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Ang Pagdatal at Panahon ng Kapaskuhan (Kristolohiya)

Ang Taon ng Sangkakristianuhana ay nagsisimula sa
Pagdatal, ang panahon ng paghahanda para sa pagsilang
ni Jesus at sa inaasahan niyang pagbabalik ng may
kadakilaan. Pinagsasama nito ang masayang
pagdiriwang at mataimtim na pagninilaynilay: kagalakan
sapagkat nalalapit na ang Araw ng pagliligtas at
mataimtim na pagninilaynilay tungkol sa panawagan ng
pagsisisi - “Ihanda ang daraanan ng Panginoon
…magsisi.”

Nagkakatipon ang mga mananampalataya sa iglesia
para sa kolektibong proseso ng pagalam sa presensya ni
Kristo sa gitna ng buhay at sa nagpapanibagong
kapangyarihan na gumagawa sa ating kalagitnaan upang
ihatid ang pag-asa para sa Araw ng Kaligtasan.

Nagsisimula ang Kapaskuhan sa Araw ng Pasko at
nagtatapos isang araw bago magsimula ng Panahon ng
Epipanya. Ang Pasko ay tanda ng katuparan ng pangako
ng Diyos para sa kaligatasan ng sandaigdigan. Araw ito
ng dalisay na pagpupuri at pasasalamat. Puti ang
liturhikal na kulay na sumisimbolo sa kadalisayan at
kabanalan ng sangggol na si Jesus na nakahiga sa
sabasaban.
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Liturhiya para sa Unang Linggo ng Pagdatal

Salita ng Pagninilaynilay:
“Ang pagdatal ay panahon ng paghihintay, ng inaasahan at pag-asa. Nagsisimula sa apat
ng Linggo bago ang Pasko at nagtatapos sa gabi ng Kapaskuha, tinutulungan tayo ng
Pagdatal upang maghanda sa pagdating, o “pagdatal” ng sanggol na si Kristo sa Pasko.
(Ang salitang “advent” nagmula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay “pagdatal.”)  Arlene
M. Mark

Malumanay na Musika (Maaaring mula sa Harmonica)
Prosesyunal

Pagpasok ng Patnugot
Mga may dala ng Bulaklak, mga Kandila ng Pagdatal, Kandila ni Kristo at Pastor

+Tawag sa Pagsamba
Patnugot: Pakingggan natin ang kapahayagan ng pangako ng Diyos.
Kapulungan: Para sa Pagdatal ito ay panahon ng pag-asa sa bagong liwanag na sisikat
Patnugot: Tanggapin natin ang liwanag na hatid ng mga propeta
Kapulungan: sapagkat pinapawi ng liwanag ang kadiliman at ihanda ang daan ng

Panginoon
Patnugot: Tunghayan natin ang kadakilaan ng Diyos na siyang nagliliwanag sa atin.
Lahat: Sapagkat matagal na nating inaasam ang pagbabagong hatid ng liwanag ng

kabanalan ng Diyos.
+ Ang Pagsisindi ng Unang Kandila ng Pagdatal (Sa pangunguna ng piling pamilya)

Ama: Ngayon ang pasimula ng Pagdatal,
Ina: Ang pagdiriwang ng pagdating ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus,
Mga Anak: Hatid ng Pagdatal sa atin ay bagong paraan ng pagsaksi sa ating

sandaigdigan, upang maunawaan natin ang presensya ng Diyos na siyang
naghahari sa sansinukob, upang kilalanin na ang Diyos ang Siyang
nakapangyayari sa kasaysayan.

Kapulungan: Sisindihan natin ang kandilang ito bilang simbolo ng mga pangakong
nahayag sa pamamagitan ng mga propesiya na ibinigay sa atin ng Diyos. O
Diyos pangako Ninyong dagli kayong darating at susunod kami sa inyo.

Magulang: Mataman kaming nanalangin.
Iglesia: “Kaya Panginoon, dagli na kayong dumating.”

Awit “O Come, O Come, Emmanuel”
Translated: John Neal, 1818-66

O come, O come, Emmanuel, and ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here, until the Son of God appear
Refrain:Rejoice! Rejoice! Emmanuel, shall come to you, O Israel.
O come, O Wisdom from on high, who ordered all things mightily;
To us the path of knowledge show, and teach us in its ways to go.

Panalangin sa Pagdatal (Sabay-sabay)
Nagkatipon kami, O Diyos, hanap ay liwanag, liwanag na siyang maghahayag ng inyong
kaningningan, liwanag na papawi sa pagkabulag, liwanag na magbibigay sa amin ng pag-
unawa. Pumasok kayo sa aming mga puso at manatili sa aming pananambahan, ng sa
gayo’y makapaglingkod kami sa inyong kaharian bilang mga tagapagdala ng liwanag at
gagabay sa iba tungo sa Liwanag. Ito ang aming samo at dalangin, sa pangalan ni Jesus.
Amen.
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Tunog ng Ching: (Kung walang Ching pwedeng patunugin ang takip ng takuri o kutsara)

+Opening Song: “My Soul Magnifies the Lord” HFJ # 116
Words by Henry W. Kiley, Philippines; based on Luke 1:46-55
Music based on Kalinga Motive

All: My soul magnifies the Lord, and in God my heart Exults:
Salidum salidumay, insinalidumiway. Ay ay salidumay me

Solo (Female): Favored look he casts on me, shadowed me so tenderly
Generations then will see deep things God works silently,
Ay ay salidum-may.

Men: To God fearing souls he goes, on them mercy he bestows;
With the strength of his right arm scatters all the proud who swarm,
Ay ay salidum-may.

Women: Those enthroned he will bring down, and the lowly he will crown;
Hungry ones he’ll fill with cheer, but the rich his Day will fear.
Ay ay salidum-may.

Children and Youth: So the Promise from of old comes to life has not gone cold;
Promise made to Abraham bears its fruit the Kingdom come.
Ay ay Salidum-may.

Unison: Blessed Mary, all Saints say; your consent has paved the way.
Our salvation now is won, by the coming of God’s Son.
Ay ay Salidum-may, Salidum-may, Salidum-may.

Panawagan sa Pagsisisi (Pastor)
Hindi na kailanman tayo makapagkukunwari pa. Na hindi natin nalalaman kung anong uri
ng buhay ang kailangan nating ipamuhay, alam natin ang mga dahilan kung paano tayo
nagkasala—sa pamamagitan ng ating mga pananalita gayundin sa ating pananahimik, sa
ating mga ginagawa at hindi natin pagkilos.  Pagsisihan natin ang lahat ng ito sa Diyos na
nasa ating kalagitnaan.

Panalangin ng Pagsisisi sa pamamagitan ng Awit at Sayaw
Hayaan awitin ito ng batang lalaki/ babae habang ang ibang mga bata’y paggpapakita ng
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Kapahayagan ng Kapatawaran (Pastor)
Pakinggan natin ang mga salita ng kapataran na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya kay
Kristo na ating Tagapagligtas. Gayon na lamang ang pag-ibig  ng Diyos sa sanlibutan kaya
ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinuman sa kanya’y
sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang.
Ang mga salitang ito ay sigurado at katanggap-tanggap, si Kristo Hesus ay naparito
sa sanlibutan upang tubusin ang mga makasalanan.

