
  Aralin 20 Magsipag sa Pagpapayaman ng Lupain 
 

Timothy 
 

   Si Timothy ay nasa kabataang edad nang maging taga-
pangaral ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Siya ay 
pinalaki sa salita ng Diyos ng kanyang Lolang si Lois at 
Nanay na si Eunice .  
     Naging tagasunod siya ni Cristo dahil sa pag-aaruga sa 
kanya ni Paul. Pinapaalalahanan at tinuturuan siya ni Paul 
patungkol sa maraming bagay katulad ng kung paano siya 
dapat mamuhay bilang isang taong nakakakilala kay Cris-
to. At huwag padaig sa mga nagmamaliit sa kanyang 
kabataan, bagkos sinabi ni Paul na dapat siyang maging 
huwaran sa harapan ng mga mananampalataya at huwag 
titigil sa pagtuturo ng mabuting balita tungkol kay Jesus.      
     Ang paalala ni Paul sa kanya ay ito, “Timothy, maging 
masipag kang tulad ng isang magsasaka, sapagkat ang 
masipag na magsasaka ang unang  tumatanggap ng kan-
yang bahagi sa ani.”     
 
Activity:  Fill in the blanks 
 

Si Timothy ay _________________ tagapangaral ng 
mabuting balita. Siya ay pinalaki ng lola niyang si 
__________ at nanay na si ____________ sa salita ng 
Diyos. Itinuro ni _______ kung paano siya dapat 
______________ bilang nakakakilala kay Cristo. Sinabi 
Paul na kailangan siyang maging _______________ 
tulad ng isang ________________ sapagkat siya ang 
______________ tumatanggap ng kanyang 
__________________________. 
 
Homework:  Isulat sa loob ng shape ang isang uri ng 
halaman o puno na alam mo. Ilista ang mga pakinabang na 
maaari nitong maibigay sa iyo. 
 
  

 

 
 
 

 
 

Aralin 1 Ang Kapahayagan ng Diyos 
 

Propeta Ezra 

    Sa panahon ng paghahari ni Artaxerxes ng Persia, si Ezra 
ay naglakbay mula sa Babylon patungong Jerusalem. Siya ay 
isang dalubhasa at matapat na teacher ng mga kautusan at 
batas na ibinigay ng Diyos kay Moses para sa mga Israelita.    
    Ipinagkaloob ng hari kay Ezra ang lahat ng kanyang hilingin 
sapagkat pinapatnubayan siya ng kamay ng Diyos, binigyan siya 
ni Haring Artaxerxes ng isang liham na nagsasabing lahat ng 
mga nagnanais na bumalik sa Jerusalem ay sumama kay Ezra. 
    Pinagkalooban ng hari si Ezra ng mga pilak at ginto at 
sinabing gamitin ito pambili ng mga hayop na ihahandog sa 
Diyos kasabay nito ay ang sulat para sa mga Gobernador ng 
ibang lugar na dadaanan nila upang walang gumambala sa 
kanilang paglalakbay. Pinuri ng mga Israelita ang Diyos dahil 
inilagay Niya sa puso ni Haring Artaxerxes na bigyang 
parangal ang templo ng Diyos sa Jerusalem.  

    Ang mapagpalang kamay ng Diyos ay nasa mga Israelita 
sapagkat sila ay nakapaglakbay ng maayos patungong Israel, 
nagpahinga sila ng tatlong araw. Sa ikaapat na araw ay 
naghandog ang mga Israelita sa Diyos. 
    Lumipas ang panahon, ang mga Israelitang lalaki ay nag-
kasala sa Diyos dahil sila ay nag-asawa ng mga babaeng taga 
ibang bansa. Sa pananalangin ni Ezra, tumangis at humihingi 
siya ng tawad sa Diyos para sa kanilang kasalanan. Maraming 
Israelita ang pumalibot at nakitangis sa kanya. Iminungkahi 
nilang makikipagtipan sila sa harap ng Diyos upang paalisin ang 
mga babae at mga batang banyaga.  
    Sa pamamagitan ni Ezra, ipinahahayag ng Diyos ang Kanyang 
kalooban patungkol sa kung ano ang dapat gawin sa mga 
Israelita na nagkasala. Ipinatawag ni Ezra ang lahat ng mga 
kalalakihan sa Judah at Jerusalem at nagtalaga ng mga 
lalaking tatayong pinuno. 
 

Activity:  Sagutin ang mga tanong: 

1. Bakit binigyan ng sulat ang mga gobernador? 

2. Ano ang kasalanan ng mga  Israelitang lalaki sa Diyos? 
 

Homework: Maglista ng limang bagay na  nangyari sa iyo 
bunga ng pagiging matigas ang ulo. 

INTERMEDIATE 3   



Aralin 2 Ang Katapangang Mula sa Diyos 
    

Si Zerubbabel 
 

    Si Zerubbabel na gobernador ng Judah, ay nagbalik sa 
Jerusalem at Judah nang siya ay mapalaya mula sa pagkaalipin 
sa Babylon. Ang punong saserdote na si Joshua at iba pang 
mga saserdote at mga Israelita ay kasama niyang nagbalik sa 
kanilang bayan.  
    Itinayo muli ni Zerubbabel ang altar ng Diyos sa tulong ng 
mga saserdote at mga Israelita upang sila ay makapaghandog 
sa Diyos.  
    Nabalitaan ng mga kaaway ng mga Israelita ang muling 
pagtatayo ng Templo ng Diyos kaya sila ay nagpunta kay 
Zerubbabel at nagsabing:  Tutulungan namin kayo sa pagtatayo 
ng templo para makapaghandog din kami sa inyong Diyos. 
   Ezra: Hindi kayo  dapat magkaroon ng bahagi sa  pagtatayo 
ng templo ng aming Diyos. 
    Dahil dito, ang kanilang mga kaaway ay patuloy na gumawa 
ng paraan upang masira ang loob nila Zerubbabel at ng kanyang 
mga kasama. Nagpasya sina Zerubbabel na maglagay ng mga 
bantay sa bawat paligid ng kanilang itinatayong templo. 
    Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang gumabay at 
nagpalakas ng loob nila. Ganito ang sinabi ng Diyos kay 
Zerubbabel: Huwag kang matatakot dahil Ako ay sasainyo at 
hindi kayo matatalo ng lakas at kapangyarihan ng inyong mga 
kaaway. Sinabi din ng Diyos na si Zerubbabel na naglatag ng 
pundasyon ng templo ay siya ring tatapos nito. 
 

