
Planong Aralin
Ang Pagsilang ng Hari (Unang Aralin) 

Unang Aralin: Isang mensaherong mula sa Diyos 
Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Mateo 1:18–25 
Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata na karapatdapat ang Diyos sa ating pagtitiwala 

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

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Unang Aralin, nagpadala ang Diyos ng isang anghel na tinatawag na Gabriel upang sabihin kay 

Maria na magsisilang siya ng isang sanggol na papangalanang Jesus (Yeshua). Nagulumihanan si 

Maria ngunit nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Nagmamadaling sinabi niya sa kanyang 

mapapangasawang si Jose ang nakapagtatakang balita. Nagalala si Jose dahil buntis na si Maria 

kahit hindi pa sila nagsisiping. Isang gabi, nagpakita kay Jose sa kanyang panaginip ang isang 

anghel at sinabi sa kanya na ang batang dinadala ni Maria ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Banal 

na Espiritu. Nagtiwala si Jose sa plano ng Diyos at iniuwi si Maria sa kanyang tahanan bilang 

asawa. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam ba ninyo na sinabi ni Gabriel kay Maria na Jesus ang ipapangalan niya sa kanyang sanggol. 

Ang buong pangalan ni Jesus ay ‘Yehoshua’ na nangangahulugang “ang Diyos ang aking 

kaligtasan.”  Hinulaan nina propeta Isaias at Mikas ang tungkol sa pagsilang ni Yeshua daan-daang 

taon bago iyon maganap (Isaias 7:14 at Mikas 5:2). 
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 1, 2, at 3 mula sa kuwentong ‘Ang Pagsilang ng Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Ano ang reaksyon ni Maria ng batiin siya ni anghel Gabriel? 

2. Ano ang kahulugan ng pangalang ‘Yeshua’? 

3. Pagkatapos sabihin kay Maria na huwag matakot, ano ang ibinalita ng anghel kay Maria? 

4. Bakit dinalaw ng anghel si Jose? 

5.  Ano ang ginawa ni Jose pagkatapos niyang magising mula sa kanyang panaginip? 

Mensahe: 
Basahin: Jeremias 17: 7-8. Parehong nagtiwala si Maria at si Jose sa plano ng Diyos. Ang Diyos ay 

karapatdapat sa ating pagtitiwala. 

Talatang isasaulo: 
“Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.” (Lukas 1:37) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Ang kapanapanabik na balita kay Maria! 

2. For more activities, view our Birth of the King Activity Book and Birth of the King Activity Book 

for Kids ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activitybook-lesson-plans/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activity-book-kids-3-5/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Ang Pagsilang ng Hari (Ikalawang Aralin) 

Ikalawang Aralin: Isinilang ang isang Hari!  
Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Lukas 2:1-2:12 
Layunin ng aralin:  Matututunan ng mga bata ang tungkol sa Araw ng mga Trumpeta

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

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikalawang Aralin, iniutos ng Emperador ng Roma na umuwi ang mga Hudyo sa kani-kanilang 

lupang sinilangan upang magpatala. Naglakbay si Jose patungo sa kanyang bayang sinilangan sa 

Jerusalem. Ng dumating sila sa Bethlehem, nalalapit na ang mga Pista sa Taglagas (Araw na 

Itinalaga ng Diyos). Abala ang bawat isa sa paghahanda sa kapistahan. Habang nasa Bethlehem, 

isinilang ni Maria si Jesus. Isang anghel ng Diyos ang nagpakita sa mga pastol sa parang at 

ibinalita sa kanila ang pagsilang ng Mesiyas. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam ba ninyo na maraming iskolar ng Bibliya ang naniniwala na si Yeshua ay ipinanganak sa isa sa 

mga Araw na Itinalaga ng Diyos na tinatawag na Araw ng mga Trumpeta? Sa Israel, ito ay panahon 

kung kailan pinapahiran ng langis at ipinakikilala ang magiging hari.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 4, 5, 6, at 7 mula sa kuwentong ‘Ang Pagsilang ng Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Sino ang Emperador ng Roma ng panahong iyon? 

2. Bakit naglakbay sina Jose at Maria patungong Bethlehem? 

3. Kailan isinilang si Yeshua? 

4. Ano ang Araw ng mga Trumpeta? 

5. Paano nalaman ng mga pastol ang tungkol sa pagsilang ni Yeshua? 

Mensahe: 
Basahin: Levitico 23:23–25. Ang lahat ng mga Araw na Itinalaga ng Diyos ay tumutukoy kay Yeshua, 

Marami din ang tumutukoy sa mga mangyayari sa kasaysayan ng Israel sa hinaharap. 

