
Bersikulo: Job 6:14

mga tunggalian 
kabutihan

tunggalian 10
kabutihan laban sa kawalang interes
Ang Sodoma at Gomorra
(Genesis 18:16-33)

Manalangin at hilingin sa Diyos na madagdagan ang pagmamahal sa iyong puso 
sa linggong ito. Maghanap ng bagay na maaari mong gawin para sa iba upang 
madagdagan ang iyong pagmamahal sa iba. Bumisita sa ministeryo at alamin kung 
ano ang kanilang ginagawa, tumulong sa isang kanlungan na nagpapakain sa iba, o 
manood ng mga video tungkol sa mga pangangailangan sa buong mundo. Lumahok 
kung saan ka maaari.

"Siyang nanglulupaypay ay dapat 
pagpakitaang loob ng kaniyang 

kaibigan; kahit siya na walang takot 
sa Makapangyarihan sa lahat." sa ruweda

kots
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HALINA at pumasok sa 'Kampyon 
ng prutas ng espirito!' Ang layunin ay 
upang tulungan ang naging estudyante 
champions. Ito ang, kanilang inilagay ang 
bunga ng espiritu sa gawain sa kanilang 
pang araw araw na buhay. ang paaralan 
lunes palatuntunang sa kanila apos ay, at 
huwag nga gawang bahay sa linggo. Ngunit, 
ang estudyante hindi 'knockout' kasalanan 
sa kanilang buhay sa pag aaral tungkol sa 
kanila. Sila ay dapat ilagay sa “loob ng ring” 
at labanan ang mga kasalanan nilang nagawa 
sa linggong ito. Sa totoo lang, imposible 
ito kung walang tututok sa kanila. Huwag 
sanang paniwalaan ang kanilang mga salita 
at paniwalaan na gumawa talaga sila ng 
assignment. Kung magiging mapagbigay 
ka lang dito, pinapalaki mo lang silang mga 
sinungaling na bata.

Ngunit kung ikaw mismo ang magbabantay 
sa kanila, makakatuong ka talaga ng matindi 
sa mga ito, masusubaybayan mo pa ang 
kanilang paglaki. Saloob lamang ng isang 
taon, mapapalitan o mababago mo ang 
kanilang mga buhay! Ang mga estudyante 
mo ay hindi lamang magkakabisote, kundi 
ito ay kanilang ISASABUHAY sa kanilang 
paglaki!

Iyong mga responsibilidad:
• Maging Kots sa iyong grupo ng mga bata.
• Makipagkita sa mga magaaral sa loob ng 
limang minute bago at pagkatapos ng bawat 
klase linggo-linggo upang pagusapan ang 
aralin at hikayatin sila na maging kampyon.
• Tawagan o i-text ang mga magaaral kada 
linggo upang paalalahanan (Mas mainam 
kung Tuesday)
• Tawagan o i-text ang mga magaaral 
dalwang beses kada linggo upang alamin 
kung tapos na ang takdang aralin 

(Mas mainam kung Friday)
• Bantayang maigi ang mga takdang aralin 
na natapos na at ireport ito sa punong kots 
kada linggo.

Mga gantimpala:
Ang napaka-halagang parte ng pagiging 
isang kots ay pagtulong sa iyong mga 
mag-aaral at gawin ang kanilang 
pakiramdam tulad ng isang kampyon. 
Ibig sabihin nito na kailangan mo silang 
tukuyin kung ano ang ugali na ikaw ay 
naghahanap para sa, at gantimpalaan ang 
kanilang pag-uugali.
Mas maliit na lingo-linggong gantimpala:
• Pagyakap
• Pag Apir
• Pagdikit ng sticker sa mga damit
• Pagtatak sa kamay
• Maliit na candy

Mas malaking gantimpala kada buwan:
• Gantipalaan ang seremonya ng ginto, 
pilak at tansong medalya ibinigay sa 
mga anak. ( Bronze para sa 3 linggo ng 
takdang-aralin tapos na, pilak para sa 4 
na araw, at ginto para sa 5 linggo. Bilang 
kahalili, maaari kang magbigay ng 2 
punches para sa tanso, pilak at ginto para 
sa 3 punches para sa 4 na suntok kada 
linggo.
• Isang kasiyahan sa bahay ng 
karapatdapat
• Pagkilala
• Bagay na ibibigay sa harap ng mga 
nakatatanda sa simbahan
• Tropeyo

Patnugutan nawa ng atin panginoon diyos 
pumukaw sa iyo, habang kinukuha mo sa 
ito hamon ng pagkots iyong mag-aaral sa 
bunga ng Espiritu!
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Bersikulo:
Mga Awit 34:14

Bersikulo: Filipos 2:3

Bersikulo:
2 Tesalonica 1:11 

tunggalian 11

tunggalian 12

tunggalian 13

kabutihan laban sa Kasamaan

kabutihan laban sa makasariling ambisyon

kabutihan laban sa karumihan

Si Herodes at si Juan Bautista
(Lucas 3:18-20, Mateo14:1-12)

Ang Tore ni Babel
(Genesis 11:1-9)

Si Jose at si Potiphar
(Genesis 39:1-21)

Humanap sa paligid mo ng presensya ng kasamaan, kung saan nananakit ang iba 
ng walang dahilan. Maghanap ng paraan upang mamagitan sa linggong ito upang 
protektahan ang taong walang sala. Maaaring tulungan sila na lumakad sa ibang 
daan pauwi mula sa paaralan, magbigay ng pananghalian, o magkaroon ng grupo 
ng 4 na sasama sa iyo sa paglakad sa kanila.

Huwag gagawa ng paraan sa linggong ito upang madagdagan ang iyong katanyagan 
o kasikatan. Sa bawat oras na magkaron ng oportunidad, balewalain ito. Habang 
ginagawa mo ito, sinusuntok mo ang mapanlinlang na kasalanan.

Alagaan ang iyong puso sa linggong ito. Kung may masamang nagawa sa iyo, 
tandaan na sila ang nagkasala, hindi ikaw. Sabihin sa panalangin araw-araw, "ako'y 
malinis sa harap ninyo, Panginoon". Kung nakagawa ka ng isang bagay laban sa iba, 
humingi ng tawad sa taong iyon at sa Diyos. Pagkatapos ay maaari mo ring dasalin, 
"ako'y malinis sa harap ninyo, Panginoon."

"Lumayo ka sa kasamaan, at 
gumawa ka ng mabuti; hanapin mo 
ang kapayapaan at habulin mo." 

"Na huwag ninyong gawin ang anoman sa 
pamamagitan ng pagkakampikampi o sa 
pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan 
ng pagiisip, na ipalagay ng bawa't isa ang iba na 
lalong mabuti kay sa kaniyang sarili"  

"Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin 
kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating 
Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may 
kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa 
ng pananampalataya"

sa ruweda

sa ruweda

sa ruweda
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