Activity:  Sagutin ang mga  sumusunod na tanong.  
1.  Ano ang katungkulan ni Zerubbabel? 
2. Ano ang unang itinayo nila Zerubbabel at ng kanyang mga 

kasama upang makapaghandog sila sa Diyos?                        
3. Ano ang nabalitaan ng mga kaaway nila Zerubbabel? 
4. Ano ang inilagay nila Zerubbabel sa paligid ng itinatayo 

nilang Templo ng Diyos?  
5.  Sino ang makapangyarihan sa lahat na nagpalakas ng loob at  

gumabay kina Zerubbabel?  
 

Homework: 
Ikuwento mo ang tungkol sa isang bagay na iyong pinaka-
iingatan at sabihin kung bakit mo ito pinag-iingatan. Isulat sa 
isang malinis na papel. 

Aralin 19 Sa Kalamidad, Ako’y Iniligtas! 
 

  Silas  

   Si Silas ay isang tagapangaral ng mabuting balita tungkol 
kay Jesus. Madalas siyang kasama ni Paul. Sila ay nabilanggo. 
    Minsan habang nananalangin at umaawit ng mga papuri sa 
Diyos sina Silas at ang mga kasamahan niya sa loob ng 
bilangguan, nakikinig sa kanila ang iba pang mga bilanggo. Di 
katagalan ay bigla na lang lumindol ng malakas at nauga ang  
mga patibayan ng bilang- 
guan. Biglang nabuksan 
ang mga pinto, at nakalag 
ang gapos ng lahat. 
Nagising ang bantay ng 
bilangguan. Nang makita 
niyang bukas ang mga 
pinto ng bilangguan, 
binunot niya ang kanyang 
tabak upang magpaka-
matay  sa pag-aakalang 
nakatakas ang mga bilanggo.  
    Ngunit biglang sumigaw ang kasama ni Silas at sinabing: 
“Huwag mong saktan ang iyong sarili! Narito kaming lahat.” 
    Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at 
nanginginig na nagpatirapa sa harapan nina Silas at Paul. 
Inilabas niya ang dalawa at tinanong sila: 
    Bantay: Sabihin ninyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin  
upang maligtas!  
   Silas at Paul: Sumampalataya ka kay Cristo Jesus at ikaw ay  
maliligtas - ikaw at ang iyong sambahayan. 
    Nangaral pa ng salita ng Diyos sina Silas at Paul sa bantay 
at mga  kasambahay nito. Hinugasan ng bantay ang mga sugat 
nina Silas at siya at ang kanyang pamilya ay nagpabautismo.       
    Dinala ng bantay sina Silas sa kanyang bahay at pinakain sila 
doon.  Lubos na kagalakan ang naramdaman ng bantay sapagkat 
siya ay sumampalataya sa Diyos - siya at ang kanyang pamilya.  
    Kinabukasan, sina Silas at Paul ay pinalaya ng mga punong 
mahistrado.  
 

Activity:  Ibuod ang kwento. 
 

Homework:  Irecite ang tatlong naunang memory verse sa 
ating mga aralin. Isa-isa sa harap ng klase. 

Lumilindol!! 



Aralin 18 Ang Diyos Ang May Kontrol Sa Kalikasan 
 

Pinatigil ni Jesus ang Unos 

    Matapos ang ilang araw na paglalakbay at pagtuturo 
sa madla, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sila ay 
tutungo sa kabilang 
ibayo.  
Lulan ng isang 
bangka, naglayag sila 
patungo sa kabilang 
ibayo. Iniwan nila ang 
maraming taong 
sumusunod sa kanila.   
    Nang sila ay nasa 
dagat, dumating ang  
isang malakas na  
unos. Malakas ang hampas ng alon halos lumubog na ang 
kanilang bangka sa dami ng tubig na pumapasok.  
    Sa isang sulok ng bangka ay ginising ng mga alagad si 
Jesus na mahimbing na natutulog. Nang makita ni Jesus 
ang kalagayan ng panahon at ang takot na nadarama ng 
kanyang mga kasama pinatigil Niya ang tubig, hangin at 
ulan.  
    Sa pamamagitan lamang ng salita ni Jesus ay 
tumahimik at sumunod ang tubig sa dagat, hangin at ulan.  
 
Activity:  Sagutin ang mga tanong. 
1. Ano ang sumalubong sa mga naglalakbay sa gitna ng 

dagat? 
__________________________________________ 
2. Ano ang ginawa ni Jesus ng makitang takot ang mga 

kasama?  
__________________________________________ 
3. Ano ang matutuhan mong katangian ni Jesus sa 

kwentong ito? 
__________________________________________ 
 
Homework: Magbahagi ng isang karanasan mo nang 
magkaroon ng malakas na bagyo o lindol. Ano ang iyong 
ginawa? 

