
Planong Aralin
Ang Pagtataksil sa Hari (Unang Aralin) 

Unang Aralin: Pagpasok sa Jerusalem 
Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Mateo 20:17–34 at Markos 10:32-52, 14:1-11 
Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata ang tungkol sa pagiging alagad 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Unang Aralin, dumating is Jesus (Yeshua) at ang Kanyang mga alagad sa Jerusalem para sa 

Paskuwa, isa sa mga Itinalagang Araw ng Diyos. Tumira sila sa nayon ng Betanya, sa bahay ng 

Kanyang mga kaibigang sina Maria, Marta at Lazaro. Isang gabi habang sila’y naghahapunan, 

kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango at ibinuhos iyon sa mga paa ni Jesus 

(Yeshua). Nagulat si Judas at ninais niyang ipagbili ang pabango at itago ang pinagbilhan para sa 

kanyang sarili. Pagkatapos nito, nakipagkita si Judas sa isang grupo ng mga pinuno ng relihiyon sa 

Jerusalem at ipinagkanulo si Jesus kapalit ng tatlumpong piraso ng pilak. Nasiyahan ang mga 

pinuno; naging napakapopular ni Jesus at nais nilang ipapatay siya. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam ba ninyo na ang pangalan ni Jesus sa salitang Hebreo ay Yeshua? Dahil ang salitang Hebreo 

ang salitang ginagamit ng mga tao ng panahong iyon, ito ang tawag sa Kanya ng Kanyang mga 

alagad. 
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 1, 2, 3, at 4 mula sa kuwentong ‘Ang Pagtataksil sa Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Bakit pumunta si Yeshua at ang Kanyang mga alagad sa Jerusalem? 

2. Bakit ayaw kay Jesus ng mga pinuno ng relihiyon? 

3. Ano ang ginawa ni Jesus kay Lazaro? 

4. Bakit nais ng mga pinuno ng relihiyon na patayin si Lazaro? 

5. Ilang piraso ng pilak ang kapalit ng pagtataksil ni Judas kay Yeshua? 

Mensahe: 
Basahin: Mateo 28:18–20. Ang alagad ay isang tao na natututo at ginagaya ang buhay at ugali ng 

Kanyang guro. Nais ng Diyos na gayahin natin ang buhay ni Jesus at ituro din ang gayon sa iba. 

Talatang isasaulo: 
“Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.”  
(Juan 13:35) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Si Maria at Jesus (Yeshua) 

2. Pahinang kukulayan: Ang Paghahanda para sa Paskuwa 

3. For more printable activities, check out our He is Risen! Activity Book. Preview here: https://

www.biblepathwayadventures.com/activities/risen-activity-book-lesson-plans/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing panalangin.  
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Planong Aralin
Ang Pagtataksil sa Hari (Ikalawang Aralin) 

Ikalawang Aralin: Nilinis ni Yeshua ang Templo  
Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Lukas 19:28–48 
Layunin ng aralin:  Matututunan ng mga bata ang tungkol sa Templo 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikalawang Aralin, sumakay si Yeshua sa isang batang asno papasok Jerusalem. Agad Siyang 

sinalubong ng mga dumalo sa Araw ng Paskuwa na may hawak na mga dahon ng palma at 

nagpupuri sa Diyos (Yahweh). Pagdating Niya sa templo, naroroon ang mga nagbebenta ng mga 

hayop sa mataas na halaga at mga nagpapalit ng salapi. Gumawa Siya ng pamalo na yari sa lubid 

at ipinagtabuyan ang mga negosyante paalis sa Templo. Pagkatapos, patuloy Niyang tinuruan ang 

mga tao tungkol sa Diyos. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam ba ninyo na tinuturuan ng Kasulatan ang mga tao na maglakbay papunta sa Jerusalem 

tatlong beses isang taon upang ipagdiwang ang mga mga Araw na Itinalaga ng Diyos, ang Araw 

ng Paskuwa, Shavuot at Sukkot? (Exodo 23:14-16)
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 5, 6, at 7 mula sa kuwentong ‘Ang Pagtataksil sa Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Bakit natuwa ang mga tao na makita si Yeshua? 

2. Bakit binabantayan ng mga sundalong Romano ang Templo? 

3. Ano ang nakita ni Yeshua sa loob ng Templo na Kanyang ikinagalit? 

4. Ano ang Kanyang ginawa dahil dito? 

5. Ano ang sinabi ni Yeshua sa mga tao na dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos? 

Mensahe: 
Basahin: Mateo: 15:8-9. Nagalit si Yeshua sa mga pinuno ng relihiyon sa Templo dahil itinuro nila sa 

mga tao na mas mahalaga kaysa sa Bibliya ang kanilang mga utos at tradisyon. Nais ng Diyos na ang 

Kanyang mga salita lamang ang ating susundin at huwag tayong susunod sa mga utos at tradisyon 

ng mga tao na salungat sa Salita ng Diyos. 