Talatang isasaulo: 
“Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon.”   

(Lukas 2:11) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Ang mga Pastol sa Parang 

2. For more activities, view our Birth of the King Activity Book and Birth of the King Activity Book 

for Kids ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activitybook-lesson-plans/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activity-book-kids-3-5/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing panalangin.  
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Planong Aralin
Ang Pagsilang ng Hari (Ikatlong Aralin) 

Ikatlong Aralin: Isang espesyal na bituin  
Guro:  
Teksto sa Kasulatan: Mateo 2:1 at Lukas 2:8-20    
Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata ang tungkol sa mga Magoa sa Diyos 

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

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikatlong Aralin, nagmamadaling pumunta ang mga pastol sa Bethlehem upang tingnan ang 

Mesiyas. Sa kabilang dako, sa malayong lupain ng Partia, nakatira ang isang grupo ng mga 

matatalinong lalaki na tinatawag na mga Mago. Ang mga ito ay lalaki mula sa Arabia at Persia na 

nagaral tungkol sa mga bituin at tumutulong sa mga hari sa paggawa ng mahahalagang desisyon. 

Matagal na nilang pinagaaralan ang kalawakan para sa isang espesyal na tanda sa pagdating ng 

Mesiyas. Ng makita nila sa wakas ang Dakilang Bituin, alam nila na isinilang na ang Mesiyas. 

Naghanda sila sa paglalakbay  patungo sa Israel upang dalawin Siya. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam na ninyo na ang matatalinong lalaki (Mago) ay naglakbay ng 900 milya upang dalawin ang 

Mesiyas? Isang maliit na bata na si Jesus ng dumating sila sa Bethlehem.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 8, 9 at 10 mula sa kuwentong ‘Ang Pagsilang ng Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Ano ang ginawa ng mga pastol pagkatapos na magpakita sa kanila ang isang hukbo ng mga 

anghel? 

2. Saan matatagpuan ang lupain ng Partia? 

3. Ano ang isa pang tawag para sa mga pantas na lalaki mula sa Silangan? Ano ang kanilang 

trabaho? 

4. Paano nila nalaman na isinilang na ang Mesiyas? 

5. Ano ang inyong natutunan tungkol sa mga Mago? 

Mensahe: 
Basahin: Mikas 5:2–5. Maraming taon bago isilang ang Mesiyas, isinulat na sa Kasulatan ang tungkol 

sa Kanyang pagsilang. Laging tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako. 

Talatang isasaulo: 
“.. lilitaw ang isang bituin, sa lahi ni Israel ay may maghahari rin.”  (Mga Bilang 24:17) 

Gawain: 
1. Maze: Ang pagsilang ng Hari maze 

2. For more activities, view our Birth of the King Activity Book and Birth of the King Activity Book 

for Kids ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activitybook-lesson-plans/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activity-book-kids-3-5/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa  

isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Ang Pagsilang ng Hari (Ikaapat na Aralin) 

Ikaapat na Aralin: Ang pagdating ng mga Mago 
Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Mateo 2:1-2:9 
Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata na ang bawat salita sa Bibliya ay totoo 

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

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikaapat na Aralin, naglakbay ng napakalayo ang mga Mago patungong Judea. Nang dumating 

sila doon, nagulumihanan ang buong Jerusalem. Ang Partia ay isang makapangyarihang imperyo 

at mahalagang mga tao ang mga Mago. Nagalit si Haring Herodes ng kanyang marinig ang balita 

tungkol sa bagong silang na Hari. Lihim siyang nakipagkita sa mga Mago upang alamin ang 

tungkol sa batang isinilang. Ipinatawag niya ang mga lider ng relihiyon upang ipakita sa kanya 

ang hula sa Kasulatan tungkol sa isisilang na Mesiyas. Nagkunwaring sasamba kay Yeshua, 

pinahayo ni Herodes ang mga Mago upang hanapin Siya. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam ba ninyo na ang mga hayop ay tumitira sa mga kural tuwing gabi kasama ang kanilang 

buong pamilya upang mailigtas sila sa mga magnanakaw? Itinatayo ang mga sabsaban sa silong 

ng maraming bahay. Ginugol nina Jose at Maria ang buong magdamag sa silong ng isang bahay 

malapit sa mga hayop, hindi sa isang sabsaban.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 11, 12, at 13 mula sa kuwentong ‘Ang Pagsilang ng Hari.’  Mga gagamiting 

tanong: 

