
 
 

BASEHAN NG ATING PANALANGIN 

Araw-araw, sila’y nagkakatipon sa Templo.. 

(Mga Gawa 2: 46a) 
 

Sa taong ito, ang World Weekend of Prayer ay natataon 

sa panahon ng Pentekostes. Ginugunita natin ang pagdating 

ng Banal na Espiritu sa mga alagad ni Jesus at sa marami pang 

mananampalataya 50 araw matapos ang Pasko ng 

pagkabuhay. Hanggang ngayon, ang kaloob na 

magbibigay sa atin ng kakayahan at kalakasan kapag 

tayo ay sama-sama ay laan para sa atin. 

 
Tayong lahat at ang buong mundo ay nayanig at patuloy 

pang niyayanig ng pandemya dulot ng Covid. Patuloy 

nating nakikita ang kalungkutan at kahinaan na dulot nito 

sa mga pamilya at sa ating bayan. 

 
Paano kaya makakatulong ang World Weekend of 

Prayer na palakasin ang ating sama-samang 

pananampalataya? Sama-sama nating harapin ang ating 

kahinaan kasama ang mga bata at kalakip ang panalangin 

at pagpuno ng Banal na Espiritu. 

 
Tiyak na marami tayong matututunan sa unang 

Pentekoste na naranasan ng isang maliit na grupo ng 120 

mananampalataya, na sa panahong ‘yon ay 

kumakaharap sa pagbabanta at mga balakid. 

 
 

‘Pentecost’ by Natacha Verny 
 

Paano kaya nangyaring umabot sila ng 3,120 at 

patuloy pang dumami sa bawat araw? Paanong ang 

Kaharian ng Diyos ay ganon na lamang lumago, na 

ang bawat isa ay nabigyan “ayon sa kanilang 

pangangailangan?” (Mga Gawa 2: 35) 

 
Sa inspirasyon na hatid ng World Weekend of 

Prayer, mapapalago ba natin ang ating 

pananampalataya sa ating pagsasama-sama at 

matulungan ang mga bata sa ating komunidad sa 

mapaghimalang paraan.

 
 

[Dimensions] ng Pentekoste 

Mga Gawa 2; nakatuon sa v.1-13 at 36-47 

Narito ang 12 [dimensions] ng unang Pentekoste na 

makakatulong magpalakas ng ating sama-samang 

pananampalataya sa panahon ng pandemya na dulot 

ng Covid. Piliin at bigyang diin ang 4-5 na angkop sa 

iyong kalagayan. 

 

1. Mamuhay sa gitna ng banta ng Covid 

Ang mga alagad at tagasunod ni Jesus sa panahong ito 

ay puno ng takot dahil sa pag-uusig at pagbabanta ng 

mga namumuno sa Jerusalem. Mahalaga ang pagsuporta 

nila sa isa’t isa. Ang bawat isa sa kanila ay humarap sa 

matinding pagsubok, mga bata, pamilya at ang buong 

komunidad. 

Ano ang mga kinatatakutan ng mga bata at 

kabataan? 

 

2. Pananalangin ng sama-sama 

Nakita natin sa Mga Gawa 1:14 na ang mga tagasunod ni 

Jesus ay nagsama-sama para manalangin. Gawin din natin 

ito sa ating mga network kasama ang mga bata. 

Ating tanungin ang mga bata at kabataan ano ang 

dapat nating ipanalangin. 

 

3. Pagpapalakas ng loob ng isa’t isa 

May lakas na naidudulot ang ating pagsasama-sama 

(physical man o online). Kaya din natin magpalakasan, 

gaya ng mga tagasunod ni Jesus noon. 

Hayaan ang mga bata at kabataan na magbigay ng 

mga salitang magpapalakas sa kasama nila sa grupo. 



4. Paghihintay at pananatili 

Sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na 

maghintay. ‘Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem,’ 

(Mga Gawa 1:4) Sila ay sumunod, at naghintay gaya 

ng sabi ni Jesus. Ito ay magandang halimbawa na 

maaaring mabigyang-diin sa weekend of prayer. Kung 

gaanong Mabuti ang pag gawa ay ganon din ang umupo 

sa piling ng Panginoon at maghintay. “Ipagtanggol kayo 

ni Yahweh, pumanatag lamang kayo.” (Exodo 14:14) 

Maaari bang maging magandang bagay ang 
maghintay at maging tahimik? 