Pagbabahaginan ng Kapayapaan ng Diyos
Lapitan natin ang ating mga kapatid at ibahagi ang kapayapaan ng Diyos sa isa’t-isa.

‘Pagbasa mula sa Biblia Isaiah 7:14, Matthew 1:18-25 and Luke 1:26-38
Mensahe mula sa Awit
Mensahe ng Buhay
Tugon ng mga Mananampalataya

Sa pamamagitan ng tula ng mga bata na nagsasalaysay tungkol sa kahulugan ng
Pagdatal o Advent. Pipili ang guro ng paaralang lingguhan ng 6 na bata na magbibigay
kahulugan sa salitang Advent isang Linggo bago ang Linggo ng Pagdatal  upang
kanilang sauluhin at tulain sa panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Pagdatal.

Panawagan sa Pagkakaloob
Sa panahong ito ng napakaraming gawain, ang pinakamahalagang paghahanda ay
magaganap sa ating mga puso kung kailan papasukin natin ang Diyos sa ating mga buhay,
kung kailan natin “ihahanda ang daraanan ng Panginoon.” Sa gitna ng ating  paghahanda,
magdala tayo ng mga handog na ating ipagkakaloob ng sa gayo’y magningning ang pag-
ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ng iglesia at  gayundin sa uri ng buhay
mayroon tayo. Likumin natin ang ating mga kaloob.

Handog na Awit
Hayaang ang isang bata, kabataan, UCM, CWA o pamilya ng mga mang-aawit ang
maghandog ng awit habang nililikom ang mga kaloob.

‘Doxologia
‘Panalangin ukol sa mga kaloob (Sabay-sabay)

Diyos ng pangako at pag-asa, naglaan kami ng oras sa umagang ito upang ihandog  sa
ang mga kaloob na oras, talento at tinatangkilik. Lumalapit kami sa inyo, bilang pagtanaw
na kayo ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting handog. Ang mga salita Ninyo’y
nagpapaalala sa amin na di namin alam ang araw o oras na susubukin ang aming
pananampalataya sa Inyo, kaya’t kami’y nanalangin na sa  bawat araw at pagkakataon ay
sikapin naming mamuhay ng may pag-ibig at kahabagan para sa mga pinakaaba,
pinakamababa at nangangailangan, sa pamamaraang katanggap-tanggap sa inyo O
Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo, na ang pagdating ay nanawagan sa
amin ng paghahanda at pagsisisi. Amen. (Mateo 24:36-44.)

+Closing Hymn  “Come, Thou Long Expected Jesus”
Words: Charles Wesley, 1744
Music: Rowland H. Prichard, 1830; harm. The English Hymnal, 1906

1. Come, O long expected Jesus, born to set your people free;
From our fears and sins release us, Christ, in whom our rest shall be.
You our strength and consolation, come salvation to impart;
Dear desire of many nations, joy of every longing heart.
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2. Born your people to deliver, born a child and yet a King,
Born to reign in us forever, born your gracious realm to bring.
By your own eternal Spirit, rule in all our hearts alone;
By your all sufficient merit, raise us to your glorious throne.

+Panalangin ng Pagtatalaga Elder

+Bendisyon at Pagpapala Pastor
Paglabas natin ay naroon ang daigdig na sobra-sobra ang mga teorya at teknolohiya,
subalit palasak sa kawalang pag-asa. Kung magkagayon kayo, tulad ni Kristo, ang
kinabukasan ng sambayanan, sinumang nakababatid ng kinabukasan ay nagluluwal ng
pangako at pag-asa. Kahalintulad ng muling pagbabalik ni Jesus ng may kadakilaan, siya
ang hahatol sa mga buhay at mga patay. Humayo kayo ipamuhay ang pag-asang di
magmamaliw at matapang.

+ Tatlong Amen

+Pangwakas na tugtugin (sa saliw ng Harmonika)
+Resesyunal

Choir Members, Worship Leaders

Mga Pinagkunan
1. Words for Worship edited by Arlene M. Mark
2. Worship Resources 9th CCA  Assembly
3. Resources and Reflections for Worship
4. Worship Together
5. Worship Elements and Symbols
6. Hymnal of Faith Journey
7. www.ucc.worship resources
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Unang Linggo ng Pagdatal
Lectionary Title 1: Ang Etniko at Pinagmulan ni Jesus

Lumang Tipan: Genesis 17: 1-8
Ang Pagtutuli, Palatandaan ng Kasunduan
Nang siyamnapu't siyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako
ang Makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang
iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin
ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito'y nagpatirapa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos,
"Ito ang aking tipan sa iyo: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang
itatawag sa iyo kundi Abraham, a sapagkat ngayo'y ginagawa kitang ama ng maraming
bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa; at may
magiging hari sa kanila.
"Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging
Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Canaan na
iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang
panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos."

Bagong Tipan: Mateo 1: 1-17
Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa
lahi ni Abraham.Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus
ay sina: Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda, Fares at
Zara na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom na anak ni Fares, Aram, Aminadab, Naason,
Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na
ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga
taga-Juda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: David, Solomon na anak ni
Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshafat, Joram, Ozias,
Jotam, Acaz, Ezequias, Manases, Amos, Josias, Jeconias at ang mga kapatid nito.At
pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga
ninuno niya ay sina: Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Aquim,
Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus---ang
tinatawag na Cristo.Samakatuwid, may labing-apat na salinlahi mula kay Abraham
hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga
Israelita sa Babilonia at labing-apat din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay
Cristo.

Pangkalahatang Konsepto: Si Jesus ang sanggol ng kasaysayan at ng kanyang
kapanahunan.

Susing Konsepto para sa Lahat ng Antas
(Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Level (N/K/YE): Isinilang si Jesus.
Middle and Older Elementary Level (ME/OE): Nabibilang si Jesus sa pamilyang Hudyo.
Kabataan: Niyakap ni Jesus ang Kanyang pinagmulan at minahal ang lahing Hudyo na

kanyang pinanggalingan.
Matatanda o May edad: Si Jesus ang sanggol ng kasaysayan at ng kanyang

kapanahunan.
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Malalimang Pag-unawa sa Batayang Biblikal
Ang Genesis 17: 1-8 ay nagsasalaysay tungkol sa mga palatandaan ng tipan na siyang