1. Bakit nagulumihanan ang buong Jerusalem sa pagdating ng mga Mago? 

2. Sino ang hari na nagnais na patayin si Yeshua? 

3. Bakit nagalit ang hari sa mga Mago? 

4. Paano nalaman ng hari na makikita ng mga Mago ang Mesiyas sa Bethlehem?  

5. Ano ang dahilan na ibinigay ng hari sa mga Mago para sa kanyang pagnanais na makita si 

Yeshua? 

Mensahe: 
Basahin: Awit 119:160–168. Kung paanong pinagtiwalaan ng mga Mago ang salita ng Diyos at 

sinundan ang bituin papuntang Bethlehem, malalaman natin na ang bawat salita sa Bibliya ay 

totoo. 

Talatang isasaulo: 
“Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan; ang salita mo ang katotohanan.”  

(Juan 17:17) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Dumating ang mga Mago sa Jerusalem 

2. For more activities, view our Birth of the King Activity Book and Birth of the King Activity Book 

for Kids ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activitybook-lesson-plans/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activity-book-kids-3-5/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang  

maiksing panalangin.  
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Planong Aralin
Ang Pagsilang ng Hari (Ikalimang Aralin) 

Ikalimang Aralin: Ang pagtakas patungong Ehipto! | Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Mateo 2:9–18 
Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata na ang tanging Daan patungo sa Diyos ay sa 
pamamagitan ng Kanyang Anak na si Yeshua 

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

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikalimang Aralin, sinundan ng mga Mago ang bituin papuntang Bethlehem. Ng dumating sila 

sa lugar, yumukod sila at sumamba kay Yeshua, ang Mesiyas. Ngunit hindi sila nagtagal. Sinabihan 

sila ng Diyos na huwag silang babalik kay Haring Herodes. Sa halip, lihim silang maglalakbay sa 

ibang daan pabalik sa Partia. Nang gabing iyon, sinabihan si Jose ng isang anghel na dalhin ang 

kanyang pamilya at tumakas patungong Ehipto. Nang malaman ni Haring Herodes na 

pinaglalangan siya ng mga Mago, iniutos niya sa kanyang mga kawal na pumunta sa Bethlehem at 

patayin ang lahat ng batang lalaki na may edad na dalawang taon pababa. Ngunit nakaligtas sina 

Maria, Jose at Yeshua. Nakatakas sila patungong Ehipto. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Alam ba ninyo na si Herodes na Dakila ay mula sa isang Arabong pamilya, hindi sa isang 

pamilyang Hudyo? Bagama’t tinatawag siya na ‘Hari ng mga Hudyo’, Ang Emperador ng Roma, 

hindi ang mga Hudyo, ang nagbigay sa kanya ng titulong ito.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 14, 15, 16, at 17 mula sa kuwentong ‘Ang Pagsilang ng Hari.’  Mga 

gagamiting tanong: 

1. Paano nalaman ng mga Mago kung saan nila makikita ang Mesiyas?   

2. Anu-ano ang mga regalo na inihandog ng mga Mago kay Yeshua? 

3. Ano pa ang ginawa ng mga Mago ng makita nila ang Mesiyas? 

4. Bakit tumakas sina Maria, Jose at Yeshua patungong Ehipto?  

5. Ano ang ginawa ni Haring Herodes ng malaman niya na pinaglalangan siya ng mga Mago? 

Mensahe: 
Basahin: Juan 4:25-26 at 1 Juan 2:17, 24-25. Gaya ng mga Mago, nalalaman natin na si Yeshua ang 

ating Mesiyas. Ang sinumang nananalig sa Kanya at gumagawa ng kalooban ng Diyos ay 

pinangakuan ng buhay na walang hanggan. 

Talatang isasaulo: 
“Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa 

pamamagitan ko.” (Juan 14: 6) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Naglakbay ang mga Mago patungong Bethlehem 

2. For more activities, view our Birth of the King Activity Book and Birth of the King Activity Book 

for Kids ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activitybook-lesson-plans/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/birth-king-

activity-book-kids-3-5/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa  

isang maiksing  

panalangin.  
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