 

5. Pag-alala sa pangako ni Jesus 
Magandang paalala sa mga bata na mahal sila ni 

Jesus. Ipinangako Niya na sila ay gabayan. Maging 

ang mga alagad ay inalala ang pangakong ito ni 

Jesus: “di magtatagal at babautismuhan kayo sa 

Espiritu Santo.  (Mga Gawa 1:5) 

Gumawa ng listahan ng mga pangako ni Jesus. 

 

6. Pagpuspos ng Espiritu 

Sa unang Pentekoste, nakarinig sila ng ingay mula sa 

langit: “na tulad ng ugong ng malakas na hangin.” “May 

nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa 

bawat isa sa kanila.” Maging matapang tayo na umasa 

sa ating sama-samang panalangin at pagpuspos ng 

Espiritu. 

 

Maunang mag-share ang mga bata, kung ano ang 
mga karanasan nila sa pagtulong ng Espiritu. 

 

7. Matapang na hakbang 
Ano ang epekto ng Pentekoste? Paano nito nabago ang 

buhay ng mga tagasunod ni Jesus? Sila ay nagsalita ng 

iba’t ibang wika: mapaghimalang kapangyarihan! Ito ang 

kailangan natin ngayon, at ito ay laan sa atin! “Silang 

lahat ay napuspos ng Espiritu.” (Mga Gawa 2:4). 

Ano ang pwede nating gawin sa ating 

komunidad? 

 

 

 

 

8.  Mga pagdududa at pagsalungat 

Maging sa gitna ng mga hakbang ng mga bata, 

kabataan at mga network kagaya ng Good Treatment 

Campaign, siguradong mayroon pa ding mga 

sasalungat. Naranasan din ng mga alagad ni Jesus 

ang mga pagdududa at pagsalungat, “May ilang 

nagsabi nang pakutya, ‘Lasing lang ang mga iyan!’’” 

(Mga Gawa 2: 13) 

Naranasan mo din bang makutya at pagtawanan 

dahil sa iyong pagsamba at pagsali sa ganitong 

gawain?  

 

9. Resulta: 3,000 na mga bagong mananampalataya 
Sa gitna ng mga balakid, ang naging resulta ng 
pagpuspos ng Espiritu: 3,000 na mga bagong 
mananampalataya. Wow! Kaya din bang makapag tipon 
ng ating weekend prayer ng 3,000 na mga 
mananampalataya na mananalangin para sa mga 
kabataan ng ating komunidad? Paniwalaan natin na 
posible! 

Anong mga pangarap para sa pagbabago ang 

pwede nating makita sa ating pananalangin? 

 

10. Pagbabahagi para sa lahat ng nangangailangan 

Hindi lang pagtitipon tipon, ang mga tagasunod ni Jesus 

ay natuto din tumulong sa kanilang bayan. “Ipinagbili 

nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay 

ipinamahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan,” 

Mga Gawa 2: 45. Maging mapagbigay din tayo! 

Anong tulong ang maaari nating maibigay sa 

mga nangangailangan bilang isang grupo ng 

mga kabataan na nagsasama-sama? 

 

11. Sama-samang pagpupuri sa Diyos 

Huwag natin kalimutan na magpuri sa Diyos kapag 

nakita natin ang kanyang sagot sa ating mga 

panalangin sa World Weekend of Prayer. Madalas sa 

ating mga simbahan, nagtitipon tipon tayo para 

humingi, pero nalilimutan natin magpasalamat. “Araw-

araw, sila’y nagkakatipon sa Templo..” (Mga Gawa 

2:46) 

Kailan tayo maaaring magtipon tipon muli ipang 

papurihan ang Diyos sa mga kamangha-

manghang bagay na inaasahang gawin Niya sa 

mga susunod na linggo? 

 

12. Pagpapalawak ng kaharian ng Diyos  - araw-

araw 

Pagtibayin natin sa ating mga sarili ang mga nakita 

natin sa Pentekoste. Hingin natin na bumangon muli 

ang ating mga pananampalataya at ang kagalingan ng 

ating bayan. Makikita natin ang paglago kung paano 

nila naranasan noon. Papalakasin tayo ng ating 

pagsasama-sama. 

Tanungin ang mga bata kung paano kaya 

mahihikayat ang ibang kabataan na makasama 

natin?