Aralin 3 Ang Kahusayang Mula sa Diyos 
 

Si Nehemiah 
    Nang makita ni Nehemiah ang kanyang kapatid kasama ang 
ibang mga kalalakihan, nilapitan niya ang mga ito at tinanong 
tungkol sa kalagayan ng mga Judio at ng Jerusalem. 
    Sinabi nina Hanina na nasa masama at nakakahiyang 
kalagayan ang Jerusalem, nananatiling bagsak ang bakod at 
ang gate ay sinunog. Napaiyak si Nehemiah sa kanyang mga 
narinig. Ilang araw siyang nag-ayuno at nanalangin sa Diyos.       
    Si Nehemiah ay cupbearer ng hari. Nang dalhan niya ng alak 
ang hari, napansin ng hari ang malungkot na mukha ni 
Nehemiah. Tinanong ng hari si Nehemiah at sinabi niya ang 
dahilan. Kaya humingi siya ng permiso sa hari na maitayo muli 
ang mga bakod ng Jerusalem. Humingi din si Nehemiah ng 
sulat para sa mga pinuno ng lugar na daraanan niya upang siya’y 
makapaglakbay ng maayos at sulat para sa tagapangasiwa ng   
kagubatan ng hari para sa mga kahoy na kanyang. Ang 
mapagpalang kamay ng Diyos ay na kay Nehemiah sapagkat 
ibinigay ng hari ang lahat ng kanyang kahilingan.  

    Kinausap ni Nehemiah ang mga Israelita at sila ay  
nagtulong-tulong sa pagsasaayos ng Jerusalem at ng gate   
nito. Sina Sanballat na Horonite at Tobiah na Ammonite ay 
nabahala sa ginagawa nina Nehemiah. Kaya naman kung ano-
anong pang-iinsulto ang sinasabi nila upang panghinaan ng loob 
ang mga Israelita. Nanalangin si Nehemiah. Nang makita nina 
Sanballat at Tobiah na ang mga awang sa bakod ng Jerusalem 
ay nasarahan na, nagplano silang manggulo. Ngunit hindi sila 
nagtagumpay dahil patuloy na nanalangin sina Nehemiah sa 
Diyos. Matapos maitayong muli ang bakod at gate ng 
Jerusalem nagdiwang ang mga Israelita. 

 

Activity:  Isaayos ang mga titik.  
   innaHa   haimeheN   rasIetlia   hiaboT ta tallabnaS  
1.  Siya ang kapatid ni Nehemiah?  
 

2. Sino ang umiyak, nag-ayuno at nanalangin sa Diyos?  
 

3. Sino katulong ni Nehemiah upang maisaayos ang Jerusalem? 
 

4. Sino-sino ang nang-iinsulto sa mga Israelita? 
 

Homework:  
Ano ang iyong ginagawang preparasyon kapag may exam kayo? 
Isulat sa malinis na papel ang proseso ayon sa pagkakasunod-
sunod.  



Aralin 4 Ang Kabanalang Nagmumula sa Diyos 
 

 John the Baptist 
    Si John the Baptist ay nangangaral sa mga Judio tungkol sa 
pagsisisi sapagkat ang kaharian ng langit ay nariyan na. Si 
John ang taong tinutukoy sa Lumang Tipan na maghahanda ng 
daan sa pagdating ni Jesus.   
    Ang mga Judio na nagmula sa Jerusalem, Judea at palibot 
ng Jordan ay pumupunta kay John upang ipahayag ang kanilang 
mga kasalanan. Sila ay 
binautismuhan ni John bilang 
tanda ng kanilang tunay na 
pagsisisi.  
    Dumating din ang takdang 
panahon nang bautismuhan ni 
John ang Panginoong Jesus 
sa Jordan River. 
    Si Herod na hari nang mga 
panahong iyon ay takot kay 
John sapagkat lagi siyang binabalaan ni John na labag sa 
kanilang batas ang  pakikisama ni Herod kay Herodias, na 
asawa ng kapatid ni Herod. Si Herodias ay nagtanim ng galit 
kay John kaya ninais niyang patayin ito ngunit hindi niya 
magawa.   
    Minsan nagkaroon ng pagdiriwang si Herod at doon ay 
nagsayaw ang anak na babae ni Herodias. Lubos na nasiyahan si 
Herod kaya sinabi niya sa anak ni Herodias na maaari siyang 
humiling ng kahit na anong bagay at ito ay kanyang 
makakamtan.  
    Kaya dumating ang pagkakataon ni Herodias upang gumanti  
dahil ipinahiling niya sa anak ang ulo ni John. Nang marinig ni 
Herod ang kahilingan ng anak ni Herodias, siya ay nalungkot 
sapagkat alam niyang si John ay isang matuwid at banal na tao. 
Ngunit wala nang magawa si Herod kundi ipatupad ito. Si John 
the baptist ay pinugutan ng ulo. 
 

Activity: Isulat sa malinis na papel kung ano ang papel ng 
bawat isa sa kuwento. 

 

1. John the Baptist  
2. Jesus    
3. King Herod 
 

Homework: Isulat sa space ang tatlong gawaing bahay na 
iyong ginagawa. Kailan at  paano mo ito ginagawa? 