pangako ng Diyos kay Abraham. Naganap ito makalipas ang 13 taon matapos
maipanganak si Ismael, anak ni Agar. Tatlong mga palatandaan ang inihayag ng Diyos kay
Abraham na siyang magbibigay katuparan sa tipan ng Diyos, una, si Abraham ang
magiging ama ng maraming bansa at may magiging hari na magmumula sa kanyang
angkan. Ikalawa, tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako kay Abraham at sa kanyang
salinlahi at ang Diyos na si Yahweh ang kanilang magiging Diyos sa habang panahon, at
pangatlo, si Abraham at ang kanyang angkan ang siyang magmamana ng lupain ng
Canaan. Ngunit bago mangyari ang pakikipagtipang ito ng Diyos kay Abraham mahalagang
banggitin muna natin kung paano siya nagkaroon ng anak kay Agar. Ipinapaalala ng
pangyayaring ito na di kailanman nalimutan ng Diyos ang pangako niya kina Abraham at
Sara, sa kabila ng di nila lubusang pagtitiwala sa mga pangakong ito. Nang ibigay ni Sara
ang alipin niyang si Agar upang magkaroon ng anak si Abraham. Sa huli ay pinatunayan ng
Diyos na hindi yaon ang katuparan ng kanyang pangako kina Abraham at Sara. Ang
katuparan ng mga palatandaan ng pangakong tipan ng Diyos na ito ay naganap sa anak
nilang si Isaac, hanggang kay Jacob at sa kanyang salinlahi na siyang pumunta at
nanirahan sa Lupain ng Canaan. Sa lupaing yaon pinasimulan nila ang Konpederasyon ng
mga mga Tribu at hanggang sa maitatag nila ang kaharian ng Israel na siyang tinukoy
bilang isa sa mga palatandaan ng tipan. Naging tanyag sa buong lupain ang kaharian ni
David at ni Solomon. Ngunit pagkatapos nito ay ang pagkakahati ng kaharian ng Israel, sa
pagitan ng timog at kanlurang kaharian na sa kalaunan ay parehong bumagsak at
napatapon ang mga mamamayan nito sa lupain ng mga dayuhan at makapangyarihang
bansa. Sa paglipas ng panahon muling nakabalik ang mga pinuno ng kahariang timog sa
Juda at muli nilang itinayo ang templo. Matapos makabalik ang mga  mamamayan sa
lupang kanilang tinubuan nagkaroong ng ilang pagaaklas ang mga ito laban sa mga
mananakop at tumagal ito hanggang sa panahon ni Jesus. Ito'y nangangahulugan lamang
na ang tipang ginawa ng Diyos ay parehong ipinagkaloob at nagpanibago at inalala sa
bawat yugto ng kasaysayan. Sa proseso ng kanilang pagpapanibago at pagaala-ala sa
tipang ito ng Diyos lalo sa panahon ng mga kapistahan (hal. Paskwa, Pista ng Tolda), ang
katapatan ng Diyos sa Kanyang pangakong tipan ay pinagtitibay ng may buong kasiyahan
at pagbabalik loob. At ang pagaala-ala, pagpapatibay at pagdiriwang na ito tungkol sa
pangakong tipan ng Diyos kay Abraham ay nagpatuloy hanggang sa sumunod na mga
salinlahi at hanggang sa panahon ni Jesus, ang kanyang pag-uugat sa tipang ito ay
nanatiling itinataguyod, pinagtitibay at ipinagdiriwang hanggang sa kasalukuyan.

Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ang ebanghelyo ni Mateo ang siyang naunang
aklat sa Bagong Tipan upang ipakita ang ugnayan sa pagitan ng mga naunang bayani sa
Lumang Tipan at ng pamilya ni Jesus. Isinasaad sa Mateo 1: 17 ang lahing pinagmulan ni
Jesus simula kay Abraham hanggang sa kanyang pinagmulang pamilya, si Jose na
nagmula sa lahi ni David. Ang pag-uugat na ito sa pamilya ni Abraham at ang kanyang
kaugnayan sa katuparan ng tipan ay nagbigay katuturan sa ebanghelyo ni Mateo bilang
pangunahing aklat kung paano tinugon ni Jesus ang pagkatawag sa kanya ng Diyos upang
isabuhay at tupdin ang tipan ng Diyos sa Kanyang bayan. Ang mga pangalang isinasaad sa
mga nabanggit na mga talata ay nagbibigay larawan sa halaga ng kasaysayan at
pananampalataya kung paano ang Diyos ay humirang ng mga naunang mananampalataya
na may kanya-kanyang kuwento ng pagsunod bunsod ng kanilang malalim na
pananampalataya tulad  nila Rahab at Tamar na napabilang rin sa pangako ng Diyos sa
kabila ng kanilang pagkakaroon ng di magandang reputasyon sa pamayanan. Pinanatili ni
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Mateo ang ganitong pagkakasunud-sunod upang maunawaan ng mga tao ang tradisyon ng
pananampalataya na naganap sa mahalagang yugto ng kasaysayan. Mula sa mahabang
listahang ito ng mga karaniwan, totoong tao at kahit na mayroon silang di kaaya-ayang uri
ng buhay sa kanila mauugat ang kasaysayang pinagmulan ni Jesus at ang kanyang
natatangi, konkreto, mapagkalingang espirituwalidad na siyang naging kapahayagan ng uri
ng kanyang pamumuhay at ministeryo.

Tulong Gabay Para sa mga Guro at Mambabasa
Nakabatay ang konsepto ng Kristianong espirituwalidad sa doktrina ng dalawang

katangian ni Kristo una, ang kanyang pagiging tunay na tao at pagiging tunay na Anak ng
Diyos na nakipamuhay sa piling ng mga tao taglay ang dalawang kalikasang nabanggit,
ayon sa lengguwahe ng klasikal na teolohiyang Kristiano. Isang kabalintunaan at sui
generis, kung iisipin ng sinuman na sa dalawang kalikasang (pagiging tunay na tao at tunay
na Anak ng Diyos) ito ay may nakahihigit o nakabababa, ito ang natatangi sa ganap na
kahulugan ng salita.  Ibig sabihin ang Kristo ay hindi naging higit na tao kaysa atin at hindi
naging mas mababang Diyos kaysa sa Diyos.

Sa ganitong batayan, ang mga naniniwala kay Jesus ay tinawag at itinalaga na kamtin
ang kaganapan ng kalikasan ng pagiging tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang
mga halimbawa, pagtanggap sa kanyang kinahinatnan at kamtin ang pagbabagong dulot
ng kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli. Ang Kristianong espirituwalidad ay proseso
ng pagiging kahalintulad ni Hesus na kung saan pareho itong pakikibaka ng pagsunod sa
kanyang halimbawa at pagpapasakop sa pagbabagong hatid ng kapangyarihan ng Banal
na Espiritu. Para sa mga Kristianong mananampalataya, ang pormasyong espirituwal ay
panghabambuhay na gawain ng pagsasabuhay, personal o kolektib man, sa konkreto at
makasaysayang buhay ni Hesus, sa ilalim ng disiplina ng Banal na Espiritu. Si Santo Pablo
ay nagsabi, ang buhay Kristiano na nakikipagkaisa kay Kristo ay patungkol sa kamatayan
sa krus at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Sa madaling salita, ang kabuoan ng pagiging
Kristo ni Jesus ay ang kanyang- ministeryo - paghihirap-kaluwalhatian - ay mahihinuha sa
malalim na kahulugan ng pagiging  Kristo.

Sa pagpapatuloy ng buong gawain ng Kristianong espirituwalidad kinakailangang
muling tuklasin ng mga mananampalataya ang katauhan ni Jesus sa pamamagitan ng
pagalam sa kanyang buhay at kapanahunan, anong uri ng mga magulang mayroon siya,
pangkasaysayan at panlipunang pangyayari na mayroon sa panahon ng kanyang
kapanganakan, pangkuluturang impluwensiya na kanyang kinamulatan noong kanyang
kabataan, at mga pwersang politikal na humubog sa kanyang kamalayan.