Talatang isasaulo: 
“Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu?”  

(1 Corinto 3:16) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Nilinis ni Yeshua ang Templo 

2. For more printable activities, check out our He is Risen! Activity Book. Preview here: https://

www.biblepathwayadventures.com/activities/risen-activity-book-lesson-plans/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Ang Pagtataksil sa Hari (Ikatlong Aralin) 

Ikatlong Aralin: Ang Hardin ng Getsemane 
Guro:  
Teksto sa Kasulatan: Juan 13:1-18:15 
Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata ang tungkol sa pinakamahalagang utos 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikatlong Aralin, nagtipon si Yeshua at ang Kanyang mga alagad sa isang bahay sa Jerusalem sa 

pasimula ng pista ng Paskuwa. Sa isang simpleng hapunan ng tinapay at alak, tinuruan ni Yeshua 

ang Kanyang mga alagad ng maraming mga bagay. Pagkatapos, nagtungo Siya sa hardin ng 

Getsemane kasama ang mga alagad kung saan siya mag-isang nanalangin. Dumating si Judas 

kasama ang mga bantay sa Templo upang hulihin si Jesus. Tumakas ang mga alagad sa takot na 

sila man ay hulihin din. Dinala si Yeshua ng mga bantay sa Templo sa pinuno ng relihiyon na 

nagngangalang Annas na sinubukan siyang lansihin. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam na ninyo na ang salitang Getsemane sa wikang Hebreo ay nangangahulugang ‘Pisaan ng 

Olibo?’ Noong panahon ni Yeshua, ang hardin ng Getsemane ay natatamnan ng napakaraming 

puno ng olibo.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 8, 9, 10, at 11 mula sa kuwentong ‘Ang Pagtataksil sa Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Ano ang papel ng isang alipin? Paano ito itinuro ni Yeshua sa Kanyang mga alagad? 

2. Sino sa mga alagad ang nagtaksil kay Yeshua? 

3. Ano ang ginawa ni Yeshua sa Hardin ng Getsemane? 

4. Bakit nagkagulo ang mga alagad ng hulihin si Yeshua? 

5. Bakit tumakas ang mga alagad? 

Mensahe: 
Basahin: Deuteronomio 6:4-8 at Markos 12:29–31. Nais ng Diyos na ibigin natin Siya, at ibigin ang 

ating mga kapwa tao. Ito ang dalawa sa pinakamahalagang utos ng Diyos. 

Talatang isasaulo: 
“..Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas.”  

(Deuteronomio 6:5) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Ang Huling Hapunan 

2. Gawain: Papiliin ang mga bata ng kani-kanilang kapartner. Bigyan ang bawat pares ng 

palangganang may tubig. Sabihin sa kanila na hugasan ang paa ng isa’t isa. Gamit ang mga 

talata sa Bibliya (Juan 13:4-17), ituro sa kanila na gawain ng mga alipin ang paglilingkod. 

3. For more printable activities, check out our He is Risen! Activity Book. Preview here: https://

www.biblepathwayadventures.com/activities/risen-activity-book-lesson-plans/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Ang Pagtataksil sa Hari (Ikaapat na Aralin) 

Ikaapat na Aralin: Pinagtaksilan! 
Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Lukas 22:54-23:11 
Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata ang tungkol sa Paskuwa 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikaapat na Aralin, dinala si Yeshua sa pinakapunong saserdote at mga pinuno ng relihiyon. May 

ilang lalaking binayaran upang magpahayag ng kasinungalingan tungkol kay Yeshua. Pinili ng 

mga pinuno na maniwala sa mga taong ito at hinatulan si Hesus ng pamumusong (paginsulto sa 

Diyos). Naghintay si Pedro sa labas upang tingnan kung ano ang mangyayari. Dito niya itinanggi si 

Yeshua ng tatlong beses. Madaling araw kinabukasan, dinala si Yeshua ng mga pinuno ng 

relihiyon sa Gobernador. Nais nilang hatulan ni Pilato si Yeshua ng kamatayan upang isipin ng mga 

taong pumunta sa Jerusalem para sa Pista ng Paskuwa na ang mga Romano ang nagpapatay kay 

Yeshua. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam ba ninyo na taun-taon tuwing pista ng Paskuwa, nagpapalaya ang Gobernador ng isang 

kriminal na pinipili ng mga tao? Inalok ni Pilato sa mga tao kung sino ang kanilang pipiliing 

palayain, si Yeshua, o si Barabas.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 12, 13, at 14 mula sa kuwentong ‘Ang Pagtataksil sa Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Ano ang Sanedrin? 