Aralin 17 Laging Handa sa Pagbabalita ng Kaligtasan  
 

Si Philip 
    Sinabi ng Angel ng Panginoon kay Philip na pumunta siya sa 
daang patungong Timog papunta sa lugar ng Gaza. Lumakad nga 
si Philip at nasalubong niya sa daan ang isang Eunuch na taga–
Eutopia. Siya ay tagapamahala ng lahat ng kayamanan ng 
Candace na reyna ng Ethiopians. Siya ay patungong Jerusalem 
upang sumamba.  
     Lapitan mo ang karwaheng iyon at sabayan mo, ang sabi ng 
Espiritu kay Philip. Patakbong nilapitan ito ni Philip at narinig 
niyang nagbabasa ang Eunuch mula sa aklat ni Propeta Isaiah.   
    Philip: Nauunawaan niyo po ba ang inyong binabasa? 
    Eunuch: Paano ko mauunawaan ito? Maliban na lang kung may 
magpapaliwanag nito para sa akin. 
    Inanyayahan ng Eunuch si Philip na sumakay at maupo sa 
tabi niya. Binasa ng Eunuch ang isang bahagi ng kasulatan 
“tulad ng tupang dinala sa patayan, at tulad ng korderong 
walang imik sa harap ng manggugupit, gayon hindi Siya nagbuka 
ng Kanyang bibig, hinamak Siya at pinagkaitan ng katarungan. 
Sinong makakapagsabi ng Kanyang angkan? Sapagkat kinitil 
ang Kanyang buhay sa ibabaw ng lupa.”  
    Eunuch: Sino ba ang tinutukoy ng propeta dito, ang kanya 
bang sarili o ang ibang tao?  
   Mula sa binasa ng Eunuch, ipinahayag ni Philip ang magandang 
balita tungkol kay Jesus. Habang naglalakbay sila: 
   Eunuch: Narito ang tubig, bakit hindi mo pa ako 
bautismuhan?”       
    Pinahinto ng Eunuch ang karwahe, bumaba sila at lumusong 
sa tubig. At pag-ahon nila, kinuha ng Espiritu ng Diyos si Philip 
at hindi na siya nakita ulit ng Eunuch. Galak na galak ang 
Eunuch na nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Si Philip ay 
natagpuang naglalakbay sa Azotus, nangangaral ng ebanghelyo 
sa bawat bayan hanggang Ceasaria.  
 

Activity:  Sagutin ang mga tanong. 
1. Saan pinapunta ng Angel ng Diyos si Philip? 
2.  Sino ang nakilala ni Philip sa daan?  
3.  Ano ang hindi maintindihan ng Eunuch? 
4. Ano ang ibinalita ni Philip sa Eunuch? 
 

Homework:  Isulat sa papel kung ano-ano ang mga hakbang 
na ginagawa mo bilang paghahanda kung may paparating na 
bagyo.  



Aralin 16 Ang Mabuting Lingkod 
 

Si James 
    Minsan lumapit si James at ang kanyang kapatid na si 
John  sa Panginoong Jesus: 
    Jesus: Ano ang gusto ninyong gawin ko para sa inyo?     
    James: Gusto po sana naming maupo sa tabi ninyo sa 
inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. 
   Jesus: Hindi ninyo alam ang inyong hinihiling. Makakaya 
ba ninyo ang hirap na daranasin ko at mababautismuhan 
ng bautismo na ginawa sa Akin? 
   James: Makakaya po namin Panginoon. 
   Jesus: Tama kayo, makakaya nga ninyo ang ginagawa Ko 
pero hindi Ako ang magpapasya kung sino ang  dapat    
maupo sa kanan at kaliwa Ko.  

    Narinig ito ng sampung alagad ni Jesus at sila ay 
nagalit kina James at John. Kaya pinalapit ni Jesus sa 
Kanya ang mga alagad at sinabing, 
    Jesus: Alam ninyo na ang lahat ng pinuno ng mga Hentil 
ay naghahari sa kanila at ang mga nasa mataas na 
katungkulan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi dapat 
maging ganoon ang inyong maging kaisipan. Sa halip, ang 
sino mang magnais na maging dakila ay siyang dapat na 
maging lingkod,  at sino mang nais maging pinuno ay siyang 
magiging alipin. Sapagkat Ako ay hindi nagpunta rito 
upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang 
Aking buhay bilang pantubos sa marami.  
 
Activity:  Sagutin ang mga tanong. 
1. Sino ang magkapatid sa ating kuwento?  
2. Ano ang kanilang hiniling kay Jesus?  
3.  Kanino nakalaan ang mga pwestong hinihingi nila?  
4. Ano daw dapat ang maging kaisipan ng mga alagad ni        

Jesus? 
5.  Bakit raw pumunta sa atin si Jesus?   
 
Homework:  Maglista ng limang gawain na nagpapakita ng 
pagiging isang mabuting lingkod. Isulat sa malinis na 
papel. 

Aralin  5 Ang Pagtitiwalang Nagmumula sa Diyos             
       

Si Mary 
    Isinugo ng Diyos si Angel Gabriel upang maghatid ng 
mensahe sa isang dalagang taga-Nazareth na nagngangalang  
Mary.  
Gabriel: Ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Manganganak ka ng isang  

lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. 
Mary:  Dalaga ako. Paano mangyayari yun? 
Gabriel: Lililiman ka ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng 

kapangyarihan ng Kataas-taasan. Ang batang ipapanganak 
mo ay banal at tatawaging Anak ng Diyos. Maski ang iyong 
kamag-anak na si Elizabeth na kilalang baog ay anim na 
buwang nagdadalantao.  

Mary: Alipin ako ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa 
sinabi mo.  

 
Activity:  Ilagay sa loob ng kahon kung kaninong mga salita 
sila nakaugnay, o nagpapakilala. 
 

  Angel ng Diyos, manganganak, tatawaging anak ng Diyos, 
dalaga, magiging hari, ang nagbalita kay Mary, nagtiwala sa 
Diyos, taga Nazareth, Kinalugdan ng Diyos, Ipanganganak na 
dakila,  
 

 
Homework: Isulat sa malinis na papel ang limang gawaing 
bahay na ipinagagawa sa iyo ni Nanay na sinusunod mo. Ano 
naman ang mga gawaing bahay na ipinagagawa mo sa iyong 
nakababatang kapatid? Ano ang iyong pakiramdam sa dalawang 
sitwasyon. 