Mga Ideya para sa Aktibidad 

 
Roaring wind 
Ang bawat bata ay nangangailangan ng isang bote ng soft drink na 

walang laman, mas maliit ang leeg ng bote, mas mabuti. Bumuo ng bilog 

at umupo nang tahimik. Maghintay. Ang bawat isa ay simulang humihip 

sa tuktok ng walang laman na bote hanggang sa lahat ay humihip upang 

makagawa ng tunog ng na parang dumadagungdong na hangin. 

 

Mag-eksperimento sa pamamagitan ng bahagyang pagpuno ng tubig sa 

ilang bote upang makagawa ng iba't ibang tunog. Kung mayroon kang 

paboritong kanta tungkol sa Banal na Espiritu, subukang gayahin ang 

ilang mga nota. Upang makagawa ng pampublikong pahayag, ulitin ang 

aktibidad na ito sa isang ligtas na pampublikong espasyo. (Igalang ang 

anumang alituntuning na naayos sa Covid-safe rules.) 

 
Flames of fire and power to speak 
Kumuha ng ilang piraso ng pulang tela na kumakatawan sa apoy. Gumawa ng 

bandila gamit ang pulang tela bilang. O gumawa ng mas mahabang streamer. 

Ang mga bata ay nakaupo na may distansya sa bawat isa. Ang bawat bata ay 

magsasalitan upang umikot sa labas ng bilog ng mga bata habang 

iwinawagayway ang watawat at kalaunan ay 'ilapag' ang 'apoy' sa isa sa mga 

bata na kanilang pinili. 

 

Ang batang kumakaway ay kailangang ilagay ang watawat sa tabi ng batang 

nakaupo. Ang nakaupong bata ay magsasabi na ‘Purihin ang Diyos’ sa ibang 

wikang ginagamit sa inyong bansa o kalapit na bansa. Kailangan mong pumili ng 

maraming wika kagaya ng bilang ng bata sa grupo at maghanda ng card na may 

nakasulat na 'Purihin ang Diyos' sa iba’t ibang wika. (Magsanay muna bago gawin 

ang aktibidad.) 

 

Ang batang nagsalita ay kailangang damputin ang bandila at ulitin ang aksyon na nakasaad sa itaas, pumili ng 

ibang bata para maging 'apoy' na paglalagyan. Kapag ang lahat ng mga bata ay nakatapos na magsabi ng 'Purihin 

ang Diyos', lahat ay magsasama-samang sabihin ang 'Purihin ang Diyos' sa iba't ibang wika nang sabay-sabay. 
 

3,000 join the team 
Gumawa ng isang malaking piraso ng papel, hal. magdikit at pagsama-

samahin ang 4 na piraso ng A1 flip chart (kabuuang sukat ~ 2.5m x 

3.7m). Anumang lumang papel ay maaaring gamitin: 

hangga't kaya itong guhitan. Ang mga kabataan at mga bata ay 

magtutulungan bilang isang pgrupo upang gumuhit ng mapa ng lugar 

kung saan sila nakatira. 

 

Kakailanganin mo rin ang ilang mga lalagyan tulad ng mga balde. 

Lumabas at humanap ng maraming maliliit na bato. Kumuha ng 13 

plastic cup o mug. Ang bawat lalagyan ay dapat kayang maglaman ng 

hanggang 250 na maliliit na bato. Markahan ang isang tasa ng 'Bago 

ang Pentecost'. Dalawang bata ang maaaring magbilang hanggang 

120 maliliit na bato para sa tasa o lalagyan na ito. Ilagay sa mapa ang 

lugar (hal. gusali ng simbahan) kung saan kayo magkikita-kita. 

Markahan ang iba pang 12 tasa o lalagyan ng 'Pagkatapos ng 

Pentecost'. Magtulong-tulong upang punan ang bawat tasa ng 250 

maliliit na bato. Ilang mga bato ang mayroon ka sa 12 tasa? (3,000) 

 

Ito ang oras para manalangin. Tulad ng Pentecostes ay hinihiling mo kay Jesus na paramihin ang bilang ng mga tao 

(bata at matatanda) na nagsisikap na mapabuti ang sitwasyon ng mga bata at kabataan sa bahaging ito ng lungsod 

hanggang sa 3,000. Matapos ang lahat na magkaroon ng pagkakataong manalangin, ibuhos ang bawat isa sa 12 

tasa at ikalat ang mga bato sa mapa. 