2. Makatarungan ba ang naging paglilitis kay Yeshua? 

3. Sino sa mga alagad ang itinanggi si Yeshua ng tatlong beses? 

4. Ano ang nangyayari taun-taon tuwing pista ng Paskuwa?  

5. Ano ang tatlong dahilan na ibinigay ng mga pinuno ng relihiyon kay Pilato upang ituring nito na 

may kasalanan si Yeshua? 

Mensahe: 
Basahin: Juan 13:1. Hinatulan ng kamatayan si Yeshua sa Araw na Itinalaga ng Diyos na tinatawag 

na Paskuwa. Ipinapaalala sa atin ng Paskuwa ang paglalakbay ng mga Israelita palabas sa Ehipto, at 

ang dahilan kung bakit namatay si Yeshua (ang Tagapagligtas) para sa atin. 

Talatang isasaulo: 
“Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, 

inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos.”  (Efeso 5:2) 

Gawain: 
1. Gawain: Gumamit ng isang malaking papel sa pagguhit ng mga eksena sa kuwento sa araw na 

ito. Bigyan ang bawat bata ng isang eksena na kanyang iguguhit. 

2. For more printable activities, check out our He is Risen! Activity Book. Preview here: https://

www.biblepathwayadventures.com/activities/risen-activity-book-lesson-plans/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Ang Pagtataksil sa Hari (Ikalimang Aralin) 

Ikalimang Aralin: Nagdesisyon si Pilato | Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Lukas 23:1–25 
Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata na nais ng Diyos na mamuhay tayo ayon sa 
Kanyang kalooban 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikalimang Aralin, sinulsulan ng mga pinuno ng relihiyon ang mga tao sa labas ng palasyo na 

hilingin ang kalayaan ni Barabas. Hindi malaman ni Pilato ang kanyang gagawin. Ipinadala niya si 

Yeshua kay Herodes Antipas na tinuya si Jesus at pagkatapos ay ipinabalik kay Pilato. Nagpadala 

kay Pilato ang kanyang asawa ng isang mensahe na nagsasabi na walang sala si Yeshua. Ngunit 

hindi pinansin ni Pilato ang mensahe at iniutos sa mga Romanong sundalo na hagupitin si Jesus. 

Nang ibalik sa kanya si Jesus, tinanong ni Pilato ang mga tao kung ano ang kanyang gagawin. 

Ipinilit ng mga pinuno ng relihiyon at ng mga tao na ipako sa krus si Yeshua. At pumayag si Pilato. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam ba ninyo na tanging ang Lumang Tipan lamang ang Kasulatan na mababasa sa panahon ni 

Yeshua? Kilala ang Lumang Tipan sa tawag na “Tanakh” sa salitang Hebreo. Ang mga pahina nito ay 

binabasa linggu-lingo sa mga sinagoga. Kasama sa mga Kasulatang ito ang mga aklat ni Moises, 

aklat ng mga propeta at ang mga awit.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 15, 16, at 17 mula sa kuwentong ‘Ang Pagtataksil sa Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Bakit ipinadala ni Pilato si Yeshua kay Herodes Antipas?   

2. Ano ang ginawa ni Herodes Antipas ng makita niya si Yeshua? 

3. Ano ang ginawa ng mga Romanong sundalo kay Yeshua? 

4. Naniwala ba si Pilato na nagkasala si Yeshua?  

5. Sino ang bilanggo na hinatulan ni Pilato ng kamatayan? 

Mensahe: 
Basahin: Roma 12:1-8. Kung paanong inihandog ni Yeshua ang Kanyang buhay para sa atin, nais din 

ng Diyos na ihandog natin ang ating sarili bilang handog na buhay para sa Kanya. Ang isang paraan 

upang magawa natin ito ay ang paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng mga talento at kaloob na 

ibinigay Niya sa atin. 

Talatang isasaulo: 
“Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa 

inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 

Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.” (Roma12:1) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Ang pagkikita ni Yeshua at Herodes Antipas 

2. For more printable activities, check out our He is Risen! Activity Book. Preview here: https://

www.biblepathwayadventures.com/activities/risen-activity-book-lesson-plans/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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