Angel Gabriel Jesus Mary 



Aralin 6 Ang Pagtitiwalang May Pagsunod 
 

Si Joseph 
 

    Si Joseph ay nakatakdang ikasal kay Mary na taga– 
Nazareth. Nalaman niya na si Mary ay nagdadalantao na bago 
pa man sila magsama. Si Joseph ay matuwid na tao kaya nang 
malaman niya ang kalagayan ni Mary, naisip niyang hiwalayan ng 
lihim ang kasintahan upang hindi ito mapahiya. 
    Nang mapag-isipan ng malalim ni Joseph ang kanyang balak, 
ang Angel ng Diyos ay nagpakita sa kanya sa panaginip,  

Angel: ”Joseph huwag kang matakot na pakasalan si Mary, 
sapagkat mula sa Espiritu Santo ang kanyang ipapanganak. 
Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang 
Jesus sapagkat ililigtas Niya ang Kanyang bayan mula sa 
kanilang mga kasalanan.”  

Nang magising si Joseph, sinunod niya ang sinabi ng angel sa 
kanya. Tinanggap niya si Mary bilang kanyang asawa. Hindi sila 
nagsiping hanggang sa maipanganak ni Mary ang sanggol na si 
Jesus . 
    Nang maipanganak na si Jesus sa Bethlehem, nag-alala si 
Haring Herod. Si Joseph ay muling kinausap ng Angel ng Diyos 
at inutusan silang magtago sa Egypt at manatili muna doon.                 
    Hindi nagtagal, si Herod ay namatay. Kinausap muli ng Angel 
si Joseph at inutusang bumalik na sa Israel sapagkat hindi na 
nanganganib ang buhay ng kanyang anak. Ngunit sila ay 
nanirahan sa Nazareth sapagkat binabalaan si Joseph sa 
kanyang panaginip dahil takot siya sa haring pumalit kay 
Herod.  
 

Activity: Ibuod ang kuwento sa maikling paraan sa 
pamamagitan ng Simula, Gitna at Wakas. 

 

Homework: 
     Gumupit at idikit sa malinis na papel ng limang picture o 
symbol na dapat natin sundin. Ibahagi sa klase kung ano ang 

Simula 

Gitna 

Wakas 

Simula 

Gitna 

Wakas 

Aralin 15 Ipakilala mo si Jesus sa Kanila 
 

                          Matthew   
    Pagkatapos turuan ni Jesus ang mga tao sa tabing-dagat, 
siya’y nagpatuloy sa paglalakad. Nakita niya  si Matthew, isang 
tax collector na nakaupo sa kanyang tanggapan.  
   Tumindig si 
Matthew, iniwan 
ang lahat at 
sumunod agad kay 
Jesus. 
    Si Matthew 
ay naghanda ng 
malaking pagsasalo-
salo para kay Jesus. 
Nakasama niya roon 
ang maraming 
maniningil ng buwis 
at iba pang mga tao.      
    Ang mga Pariseo at mga escribang naroon ay nagbulong-
bulungan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, “ bakit sumasalo 
ang guro ninyo sa mga tax collector at mga makasalanan?”  

Jesus: Ang may sakit ang nangangailangan ng manggagamot 
hindi ang walang sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang 
mga matuwid kundi ang mga makasalanan para magsisi. 
 
 
Activity:  Sagutin ang mga tanong: 
1. Sino ang tumawag kay Matthew? 
2. Sino ang Tax Collector na tinawag? 
3. Ano ang ginawa ni Matthew nang tawagin siya ni Jesus?  
4. Bakit nagbubulungan ang mga Pariseo at escriba tungkol sa 

pagsalo ni Jesus sa mga tax collector at makasalanang tao? 
5. Bakit naparito si Jesus?  
     
 

Homework:  Sa iyong palagay, ano-ano ang mga katangian na 
dapat taglay ng isang pinuno. Maglista ng lima. 
1.  _______________________________________  
2. _______________________________________ 
3. _______________________________________ 
4. _______________________________________ 
5. _______________________________________ 

Sumunod ka 
sa Akin. 



Aralin 14 Ang Diyos na Hindi Mapaghusga 
 

Pontius Pilate 

    Si Pontius Pilate ay gobernador ng Judea. Ihinarap sa kanya 
ng mga saserdote at matatanda ng bayan si Jesus, upang 
pahatulan sa kanya.  
    Pista noon ng Paskuwa, at tuwing pista, nakaugalian na ng 
gobernador na  magpalaya ng bilanggo, batay sa kung sino ang 
gustong palayain ng mga tao.  

Pontius Pilate: Sino ang gusto ninyong palayain ko, si 
Barabbas o si Jesus na tinatawag ninyong Cristo? 
    Hindi nagsalita ang mga tao kaya muli siyang umupo sa 
kanyang trono. Ang asawa ni Pilate ay nagpadala ng mensahe sa 
kanya. Sinasabi dito na huwag makialam si Pilate sa pag-
paparusa sa isang taong walang kasalanan sapagkat siya ay 
nakaranas ng pagdurusa nang buong araw na iyon dahil sa isang 
panaginip tungkol kay Jesus. 
    Binuyo ng mga saserdote at matatanda ng bayan ang mga 
tao upang isigaw na palayain si Barabbas. Minsan pa silang 
tinanong ni Pontius Pilate kung sino ang gusto nilang palayain. 

Mga Tao: Palayain si Barabbas!  
Pontius Pilate: Ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag 

ninyong Cristo? Ano ba ang kasalanan ng taong ito? 
Mga Tao: Ipako sa krus!!! 