 

Manalangin muli at purihin ang Diyos sa kung ano na ang Kanyang ginagawa bilang sagot sa iyong mga panalangin 

upang baguhin ang sitwasyon para sa mga bata at kabataan sa inyong lugar. 

 



HALINA’T MANGHIKAYAT NG 1 MILYON NA TAO NA MAGSABI NG PANALANGIN NA ITO: 

Panginoon, palakasin Mo ang aming pananampalataya upang magkaroon ng pagbabago 

sa aming mga lungsod para sa ikabubuti ng aming mga anak at kabataan. 

Testimonies from 2021 

INDIA 
Nabuhay muli ang pag-asa sa isang 12 taong gulang na batang lalaki mula 

sa Asha Forum Bangalore, India. Dati ay natatakot syang lumabas dahil 

sinasabi ng kanyang pamilya na ang buong baryo ay mabubura (sa mundo) 

dahil sa Covid. Umiyak siya at nanalangin para sa mga bata. 

 

Partikular niyang ipinagdasal na magkaroon ng bakuna sa kanilang lokalidad, 

at sa loob ng dalawang linggo, nagtayo ng vaccine clinic ang gobyerno sa 

kanilang baryo. 

 

CAMBODIA 
Isang batang babae ang nanguna sa isang sesyon ng panalangin sa Cambodia, 
at nagpatotoo na naramdaman niya 

pinahahalagahan at iginagalang sya ng iba at lalo na ng matatanda. 

 

Katulad nya, isa pang batang babae ay nagpahayag na siya ay nakakaramdam ng 
kasiyahan kapag ang buong simbahan ay nagdaos ng isang espesyal na araw para 
manalangin para sa mga bata, na nagpapakita na ang mga tao ay 
pinahahalagahan, minamahal, iginagalang at inaalagaan ang mga bata dahil ang 
mga bata ang susunod na henerasyon ng mga mamumuno sa bayan.  

 
 

Mga kahilingan na panalangin mula sa iba’t ibang sulok ng mundo 

Mag-print ng isang mapa ng mundo at papiliin ang mga bata at kabataan ng isang lokasyon sa ibang bansa kung saan nais 

nilang ituon ang pokus ng kanilang mga panalangin. Kung mayroon kang isang smartphone at may internet access, maaari 

mo ring tingnan ang impormasyon ng Wiki tungkol sa lungsod na iyon. Ipagdasal ang iyong lungsod at ang napiling lungsod 

sa ibang bansa. 

 
Ang ideya ay pag-ugnayin ang dalawang lungsod gamit ang panalangin: malakas na pananampalataya kung 
magkakasama. 
 
Ang mga prayer point para sa mga bata at kabataan mula sa isang lungsod ay maaaring inspirasyon ng mga 
patotoong tulad nito: 

• Nawalan ako ng Nanay (Tatay o Lolo o Lola). Nagka-Covid silaat namatay. 

• Nawalan ng trabaho ang Tatay ko (Nanay) dahil sa Covid lockdown at wala pa rin siyang trabaho 
hanggang ngayon. 

• Madalas ay isang beses lang sa isang araw kami kumain– walang pera para sa pagkain. 

• Dahil sa Covid ay nawalan kami ng bahay at kailangan naming bumalik sa aming bayan: Namimiss 
ko na ang aking mga kaibigan. 

• Matagal na kaming hindi nakakapasok sa paaralan. Ngayon, nahihirapan akong gawin ang mga 
aralin. 

• Nagkakaranas ako ng karahasan sa aking tahanan. Kinailangan kong tumakas. Natutulog ako sa 
mga kalye kung saan pwede, ngunit may mga gang sa paligid at ito ay mapanganib. 

• May mga lalaking pumupunta sa aming lugar at nag-aalok ng maraming pera. Pero alam kong 
panlilinlang lang ito at gusto nilang gumawa ka ng masamang gawain para sa kanila. 

• Nagkaroon ng Covid ang Nanay ko at napakasakit. Hindi pa rin siya magaling dahil lagi siyang 
mahina at sakitin. Kailangan niya ng mga gamot ngunit wala kaming kakayahanng bumili. Ano ang 
magagawa ko? 

 

 
 

The World Weekend of Prayer campaign is a global initiative held over the first weekend of June every 

year, uniting hundreds of thousands of adults and children globally. It is organised by Viva, a charity 

dedicated to changing more children’s lives to fulfil their God-given potential in 38 community networks 

worldwide. Find out more at www.viva.org 
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