
Bersikulo: 1 John 3:16

KOTS

Tunggalian  1

"Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't 
kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil
sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating 
mga buhay dahil sa mga kapatid."

"Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong 
hatulan. Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, 
ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong 
isusukat, ay susukatin kayo."

sa ruweda

Bersikulo: Matthew 7:1-2

Pag - ibig - laban sa - Mapanghusga
Butil ng puwing at tahilan
Matthew 7:1-5

Sabihin sa isang tao "Mahusay" at purihin sila sa mga mabuting bagay na nakikita 
mo. Magdala ng isang maliit na salamin sa bulsa buong araw. Kapag ikaw ay 
natutuksong husgahan ang isang tao, kuhain ang salamin sa bulsa at tumingin sa 
iyong sarili. Paalalahanan ang iyong sarili na hindi mo na kailangang tulungan 
ang iba na ayusin ang kanilang mga pagkakamali.

sa ruweda

mga tunggalian

Tunggalian 2

Pag - ibig - laban sa - Pagkasakim
Namatay si Hesus sa Krus
Matthew 27:27-56

Maglaro ng laro na iminungkahi ng iyong mga kaibigan, laruin sa oras na gusto 
nila (kung mayroon kang pahintulot) at maglaro hangga't gusto nila. Huwag 
banggitin ang gusto mong laro sa kanila. Sa oras na ito, ang iyong kagustuhan ay 
hindi mahalaga, dahil ikaw ay nagpapakita ng tunay na PAG-IBIG ng hindi iniisip 
ang iyong sarili.



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: 1 John4:20

Bersikulo: Luke 10:27

Bersikulo:
1 Mga Taga-Corinto 13:4-7

Pag - ibig - laban sa - Poot

Pag - big - laban sa - Pagbibigay Katarungan sa Sarili

Pag-  ibig - laban sa - Espirituwal na Kapalaluan

Ipinagkanulo ni Hudas si Hesus
Matthew 26:14-16

Talinghaga sa Mabuting Samaritano
Luke 10:25-37

Napili si David bilang hari
1 Samuel 16:1-13

Gumawa ng maganda para sa taong hindi mo gusto. Pigilan ang iyong dila kapag 
nakita mo ang isang tao na nandaraya o magkakamali. Huwag sabihin sa kanila o 
ilagay sila sa kapahamakan.

Tumigil upang tumulong sa nangangailangan ngayong linggo, huwag pansinin ang 
lahat ng dahilan sa hindi paggawa nito. Gawin ang isang bagay na espesyal para sa 
isang tao na hindi mo kapantay sa lipunan.

Magtanong sa Diyos kung mayroon kang espirituwal na pagsasanay na dapat ihinto, 
habang inililipat mo ang iyong pokus sa PAG-IBIG. Gumawa nang higit pang 
aksyon sa linggong ito upang ipakita ang pagmamahal: huwag magmayabang, gawin 
kung ano ang pinakamahusay sa iba at hindi sa iyong sarili, at huwag panagutin ang 
mga tao para sa mali nilang nagawa.

"Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y  umiibig
 sa Dios, at napopoot sa  kaniyang kapatid,
 ay sinungaling;  sapagka't ang hindi umiibig sa 
kaniyang kapatid na kaniyang nakita, 
ay paanong makaiibig siya sa Dios na 
hindi niya nakita? "

“At pagsagot niya'y sinabi, Iibigin mo  ang 
Panginoon  mong Dios ng buong  puso mo, at ng
 buong kaluluwa  mo,  at ng buong lakas
 mo, at ng buong  pagiisip mo; at ang iyong
 kapuwa na  gaya ng iyong sarili.”

"Lang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob;  
ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi   
nagmamapuri, hindi  mapagpalalo. Hindi  naguugaling 
mahalay,   hindi  hinahanap ang kaniyang sarili,   hindi
  nayayamot,  hindi inaalumana ang   masama; Hindi 
nagagalak  sa kalikuan,  kundi nakikigalak sa katotohanan;  
Lahat ay binabata,  lahat ay  pinaniniwalaan, lahat ay 
inaasahan,  lahat ay tinitiis"

sa ruweda
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