    Naghugas ng kamay si Pontius Pilate at sinabi sa mga tao: 
    Pontius Pilate: Wala akong kinalaman sa inosenteng taong 
ito. Ito ay inyong responsibilidad. 
    Kaya ipinahagupit niya si Jesus at ibinigay sa mga sundalo 
upang ipako sa krus. Si Barabbas ay kanyang pinalaya.  
 

Activity: Isulat ang “T” kung tama ang pangungusap, “M” 
naman kung mali at isulat ang tamang pangungusap.  
1. Ang mga nanghusga kay Jesus na nagsisinungaling ay ang      
     Gobernador. 
2.  Ang nakaugalian ni Pontius Pilate ay kumain kapag pista.  
3.  Ang bilanggong pinalaya kapalit ni Jesus ay si Barabbas.  

4. Ipinagtanggol ng mga tao si Jesus. 
5. Ipinahagupit ni Pontius Pilate si Jesus at ipinapako sa krus. 
 

Homework:  
1) Nagiging mapaghusga ka ba sa iyong kapwa? 
2) Ano ang iyong dapat gawin kung ito ay nagawa mo sa iyong 

kaibigan? 

Aralin 7 Ang Pagiging Masikap 
      

 12 Apostles 
    Si Andrew ay isa sa mga disipulo ni John the Baptist. 
Minsan dumaan si Jesus at sinabi ni John the Baptist,  
    Tignan niyo, narito ang Kordero ng Diyos. Nang marinig ito 
ni Andrew siya at ang isa pang disipulo ay sumunod kay Jesus. 
Ang unang ginawa ni Andrew ay hinanap niya ang kanyang 
kapatid na si Peter na nangingisda at 
ibinalitang... 
 

    Dinala ni Andrew si 
Peter kay Jesus. Habang 
naglalakad si Jesus sa may 
tabing dagat ng Galilee, 
nakita Niya sina James at 
John na mga anak ni 
Zebedee. Sinabi ni Jesus 
sa kanila, Sumunod kayo sa 
Akin, gagawin ko kayong 
mangingisda ng mga tao.  
Iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sila kay Jesus.  
    Ang mga sumunod na tinawag ni Jesus ay sina Philip, 
Bartholome, Matthew na tax collector, Thomas, James na 
anak ni Alphaeus, Simon the Zealot, Thaddaeus at Judas 
Iscariot, na nagtraydor sa Panginoong Jesus. Lahat silang  
tinawag ni Jesus ay sumunod sa Kanya.  
    Ang mga alagad ni Jesus ay saksi sa mga kababalaghang 
ginawa niya katulad ng pagpapagaling sa mga maysakit, 
pagpapalakad sa mga pilay at marami pang iba. Dahil dito, 
maraming tao ang sumunod sa kanila. Marami ring nakikinig 
habang nangangaral si Jesus. Ang mga disipulo ay nakinig sa 
mga aral na itinuturo ni Jesus. Sa buong panahon ng 
ministeryo ng Panginoong Jesus, ang mga alagad Niya ay 
sumama sa Kanya saan man Siya nagpunta. 
 

Activity: Ano ang natutunan mo mula sa kuwento tungkol sa 
labing dalawang alagad ni Jesus. 
 

Homework: Gumawa ng isang notebook na maari mong 
pagsulatan ng iyong mga natutunan na totoo, mabuti at tama. 
Disenyuhan ito. Maaaring gumawa ng notebook na nanggaling 
sa mga papel na gamit na at walang sulat sa likod. 

 Peter!! Nakita  na 
namin  ang Cristo! 



Aralin 8 Ang Mapagpatawad na Diyos 
 

Si Peter 
    Minsan habang si Jesus ay naglalakad sa may tabi ng lawa ng 
Galilee, nakita niya si Peter na nangingisda. Sumunod ka sa 
akin, ang sabi ni Jesus. Agad sumunod si peter. Isinama ni 
Jesus si Peter sa lahat ng lugar na kanyang pinupuntahan kaya 
nasaksihan ni Peter ang lahat ng kabutihang ginagawa ni Jesus 
sa mga tao.  

      Isang hapunan, habang sila ay kumakain,  
      Jesus: Sa gabing ito kayong lahat ay lalayo sa akin at 
iiwan ako.   
     Peter: Panginoon, hindi totoo yan! Siguro iiwan ka nang mga 
yan!, Pero ako, hindi kita iiwan! 
     Jesus: Peter, sinasabi ko sa iyo,bago tumilaok  ang manok 
sa  gabing ito tatlong beses mong sasabihin sa mga tao na hindi 
mo ako kilala! 

     Iginiit ni Peter na kahit kailan hindi niya itatatwa si Jesus. 
At ganoon din ang sinabi ng ibang mga disipulo. 

    Isinama ni Jesus ang Kanyang mga disipulo at nagtungo sila 
sa Getsemane. Lumayo Siya ng kaunti kasama sina Peter at ang 
mga anak ni Zebedee at Siya’y nanalangin. Maya-maya pa ay 
dumating na si Judas Iscariot kasama ang mga kawal, punong 
Saserdote at matatanda ng bayan. Hinuli nila si Jesus.  

    Sumunod si Peter nang palihim upang tignan kung ano ang 
gagawin nila kay Jesus. Nilapitan siya ng isang babae at 
sinabing, “Kasamahan ka ni Jesus di ba?”  
    Peter:  Hindi ko alam ang sinasabi mo! 
    Dali-daling lumayo si Peter. Hanggang sa pangatlong beses 
ay naulit ang pagkakaila ni Peter na siya ay kasama ni Jesus.  
    Pagkatapos niyang magsalita, narinig niyang tumilaok ang 
manok, naalala niya ang sinabi ni Jesus. Lumabas si Peter sa 
lugar na iyon at siya ay tumangis ng husto. 
  