Si Hesus ay hindi tabula rasa, na nagmula sa bula, biglang naging Kristo sa halip siya'y
tao na ang pagkakakilanlan ay nahubog batay sa naging huwaran niya noong panahon ng
kanyang pagiging bata at kabataan. Ganap niyang tinanggap ang kanyang papel bilang
tagapagligtas ng Israel, nang dalhin siya ng Espiritu sa ilang at pagtagumpayan niya si
Satanas at kasunod nito'y buong-buo niyang ipinagkatiwala ang sarili sa Diyos-pagkatao at
kahihinatnan. Ang pangyayari ring ito ang nagbigay sa kanya ng lubos na pagkaunawa sa
pagkahirang at pagkakatalaga sa kanya ng Diyos para sa isang natatanging gawain.
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Nursery/Kindergarten/Younger Elementary Levels

I. Mga Layunin
Sa pagtatapos ng aralin at sa pamamagitan ng naaayon na halimbawang ipinapakita ng

mga magulang at nakatatanda na mabuting huwaran, magagawa ng mga bata na:
1. magsimulang sabihin na ipinanganak si Hesus;
2. magsimulang tanggapin na si Hesus ay ipinanganak bilang tao na tulad natin; at
3. magsimulang magkwento tungkol sa kagalakang dulot ng pagsilang ng sanggol.

II. Konsepto: Isinilang si Jesus.
Mga Kagamitan: Biblia, larawan ng kapanganakan ni Hesus, sanggol na manika, mga
gamit ng sanggol, cue cards, kahon na paglalagyan ng mga gamit, mga talaan ng gawain
(activity sheets)

III. Mga Gawaing tungo sa Pagkatuto
A. Panimulang Pananambahan

1. Oras ng pagtitipon: Mainit na tanggapin ang mga bata sa kanilang pagdating.
Alamin kung sinu-sino ang mga nakadalo at hindi nakadalo.

2. Pakitunghayan ang Liturhiya ng Pagdatal.

B. Paghahanda
1. Panahon ng Pag-uusap. Isusuot ng guro ang hapil at hahawakan ang feeding

bottle. Itatanong niya sa mga mag-aaral, “Ano ang suot ni Titser?” (hapila)
Hahawakan niya ang feeding bottle at itatanong, “Ano ang tawag ninyo dito?
(feeding bottle po) Sino ang gumagamit ng mga ito? (sanggol po) Bakit
kinakailangang magsuot ang sanggol ng hapila sa tuwing iinom siya ng gatas?
(para po hindi mabasa ang kanyang damit)

2. Palaro. Ano ang kapares niya! Sabihin: “Hapila at botelya ng gatas ang
magkasama. Sila’y magkapares. Ngayon alamin natin kung alin-alin ang
magkakapares. Bibigyan ko kayo ng mga larawan na gamit ng sanggol. Hanapin
ninyo ang mga kapares na larawan na hawak ninyo sa mga kamag-aaral ninyo.
Kapag natagpuan na ninyo ang kapares, magtabi kayo sa upuan.” Tulungan ang
mga batang medyo nahihiya upang hanapin ang kanilang kapares. Alamin ang
kanilang ginawa pagkatapos. Hayaan sagutan ng mga bata ang mga talaan ng
gawain na ginawa para sa gawaing ito. (activity sheets) Asahan ang mga
sumusunod na sagot. (sabon at palanggana,sapatos at guwantes ng sanggol,
botelya at gatas, suklay at salamin, unan at kumot)

3. Tanungin: Sino ang gumagamit ng mga bagay na ito? Sabihin: Sa ating kuwento,
alamin kung sino ang gumagamit ng mga bagay na ito?

C. Panahon ng Pag-aaral
1. Ituro ang awit na “Many, Many Years Ago”.
2. Ilahad ang kuwento.

Nang Sanggol si Hesus
Isang umaga, nagising ang sanggol na si Hessus. Nagsimula siyang umiyak ng

napakalakas. Inilagay ni Maria ang maligamgam na botelya ng gatas sa mesa.
Hinipo niya ang kanyang lampin. “Ay, basa na pala!” sabi niya. Kagyat niyang
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pinalitan ng siya ng lampin. Matapos ito, kinarga niya ang bata. Dinala niya siya
malapit sa bintana. Nasilaw ang batang si Jesus ng masinagan niya ang sikat ng
araw. Ang matamis na samyo ng hangin ay nagpatahimik kay Hesus.

Inihanda ni Jose ang palanggana na may maligamgam na tubig malapit sa
lababo. Maliligo si Hesus! Naghalinhinan sina Maria at Jose sa pagkarga kay Hesus.
Natutuwa silang pagmasdan habang siya’y naliligo. Isinuot niya sa kanya ang
kanyang damit. Sinuklay ni Maria ang kanyang buhok hanggang sa siya’y
makatulog.

Bigla, naalala ni Jose ang kanyang mga ninuno, si Abraham at David, inaalagan
ang kanilang pamilya. Ipinangako ni Jose sa Diyos na gayon ding pag-aalaga ang
gagawin niya sa kanyang pamilya.

D. Pagpapalalim sa Aralin/Oras ng Pagbabahaginan
Itinanong ang mga sumusunod:

1. Ayon sa kuwento, sino ang gumagamit ng mga bagay na ating pinag-usapan
    kanina?

2. Sino ang nag-alaga kay Hesus ng siya’y ipanganak?
3. Kung kayo si Maria. Paano ninyo aalagaan ang sanggol na si Jesus? Ano ang

    gagawin ninyo kung:
a. Si Hesus ay umiiyak.
b. Si Hesus ay nangangailangan ng sikat ng araw.
c. Si Hesus ay nagugutom.

4. Kung kayo si Jose. Paano ninyo aalagaan ang sanggol na si Hesus? Anong
gagawin ninyo kung:
a. Si Hesus ay kinakailangang maligo.
b. Si Hesus ay giniginaw.

5. Liban sa pag-iyak, ano pa ang ginagawa ng sanggol matapos siyang ipanganak?
(Tawagin ang bawat mag-aaral na ipakita sa klase sa pamamagitan ng kanyang
pag-akto kung ano pa ang ginagawa ng sanggol liban sa pag-iyak. Hayaang hulaan
ng mga mag-aaral ang ipinakita n kanilang kaklase)

E. Pagtuklas ng Katotohahan sa Biblia
1. Itanong: Kumusta si Jesus ng siya’y sanggol pa lamang?Sasagot ang mga mag-

aaral: Si Jesus ay isinilang sa isang pamilya. Mayroon siyang nanay at tatay.
Inalagaan siya ng  kanyang mga magulang.

2. Itanong: Ano ang kailangan ni Jesus ng siya ay sangggol? Sasagot ang mga mag-
aaral: Kailangan ni Jesus ng damit, pagkain at sikat ng araw. Kailangan niya ang
pagkalingan ng  kanyang mga magulang.

3. Itanong: Kumusta si Jesus ng siya ay sanggol pa lamang tulad natin? Sasagot
ang mga mag-aaral: Si Hesus ay nagkaroon ng pamilya tulad natin. Kinailangan ni
Hesus ang damit, pagkain, sariwang hangin at sikat ng araw kahalintulad natin.
Umiyak din si Hesus ng siya ay bata pa tulad natin.

