
Bersikulo:
1 Corinthians 3:3

Kagalakan - laban sa - Paninibugho
Nanibugho ang mga punong saserdote
Acts 5:12-33

Pasalamatan ang Diyos para sa mga kaloob na espirituwal, pisikal na anyo, 
pag-aari, at pamilya na mayroon ka. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng kagalakan 
at pagkakontento sa kung ano ang mayroon ka. Pumili ng isang tao na iyong 
kinainggitan sa nakaraan, at bigyan sila ng isang maliit na regalo. (Huwag sabihin sa 
kanila ang iyong nakaraang pagkainggit.)

"Sapagka't kayo'y mga sa laman pa:  sapagka't  
samantalang sa inyo'y may  mga paninibugho at mga 
pagtatalo, hindi baga kayo'y  mga sa laman, at  kayo'y 
nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao?" 

sa ruweda

mga tunggalian 
kagalakan

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 ditto, 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:
A very important part of being a coach is 
helping your students feel like winners. 
Th is means you need to defi ne what 
behaviour you are looking for, and reward 
that behaviour.

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: Luke 12:15

Bersikulo:
2 Corinthians 4:17-18

Bersikulo: Psalm 100:4

Kagalakan - laban sa - Kasakiman

Kagalakan - laban sa - Pagkaawa sa Sarili 

Kagalakan - laban sa - Kawalan ng Utang na Loob

Ang mayamang binata
Matthew 19:16-30

Si Jonah at ang uod
Jonah 4:1-10

Pinagaling ni Hesus ang 10 Ketongin
Luke 17:11-19

Magbigay ng ilang personal na pera sa Diyos sa plato ng paghahandog sa simbahan 
ng hindi inaalam kung kanino ito mapupunta. Gamitin ang ilan sa iyong pera upang 
maglingkod sa iba. Kung wala kang pera, kumuha ng iyong gamit at ipamigay ito.

Tumulong sa isang bahay kanlungan o isang ministeryo na nagpapakain sa 
mahihirap. Bilang kahalili, bumisita sa maysakit sa isang ospital. Manalangin at 
hilingin sa Diyos na buksan ang iyong mga mata sa mas malaking larawan, at 
tulungan na tanggalin ang iyong sentro sa sarili.

Pasalamatan ang iyong mga magulang (o ibang tao) para sa bagay na ibinibigay nila 
sa'yo araw-araw. Pumili ng isang bagay na hindi mo dadalhin pansamantala, bilang 
paalala na maaaring wala ka nito palagi.

“At sinabi niya sa kanila,  Mangagmasid
 kayo, at kayo'y  mangagingat sa  lahat ng
  kasakiman: sapagka't ang buhay ng tao ay
 hindi sa kasaganaan   ng mga bagay na
 tinatangkilik  niya.” 

"Sapagka't ang aming magaang kapighatian,
na sa isang sangdali lamang, ay siyang
gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng
kaluwalhatiang walang hanggan;" 

"Magsipasok kayo sa kaniyang mga  pintuang-daan
 na may pagpapasalamat,  at sa kaniyang  looban 
na may pagpupuri: mangagpasalamat  kayo sa 
kaniya, at  purihin ninyo ang  kaniyang pangalan." 
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