Activity:  Sagutin ang mga tanong: 
1. Ipinagkaila niya ng 3 beses ang Panginoong Jesus.  

2. Sila ay sumumpang handang mamatay kasama si Jesus. 
3. Ano ang iyong natutuhan sa kuwentong ito? 
 

Homework: Ilista sa isang papel ang 3 bagay na naaalala 
mong kamalian na iyong nagawa. Sa tapat nito, isulat kung ano 
ang iyong natutunan. 

Aralin 13 Kakampi Natin ang Diyos 
 

King Herod 

    Si Herod ang hari nang panahong isilang si Jesus sa 
Betlehem Judea. Minsan may dumating sa kanilang lugar na 
mga Pantas na taga-silangan. Pinagtanong nila kung saan 
ipinanganak ang hari ng mga Judio? Nais nilang pumunta doon  
upang sambahin Siya.  
    Nalaman ito ni Haring Herod, kaya siya at ang buong 
Jerusalem ay natakot. Ipinatawag niya ang mga saserdote at 
mga eskriba upang magtanong kung saan ipanganganak si 
Cristo. Sinabi nilang sa Betlehem kaya.... 

    Palihim na nakipagkita si Haring Herod sa mga pantas. 
Herod: Sige, hanapin ninyong maigi ang bata at kapag nakita 

na ninyo siya, sabihin ninyo sa akin upang ako ay makasamba 
din sa Kanya. 
    Nakita nga ng mga pantas ang bagong silang na si Jesus. 
Binalaan sila sa kanilang panaginip na huwag nang babalik kay 
Herod kaya sila ay dumaan sa ibang ruta pauwi sa kanilang 
bansa. 
    Napag-alaman ni Herod na siya ay napaglalangan ng mga 
pantas kaya naglabas siya ng utos: 

Haring Herod: Patayin ninyo ang lahat ng sanggol dalawang 
taon pababa sa buong  lugar ng Betlehem!! 
    Ngunit hindi siya nagwagi sa kanyang masamang balak 
sapagkat nakaalis na si Joseph kasama ang kanyang mag-inang 
si Maria at si Jesus patungong Egypt. 
  

 
Activity:  Punan ng tamang sagot ang mga tanong sa ibaba. 
1. Sino ang hari sa Betlehem ng Judea?  
2.  Sino ang mga naghanap kay Jesus upang sambahin siya?       
3.  Ano ang bilin ni Herod sa mga pantas?  
4. Nasunod ba ang ipinagbilin ni Herod sa mga pantas? Bakit? 
5. Ano ang nangyari nang hindi na bumalik ang mga pantas? 

Nagtagumpay ba si Herod sa kanyang ipinag-utos? Bakit? 
 
 
Homework:  Paano mo pinoprotektahan ang iyong kapatid o 
kaibigan? Isulat ito sa isang malinis na papel. 



Aralin 12 Ang Salita ng Diyos ay Katotohanan 
 

Si Nicodemus 

     Si Nicodemus ay isang Pariseo at pinuno ng mga Judio. 
Bihasa rin siya tungkol sa mga batas ng Diyos. Isang gabi, 
lumapit siya kay Jesus at sinabing naniniwala siyang si Jesus 
ay isang guro na mula sa Diyos. Walang makagagawa ng mga 
milagrong ginagawa ni Jesus kung wala ang Diyos sa Kanya. 

      Isang araw, ang mga guwardiya ng templo ay nagpunta sa 
mga pariseo upang mag-report. Nagalit ang mga pariseo dahil 
hindi hinuli ng mga guwardiya si Jesus. Ngunit nagsalita si... 
      Nicodemus: Ang batas ba natin ay humuhusga na agad sa 
isang tao bago pa natin siya dinggin upang malaman kung ano 
talaga ang kanyang ginagawa?  
      Pinukol tuloy si Nicodemus ng tanong ng mga kapwa niya 
pariseo.  
      Si Nicodemus ay kasama ni Joseph ng Arimatea nang kunin 
nila ang katawan ni Jesus matapos ibaba sa krus. 
  
Activity:  Buuin ang mga salitang nawawala. 
1.  Si Nicodemus ay isang P__ __ I__ __O. 
2.  Ang kanyang pinuntahan ay si  __ __ __ U __ 
3. Ang ipinapanganak sa espiritu ay nanganganak ng                  
    __ __ P __ __ I __ __ 
4.  Siya ang bumisita kay Jesus isang gabi. 
    __ __ __ O __ __ __ __S  
 

Homework: Ano ang iyong ginagawa kung mayroon kang 
hindi maunawaan sa iyong pinag-aaralan o gawain? Mag-
handang ibahagi ang iyong sagot sa susunod na pagkikita. 

Sinasabi ko sa 
iyo, walang ma-

kakakita ng 
kaharian ng 

Diyos kung hindi 
siya  ipanga-
nganak muli! 

Paano po ito 
mangyayari? 
Hindi naman 

ako puwedeng 
pumasok ulit 
sa tiyan ng 
nanay ko? 

Ang ipinapanganak sa laman ay laman ngunit ang  Espiritu ay 
nanganganak ng Espiritu. Ang hangin ay umiihip sa kung saan at 

hindi natin alam kung saan ito pupunta o kung saan ito nanggaling. 
Ganoon din ang mga ipinapanganak sa Espiritu. 