F. Pagsasagawa ng Katotohanang Biblikal
For N/K
1. Palaro ‘Damitan si Hesus.’ Ano ang mararamdaman ninyo kung mabigyan kayo

ng pagkakataon na mabihisan si Hesus. Anu-anong bagay ang isusuot nyo sa
kanya? (Sa isang kahon, ilagay ang mga bagay na maaaring isuot ng sanggol na
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lalaki tulad ng guwantes, sapatos, kamiseta, hapila, small jumper, dyaket, brief at at
iba pang gamit na karaniwang isinusuot ng sanggol na babae.)
a. Hahawakan ng guro ang manika. “Sasabihin ng guro,  Kunwari ito ang sanggol

na si Hesus”
b. Tumawag ng mag-aaral na “maghahanap” ng maaaring isuot ng sanggol na  si

Hesus. Hayaang maranasan ng bawat mag-aaral na masuotan ng damit
ang  manika.

2. Sabihin: Salamat sa inyong tulong. Tunay na ang sanggol na ito  lalaking malakas at
malusog.

For YE
1. Ang Galak ng Pagaalaga sa Sanggol. Sabihin: Tulad ni Hesus, tayo’y ipinanganak

at naging sanggol rin. Sa pamilya ni Jose at Maria, malaki ang  naidulot ng
pagsilang ni Hesus. Sa tuwina’y galak ang hatid ng pagaalaga ng sanggol sa
pamilya. Sino sa inyo ang makakatulong sa pagaalaga ng sanggol. Hanapin ninyo
sa kahon ang mga kailangan ng sanggol. (Sa kahon, ilagay ang  mga bagay tulad
ng baby bottle, laruan, abaniko, maliit na unan, panghinuko, suklay at lampin.)
a. Nakapalakas umiyak ng sanggol. Siya’y nagugutom.
b. Gustong maglaro ng sanggol.
c. Gustong matulog ng sanggol.
d. Naiinitan ang sanggol. Pinapawisan siya.
e. Kailangan putulan ng kuko ang sanggol. Mahaba na ang mga ito.

2. Art activity. Kumpletuhin ang larawan ng sanggol. Ipinta ang nawawalang
      bahagi ng sanggol at kulayan ito.

G. Pangwakas na Pananambahan
1. Talatang sasauluhin: “At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria

naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Cristo.” (Mateo 1:16)
2. Replektib aksyon: Salamat sa Diyos sapagkat ipinanganak si Jesus. (Tatlong

palakpak)
3. Paghahandog.
4. Pangwakas na mga awit “Joy to the World” and “Many, Many Years Ago”
5. Pangwakas na panalangin: “O Diyos nagpapasalamat kami at ipinanganak si Jesus

tulad namin. Nawa’y patuloy naming mabigyan ng kagalakan si Jesus sa
pamamagitan ng aming pag-aalaga sa aming mga kapatid. Amen.



12 Advent and Christmastide Season (Christology)

United Church of Christ in the Philippines Spirituality for These Critical Times

Middle and Older Elementary Levels
I. Mga Layunin

Sa pagtatapos ng sesyon, ang mga mag-aaral ay magagawang:
1. ipaliwamag na si Jesus ay ipinanganak sa isang pamilyang Hudyo;
2. makapagsasabi tungkol sa kanyang mga magulang;
3. maisabuhay ang pagiging masunurin tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga

magulang
4. nakapagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos sa pagbibigay Niya sa atin ng

    pamilya.

II. Konsepto: Nabibilang si Jesus sa pamilyang Hudyo.
Mga Kagamitan: Banal na Kasulatan, mga larawan ng kapangakan ni Jesus, larawan ng
iba’t-ibang pamilya e.g. Hudyo, Pilipino, Amerikanong pamilya

III. Mga Gawaing tungo sa Pagkakatuto.
A. Panimulang Pananambahan

1. Oras ng Pagtitipon: Batiin ang mga bata sa kanilang pagdating.
2. Pakitunghayan ang Liturhiya ng Pagdatal.

B. Paghahanda sa Gawain
1. Family tree. Sa pisara o sa manila paper, ipakita ng guro ang kanyang family tree.

Sabihin na ipinapakita ng family tree ang ating mga kamag-anak.
2. Gumawa ng inyong family tree. Ipakopya ang template sa itaas at hayaang  sagutan

ng mga mag-aaral ang papel o kaya naman hayaang gumawa ng sarili      niyang
family tree ang mag-aaral.

3. Mag-usap tayo. Itanong: Gaano karami ang iyong mga kamag-anak? Mayroon ka
bang malaki o maliit na pamilya?

C. Panahon ng Pag-aaral
1. Sabihin: Basahin natin ang tungkol sa pamilya ni Jesus. Alamin natin kung sinu-sino

ang miyembro ng kanyang pamilya.
2. Itanong: “Sino ang pwedeng magbasa ng kuwento at usapan ng mga tauhan sa

kuwento?” (Isulat ang kuwento ng sa manila paper para basahin ng malakas ng
mga magbabasa.) Ipakita ang kuwento sa activity sheet. Maari ninyong
palawakin pa ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng pagbasang tugunan ng
mga piling mag-aaral.

At Family’s Dinner
Oras ng hapunan. Ang buong pamilya ni Jesus ay nakaupo sa hapag. Nang

magsisimula na silang kumain, nagtanong si Jesus tungkol kay Abraham at David.
Jesus: Tatay, ano po ang pagkakilalla ninyo kay Lolo Abraham?
Jose: Siya ay taong matuwid. Nakipagtipan sa kanyan ang Diyos.
Jesus: Nakipagtipan? Ano po iyon?
Maria: Ito ay kasunduan sa pagitan ng dalawang partido, tulad ng Diyos at Moises
Jose: Tulad nito. Ubusin mo muna ang mga gulay mo at igagawa kita ng

kabayong kahoy pagkatapos.
Jesus: Talaga po? Yehey! Salamat po Tatay. Ano po ang napagkasunduang gawin

ng Diyos at ni Abraham?
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Jose: Wala ng iba pang Diyos na sasambahin si Abraham…
Maria: ... sapagkat pararamihin ng Diyos ang lahi ni Abraham kasingdami ng mga

bituin sa kalangitan. Sa pamilya ni Abraham magmumula ang isang
dakilang bansa at sila’y pagpapalain sa lupang kanilang titirhan. Tayo ay
nagmula sa lahi ni Abraham, Jesus. Higit pa sa dami ng mga bituin sa
kalangitan. Hindi kayang bilangin ninuman.

Jesus: Sina Tiyo Zacarias, Tiya Elizabeth at Pinsang Juan sila po ba ay kasama
din?

Maria: Oo naman anak!
Jesus: Si Haring David po?
Joseph: Oo naman, lolo mo rin siya. Bago siya naging hari, isa siyang pastol, sa

tulong ng Diyos, nagapi niya ang higante.
Jesus: Husay naman niya!
Mary: Nanatiling nakikinig at sinusunod ni Abrahama ang Diyos. Ang ating

malaking pamilya ay napagkaraming kuwento ng pagliligtas ng Diyos mula
sa lahat ng panganib.Jesus, kaya marapat na makinig ka sa amin, kaming
iyong mga magulang at sundin mo kami. Sapagkat pagpapalain ka ng Diyos
t magiging mabunga ang buhay mo sa hinaharap.

