindi mo nalalaman. –Jeremias 33:3
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