Aralin 9 Tumulong sa Ating Kapwa 
 

Sina Aquila at Priscilla 
    Si Aquila na isang tunay na Judio ay napadpad sa lugar 
ng Corinto, kasama ang kanyang asawang si Priscilla.       
    Naninirahan sila sa Rome ngunit sila, kasama ang iba 
pang mga Judio, ay pinaalis dahil sa utos ng isang pinuno 
roon. 
    Ang mag-asawa ay 
gumagawa ng tolda.  
    Nang si Paul ay 
mapunta sa Corinto 
nakilala niya ang mag
-asa-wa at binisita 
niya ang mga ito. 
Dahil sina Aquila at 
Priscilla ay gumagawa 
ng tolda, sa kanila na 
tumuloy si Paul. 
Nagtulong-tulong   silang gumawa ng tolda. 
    Sinamahan ng mag-asawa si Paul nang ito ay pumunta 
sa Syria. Nang dumating sila sa Ephesus, sina Aquila ay 
naiwan na doon.   
    Si Apollos na isa ring mangangaral ay dumating sa 
Ephesus. Narinig siya nila Aquila at Priscilla. Inimbita nila 
si Apollos sa kanilang tahanan at ipinaliwanag sa kanya ng 
mas maayos ang pamamaraan ng Diyos. 
    May mga mananampalataya na nagtitipon sa tahanan ng  
mag-asawang Aquila at Priscilla. 
 
Activity:  Ano ang natutunan mo sa buhay ng mag-asawang 
Aquila at Priscilla? 
  Si Aquilla at Priscilla ay  _________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 

Homework: Maghanap ng 3 o 5 larawan na nagpapakita ng  
pagtulong sa kapwa, idikit ito sa isang malinis na papel at isulat 
sa tabi nito ang maikling pagsasalarawan sa picture. 



Aralin 10 Alamin ang Dapat Pahalagahan 
 

Mary at Martha 
    Minsan habang naglalakbay si Jesus at ang kanyang mga 
alagad sila ay pumasok sa isang nayon. Masaya siyang tinanggap 
roon ng isang babaeng nagngangalang Martha sa bahay nito. 
Siya ay may kapatid na si Mary. Nang marinig ni Mary na 
nagtuturo si Jesus, naupo siya agad sa harap ni Jesus at 
nakinig. Samantala, si Martha ay naging abala sa paghahanda 
upang pagsilbihan si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Ngunit 
Wala siyang makatulong sa paghahanda. Kaya naman siya ay 
lumapit sa Panginoon at sinabi. 

    Ngunit siya ay pinagsabihan ng Panginoon, Martha, Martha, 
masyado kang abala sa maraming bagay, ngunit iisang bagay 
ang talagang kailangan. Pinili ni Mary ang mas mabuti, at hindi 
ito mawawala sa kanya. 
 

Activity:  Isulat sa loob ng space sa baba kung ano ang 
nagustuhan mo at hindi sa kanilang naging ugali? 
 

Homework: “My Daily Life” - Isulat sa isang papel ang lahat 
ng iyong ginagawa sa loob ng isang araw, simula sa paggising 
hanggang sa pagtulog mo. I-attach ang papel sa page na ito. 

 
Panginoon bale- 
wala po ba sa 

inyo na pabayaan 
ako ng aking    
kapatid na    

gumawa ng mag-
isa? Sabihin    

ninyong tulungan 
niya ako. 

 

Martha Mary 

Aralin 11 Maging Tapat na Kaibigan 
 

Si Judas Iscariot 
    Si Judas Iscariot ay isa sa labing dalawang alagad ni Jesus. 
Isang araw, siya ay nakipagkita at nakipag-usap sa mga punong 
saserdote.  

Judas Iscariot: Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulu-
ngan ko kayong madakip si Jesus? 
    Bumilang ang mga saserdote ng 30 pirasong salaping pilak. 
Mula noon humanap na si Judas Iscariot ng pagkakataon upang 
madakip nila si Jesus.   
    Nang dumating ang Passover Feast, sinabi ni Jesus sa mga 
alagad, katotohanan ang sinasabi ko, ipagkakanulo ako ng isa sa 
inyo. At ang bawat isa sa kanila ay nagsabing, “Hindi ako iyon, 
Panginoon.”  
    Jesus: Ang bibigyan ko ng tinapay matapos kong isawsaw sa 
mangkok ang siyang magtataksil sa akin.   
    Inabot ni Jesus ang tinapay kay Judas. Tinanggap ito ni 
Judas at umalis si Judas at nagpunta sa mga Punong 
Saserdote upang ipagbili si Jesus. Iniabot nila kay Judas ang 
30 piraso ng pilak at sinamahan niya ang mga Saserdote sa 
Bundok ng Getsemane, kung saan matatagpuan si Jesus. 
    Nang mahuli si Jesus at nakita ni Judas na si Jesus ay 
hinatulan na, pumunta siya sa mga Punong Saserdote. Ibinalik 
niya ang 30 pirasong pilak dahil nakaramdam siya ng matinding 
pagsisisi at inaming siya ay nagkasala. Hindi binigyang pansin 
ng mga saserdote ang sinabi ni Judas kaya ibinato niya          
sa templo ang 30 pirasong pilak. Tumakbo palabas at nagpa-
tiwakal. 
 
Activity:  Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa  
             kwento lagyan ng numero sa patlang. 
______ Nagpakamatay si Judas  
______ Nakipagkasundo si Judas sa mga Saserdote 
______ Tinanggap ni Judas ang tinapay na isinawsaw ni Jesus 
______ Hinatulan ng kamatayan si Jesus 
______ Kinuha niya ang tatlumpung pirasong salaping pilak. 
 
Homework: Sumulat sa isang 1/2 piece of paper ng mga 
bagay na di mo dapat ginawa sa iyong best friend. Naihingi mo 
na ba ito ng tawad sa kanya? Kung hindi pa ay gawin mo ito 
agad. 