Jesus: Oo naman po. Masaya po ako’t mayroon tayong malaking pamilya!
Matapos ang hapunan ng pamilya, tumulong si Jesus sa paghuhugas ng

pinagkainan.

D. Pagpapalalim ng Aralin/ Oras ng Pagbabahaginan
1. Hikayatin ang buong klase na gumawa ng family tree ni Jesus upang malaman kung

sinu-sino ang mga kamag-anak niya.
2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.

a. Ano ang pinag-usapan ng pamilya habang sila’y naghahapunan?
b. Ano ang sinabi ni Maria tungkol sa tipan? Ano ang tipan o kasunduan sa pagitan

ng Diyos at ni Moises?
c. Paano pinanatili ng Diyos ang Kanyang pangako kay Abraham?
d. Pangalanan ang matatandang miyembro ng pamilya ni Jesus.

Gaano kahalaga sina Abraham at David sa malaking pamilya ni Jesus?
3. Ang biblikal na katotohanan. ATulangan ang klase na kanilang masabi: Si Jesus ay

ipinanganak sa pamilyang Hudyo na ang mahabang pinagmulan ay nanggaling sa
salinlahi ni Abraham at David. Natutunan ni Jesus ang katapatan ng Diyos sa
Kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang pamilya.

E. Pagtuklas sa Biblikal na Katotohanan
Itanong: Saang pamilya nabibilang si Jesus? Sa anong pamilya tayo nabibilang?

F. Pagsasagawa ng Katotohanang Biblikal
For ME
1. Lutasin ang maze. Ipakita ang maze na nakalagay sa activity sheet. Sabihin sa klase

na na tulungan si Jesus na hanapin ang kanyang pamilya. Pagkatapos makasagot
ang mga mag-aaral, pagpangkat-pangkatin sila at  hayaang ikumpara ang kanilang
mga sagot sa kanilang kapwa mag-aaral.  Alamin kung tama ang kanilang mga
sagot.
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2. Oras ng usapan. Sabihin: “Pangalanan ang mga pamilya sa ating maze.” Itanong:
Sa anong pamilya nabibilang si Jesus? Sa anong pamilya tayo  nabibilang? Ano sa
palagay ninyo bakit pinagkalooban ng Diyos si Jesus ng pamilya?”

For OE
1. Paglalahad ng sarili sa pamamagitan ng pagsulat ng liham para sa Diyos. Itanong:

“Ano sa palagay ninyo bakit binigay ng Diyos si Jesus at ang ating pamilya?
”Sabihin: Sumulat tayo ng liham ng pasasalamat sa Diyos. Pasalamatan natin ang
Diyos sa pagbibigay Niya sa atin ng pamilya. Hayaang basahin ng bawat isa ang
kanilang liham sa harapan ng klase.

2. Kumpletuhin ang Mateo 1: 17. Sabihin sa klase na palitan ng mga larawan ang mga
blanko sa pangungusap. Hayaang gamitin nila ang activity sheet.

G Pangwakas na Pananambahan
1. Sabay-sabay na pagbigkas sa sinaulong talata: Matthew 1:17
2. Replektib na aksyon: Atasan ang klase na kanilang sabihin: “Nabibilang si

Jesus sa pamilya. Tayo man ay may kinabibilangan ding pamilya. Salamat sa  Diyos
sapagkat may pamilya tayo.”

3. Paghahandog
4. Pangwakas na awit: “O Little Town of Bethlehem”
5. Pangwakas na panalangin: “O Diyos, tulad ni Jesus na minamahal ang kanyang

pamilya, nawa’y patuloy rin naming mahalin ang aming pamilya. Turuan Ninyo kami
na palagi naming sundin ang aming pamilya. Ito ang aming panalangin, sa
pangalan ni Jesus. Amen.”
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Youth Level

I. Mga Layunin
Sa pagtatapos ng pag-aaral, inaasahan na ang mga mag-aaral ay:

1. matukoy na si Jesus ay nagmula sa lahi ni Abraham;
2. maipaliwanag na tinanggap ni Jesus ang kanyang pagiging tao katulad natin;
3. makilala na ang buhay ni Jesus bilang hinirang at inihanda ng Diyos para sa

isang layuinin; at
4. mabalanse ang sariling buhay bilang pinili ng Diyos para sa isang layunin.

II. Konsepto: Niyakap ni Jesus ang Kanyang pinagmulan at minahal ang lahing Hudyo na
kanyang pinanggalingan.
Mga Kagamitan: Biblia, himnario, activity sheet, family wheel ni Jesus (to make one, Jesus
at the center then start from the left to assign Abraham clockwise)

III. Mga Gawaing tungo sa Pagkatuto
A. Panimulang Pananambahan

1. Pagsasama-sama
2. Tunghayan ang Liturhiya sa Pagdatal

B. Paghahanda
1. Hatiiin ang klase sa tatlong grupo/ pares. Bigyana ng bawat grupo ng di-

kumpletong family wheel ni Jesus. Hayaang ilagay ng bawat grupo ang mga
nawawalang pangalan gamit ang mga talata sa Mateo 1: 1-17. Alamin kung     tama
ang ginawa nila pagkatapos.

2. Papiliin ang mga mag-aaral ng mga tauhan sa lahing pinagmulan ni Jesus.
Hayaang hanapin nila sa iba pang mga aklat at mga talata mula sa Lumang Tipan
ang mapagkakakilanlan ng mga ito ng sa gayo’y masabi nila kung sinu-sino ang
mga tauhang kanilang pinili.

3. Itanong: Ano ang ibig sabihin ng aktibidad na ito tungkol kay Jesus at sa lahing
kanyang pinagmulan?

C. Panahon ng Pag-aaral
1. Sabihin: Tulad ni Jesus, nabibilang tayo sa pamilya. Itinuro sa atin ng ating

mga magulang ang mga aral tungkol sa buhay at pananampalataya. Si Jesus,  ang
Hinirang, ay pinalaki nila Maria at Jose. Itinuro nila sa kanya kung paano magmahal
at sumunod sa kanyang mga magulang, at gayundin kung paano magmahal at
sumunod sa Diyos, ang kanyang Ama sa langit. Palagi nilang ipinapaalala sa kanya
na maging matapat sa Diyos ng kanilang mga  ninuno.

2. Basahin natin ang Genesis 17:1-8 and ating alamin kung paano tinugon ng lahi ni
Jesus ang Diyos. (Pumili ng mga mag-aaral na magbabasang sagutan)

3. Hikayatin ang klase na lagumin ang talata sa pamamagitan ng pagsasaayo ng sa
mga sumusunod na pangungusap:”(1. c 2.a3.b4.f 5.d 6.e)

 (a) Pagkarinig nito’y nagpatirapa si Abram.
 (b) “Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at
ako’y magiging Diyos ninyo.
 (c) Nang siyamnapu’t siyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh
 (d) Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, a sapagkat ngayo’y
ginagawa kitang ama ng maraming bansa.
 (e) Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito.
 (f) “Ito ang aking tipan sa iyo: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansaat may
magiging hari sa kanila.
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D. Pagpapalalim sa Aralin/ Oras ng Pagbabahaginan
Banggitin ang mga sumusunod na tanong:

1. Paano naging magkamag-anak sina Abraham at Jesus? (Si Abraham ang ninuno ni
Jesus)

2. Paano tumugon ang mga ninuno ni Jesus sa Diyos? (Sinamba at kinilala nila ang
Diyos)

3. Ano sa inyong palagay ang kaugnayan ng tipan ng Diyos kay Abraham hanggang
kay Jesus? (Si Abraham ang ama ng maraming bansa. Si Jesus ang Nagiisang
Hinirang na maging Mesias ng lahat ng mga bansa. Ang mga taong
sumasampalataya ka Jesus ay kinikilala ring nagmula kay Abraham sa
pamamagitan ng kanilang pananampalataya.)

4. Sa inyong palagay ano kaya ang natutunan ni Jesus mula sa kanyang pamilya at
mga ninuno kaugnay ng tipan ng Diyos sa kanila? (Iba’t-iba ang maaaring
maging kasagutan: Natutunan ni Jesus na ang bayan ng Diyos ay tinawag upang
sumamba sa iisang Diyos. Natutunan ni Jesus na siya’y tinawag upang maging
Mesias ng bayan ng Diyos. Natutunan ni Jesus na siya’y Hinirang upang
paglingkuran ang bayan ng Diyos. Natutunan ni Jesus na mahalin at sundin ang
kanyang mga magulang.)

E. Pagtuklas sa Katotohanang Biblikal
Sabihin: “Pinalaki si Jesus upang sambahin ang Diyos at mahalin ang kanyang

pamilya.” Itanong: “Ano ang itinuro sa inyo ng inyong mga magulang tungkol sa Diyos?
Paano nila itinuro sa inyo ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, sa pamilya, sa
pamilya sa iskul at sa pamilya sa iglesia?”

F. Pagsasagawa ng Katotohanang Biblikal
1. Ipakita ang kalagayang ito. Ayon sa mga balita, daan-daang mga katutubong

pamilya mula sa Mindanao ang nagpasyang lisanin ang kanilang mga tahanan/
lupang ninuno dahil sa banta sa kanilang buhay. Patuloy silang dinarahas ng mga
armadong kalalakihan at pinagbibintangang sumusuporta sa mga makakaliwang
grupo. Ang inyong lokal na pastor ay nagpasyang bisitahin ang mga katutubong
mamamayang ito sa ‘evacuation center’ sa Martes.

2. Bigyan ang mga mag-aaral ng 2 minuto upang buuin sa pamamagitan ng
malikhaing paggalaw o dula ang kanilang magiging tugon sa kalagayang ito.
Tulungan silang alalahanin na bilang kabahagi ng malaking pamilya ng Diyos at
bilang nagmula sa lahi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya,
malaki ang maitutulong nila sa ministeryo para sa mga pinalayas ng
mamamayan/bansa. Hayaan silang magbigay ng mga kapamaraanan kung
paano nila matutulungan ang mga kapatid nating Lumad at mapaglilingkuran sila.

G. Pangwakas na Pananambahan
1. Paghahandog
2. Sasauluhing talata: “At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria

naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Cristo.” (Mateo1:16)
3. Pangwakas na awit: “O Little Town of Bethlehem”
4. Pangwakas na panalangin:”O Diyos, salamat sa mga pagpapala ng aming mga

pamilya kung saan kami ay kabilang. Turuan kami na palaging sundin at igalang sila
at nakatatanda. Ipaalala sa amin na bilang mga nagmula sa ninuno naming si
Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tinawag kami upang sambahin
lamang Kayo at manatili laging handa na tumugon sa mga kalagayan kung saan
kami ay tinawag upang magbigay ng mga pagpapala sa mga bansa.  Amen.”
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Adult Level

I. Mga Layunin
Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na ang mga mag-aaral ay:

1. naipapahayag na lahing pinagmulan ni Jesus mula kay Abraham ay bahagi ng
kasaysayan;

2. naipaliliwanag ang kahalagahan ng angkan;
3. nailalarawan si Jesus batay sa kanyang dalawang kalikasan, ng pagiging totoong tao at

totoong pagka-diyos; at
4. naisasapuso ang pag-uugali ni Jesus bilang tao at naipamumuhay ito sa

pangaraw-araw na buhay.
II. Konsepto: Si Jesus ang sanggol ng kasaysayan at ng kanyang kapanahunan.

Mga Kagamitan: Biblia, himnario, activity sheet, family tree, mga larawan
III. Mga Gawaing tungo sa Pagkatuto

A. Panimulang Pananambahan
1. Pagtitipun-tipon
2. Tunghayan ang Liturhiya ng Pagdatal.

B. Paghahanda sa Pag-aaral
1. Himukin ang klase na magbahagi ng kanilang karanasan na may kaugnayan sa

pagdiriwang ng pasasalamat
2. Bigyan ang bawat mag-aaral ng blankong family tree. Hayaan silang sagutan

ang family tree. Maaaring nilang idagdag ang mga pangalan ng kanilang mga
kapatid. Tulungan yaong medyo nahihirapan ng makaalala.

3. Itanong ang mga sumusunod na katanungan.
a. Anu-ano ang mga sirkumtansyang kaugnay ng family tree na mayroon kayo?

(lugar ng kapanganakan ng mga magulang at mga kapatid, sosyo-kultural na
   kapaligiran)

b. Anu-anong kaugaliang pampamilya ang natutunan ninyo mula rito?
C. Panahon ng Pag-aaral

1. Sabihin: Tulad ninyo, si Jesus ay may kinabibilangang pamilya. Buksan ang
    Banal na Kasulatan sa Mateo 1: 1-17 ay alamin kung sinu-sino ang miyembro ng
    kanyang pamilya."

2. Ilahad ang sumusunod na pagsasalaysay:
a. Malalimang Pagunawa sa Batayang Biblikal aral sa Genesis 17:1-8 at Mateo

1:17.  Ang Genesis 17: 1-8 ay nagsasalaysay tungkol sa mga palatandaan ng
tipan na siyang pangako ng Diyos kay Abraham. Naganap ito makalipas ang 13
taon matapos maipanganak si Ismael, anak ni Agar. Tatlong mga palatandaan
ang inihayag ng Diyos kay Abraham na siyang magbibigay katuparan sa tipan
ng Diyos, una, si Abraham ang magiging ama ng maraming bansa at may
magiging hari na magmumula sa kanyang angkan. Ikalawa, tutuparin ng Diyos
ang Kanyang pangako kay Abraham at sa kanyang salinlahi at ang Diyos na si
Yahweh ang kanilang magiging Diyos sa habang panahon, at pangatlo, si
Abraham at ang kanyang angkan ang siyang magmamana ng lupain ng
Canaan. Binibigyang linaw sa kontekstong ito na ang Diyos ang Siyang nagtatag
at nagpanibago ng tipan kasama si Abraham. Ang Diyos ang nagsimula nito at
hindi Abraham.
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Isinasaad sa Mateo 1: 17 ang lahing pinagmulan ni Jesus simula kay
Abraham hanggang sa kanyang pinagmulang pamilya, si Jose na nagmula sa
lahi ni David. Ang pag-uugat na ito sa pamilya ni Abraham at ang kanyang
kaugnayan sa katuparan ng tipan ay nagbigay katuturan sa ebanghelyo ni
Mateo bilang pangunahing aklat kung paano tinugon ni Jesus ang pagkatawag
sa kanya ng Diyos upang isabuhay at tupdin ang tipan ng Diyos sa Kanyang
bayan.

Pinanatili ni Mateo ang ganitong pagkakasunud-sunod upang maunawaan
ng mga tao ang tradisyon ng pananampalataya na naganap sa mahalagang
yugto ng kasaysayan. Mula sa mahabang listahang ito ng mga karaniwan,
totoong tao at kahit na mayroon silang di kaaya-ayang uri ng buhay sa kanila
mauugat ang kasaysayang pinagmulan ni Jesus at ang kanyang natatangi,
konkreto, mapagkalingang espirituwalidad na siyang naging kapahayagan ng uri
ng kanyang pamumuhay at ministeryo.

b. Gabay sa mga Guro at Mambabasa
Sa pagpapatuloy ng buong gawain ng Kristianong espirituwalidad

kinakailangang muling tuklasin ng mga mananampalataya ang katauhan ni
Jesus sa pamamagitan ng pagalam sa kanyang buhay at kapanahunan, anong
uri ng mga magulang mayroon siya, pangkasaysayan at panlipunang pangyayari
na mayroon sa panahon ng kanyang kapanganakan, pangkuluturang
impluwensiya na kanyang kinamulatan noong kanyang kabataan, at mga
pwersang politikal na humubog sa kanyang kamalayan.

Si Hesus ay hindi tabula rasa, na nagmula sa bula, biglang naging Kristo sa
halip siya'y tao na ang pagkakakilanlan ay nahubog batay sa naging huwaran
niya noong panahon ng kanyang pagiging bata at kabataan. Ganap niyang
tinanggap ang kanyang papel bilang tagapagligtas ng Israel, nang dalhin siya ng
Espiritu sa ilang at pagtagumpayan niya si Satanas at kasunod nito ay buong-
buo niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa Diyos-pagkatao at kahihinatnan.

Ang pangyayari ring ito ang nagbigay sa kanya ng lubos na pagkaunawa sa
pagkahirang at pagkakatalaga sa kanya ng Diyos para sa isang natatanging
gawain.

D. Pagpapalalim ng Aralin/ Oras ng Pagbabahaginan
Talakayin ang mga talata na may kaugnayan sa pagdatal ng Cristo.

1. Paano naging magkamag-anak sina Jesus at Abraham at David?
(Sila ang mga ninuno ni Jesus)

2. Alin sa mga tauhan sa angkan ni Jesus ang mahalaga sa iyon at bakit? (Ang mga
sagot sa tanong ay makukuha mula sa kanilang dati ng kaalaman sa Banal na
Kasulatan: si Abraham ay masunurin sa Diyos. Itinago ni Rahab ang mga tiktik na
Israelita mula sa mga sundalo ng hari upang iligtas sila. Nakipagbuno si Jacob sa
Anghel ng Diyos at pinalitan ang kanyang pangalang Jacob sa Israel. Si David ang
lalaking kinalugdan ng Diyos. Si Ruth ay matapat na naniniwala sa Diyos ng piliin
niya ang Diyos ng kanyang biyenan. Sina Jose at Maria ay nagsilbing mabuting mga
magulang ni Jesus ang itinakdang Mesias ng bayan ng Diyos.)

3. Paano ninyo ipaliliwanag na si Jesus ay sanggol ng kasaysayan at hindi ng alamat?
(Sa kasaysayan, si Jesus ay isinilang sa kanyang kapanahunan katulad ng mga
karaniwang tao. Natutunan niya ang mga tradisyon ng pananampalatayang Hudyo
mula sa kanyang mga magulang. Taglay niya ang kahalintulad na hangarin ng
kanyang bayan. Nasaksihan niya ang kawalang katarungang nararanasan ng
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kanyang bayan sa kamay ng gubyernong Roma. Habang siya'y lumalaki,
naunawaan niya na siya'y maglilingkod bilang instrumento ng Diyos sa pagtatatag
ng kaharian ng Diyos.)

4. Sa inyong palagay bakit mahalaga sa atin ang kalikasan ng pagiging tao ni Jesus?
(Bahagi ng gabay sa pag-aaral: Ibig sabihin ang Kristo ay hindi naging higit na tao
kaysa atin at hindi naging mas mababang Diyos kaysa sa Diyos. Sa ganitong
batayan, ang mga naniniwala kay Jesus ay tinawag at itinalaga na kamtin ang
kaganapan ng kalikasan ng pagiging tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang
mga halimbawa, pagtanggap sa kanyang kinahinatnan at kamtin ang pagbabagong
dulot ng kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli. Ang Kristianong espirituwalidad
ay proseso ng pagiging kahalintulad ni Hesus na kung saan pareho itong pakikibaka
ng pagsunod sa kanyang halimbawa at pagpapasakop sa pagbabagong hatid ng
kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Para sa mga Kristianong mananampalataya,
ang pormasyong espirituwal ay panghabambuhay na gawain ng pagsasabuhay,
personal o kolektib man, sa konkreto at makasaysayang buhay ni Hesus, sa ilalim
ng disiplina ng Banal na Espiritu. Si Santo Pablo ay nagsabi, ang buhay Kristiano na
nakikipagkaisa kay Kristo ay patungkol sa kamatayan sa krus at pagkabuhay na
mag-uli ni Kristo. Sa madaling salita, ang kabuoan ng pagiging Kristo ni Jesus ay
ang kanyang- ministeryo - paghihirap-kaluwalhatian - ay mahihinuha sa malalim na
kahulugan ng pagiging Kristo.)

E. Pagtuklas sa Katotohanang Biblikal
Itanong: "Paano ninyo ipaliliwanag na si Jesus ay sanggol ng kasaysayan at ng

kanyang kapanahunan?"
F. Pagsasagawa ng Katotohanang Biblikal

Sabihan ang klase na suriin kung paano namuhay si Jesus sa gitna ng mga
sumusunod na sitwasyon at kung paano nila ito maipamumuhay sa pang-araw-araw na
buhay.

Paano namuhay sa 
Jesus sa mga 

sitwasyong ito? 

Paano ninyo ito 
maipamumuhay sa 
pangaraw-araw na 

buhay?  
Relasyon niya sa pamilya

Relasyon niya sa mga 
tao sa pamayanan 

Relasyon niya sa 
kalikasan 

G. Pangwakas na Pananambahan
1. Paghahandog
2. Pangwakas na Awit "O Little Town of Bethlehem"
3. Pangwakas na Pananambahan: "O Diyos salamat at ibinigay Ninyo sa amin si

Jesus na nakipamuhay sa amin at nasa aming kalagitnaan. Tulungan Ninyo kami O
Panginoon, na makapamuhay kaming tulad ni Jesus. Ito ang aming panalangin sa
pangalan ni JesuKristo. Amen."


