
Bersikulo: Colosas 1:11

kots

Tunggalian 1

Tunggalian 2

Pasensya laban sa Pagkamainipin
Ang guyang ginto
(Exodo 32)

Isulat sa dumi ang isang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo sa nakaraan, 
pagkatapos ay markahan ang lugar na iyon ng bato. Gumawa ng isa sa simbahan, 
bawat mag-aaral ay gagawa ng kanilang sariling espesyal na lugar, at gumawa ng isa 
pa sa bahay sa linggong iyon. Pagkatapos mong markahan ng bato ang iyong lugar, 
ibahagi sa ibang tao kung ano ang ginawa ng Diyos.

"Na kayo'y palakasin ng buong 
kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng 
kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis 
at pagpapahinuhod na may galak" 

"Ito'y aking kaaliwan sa 
aking pagkapighati: sapagka't 
binuhay ako ng iyong salita." 

sa ruweda

Bersikulo: Mga Awit 119:50

Pasensya laban sa pighati
Nagdusa si Job ng may pasensya
(Job 1-2)

Sumulat ng pasasalamat sa Diyos tungkol sa bagay na iyong pinagdusahan. 
Subukan itong sabihin tulad ng ginawa ni Job, "Ang Panginoon ang nagbigay at ang 
Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Ibahagi sa klase ang 
iyong patotoo kung maaari.

sa ruweda

mga tunggalian pasensya
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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: Mangangaral 7:8

Bersikulo: Efeso 4:26

Bersikulo:
Santiago 5:8-9

Tunggalian 3

Tunggalian 4

Tunggalian 5

Pasensya laban sa kapalaluan

Pasensya laban sa gaut

Pasensya laban sa karapatan

Haring Nabucodonosor 
Daniel 4

David, Nabal atAbigail 
(1 Samuel 25)

Ang manna at ang pugo 
(Exodos 16:1-18)

Gumawa ng mga aktibidad upang magpakumbaba. Maaari mong ibigay sa iba ang 
iyong lugar sa linya, iwasan ang manood ng palabas sa TV kung saan ang tauhan 
ay puno ng pagmamalaki, ibigay ang iyong lugar sa entablado o sa harap ng iba, o 
pahintulutan ang iba na maging tama.

Bumili ng ilang maliit na bagay upang ipamigay bilang regalo. Sa tuwing ikaw 
ay nagagalit, ibigay ang isang bagay sa taong may galit ka. Subukang tanggalin 
ang iyong galit sa pamamagitan ng pagbigay ng maliliit na regalo sa mga tao, at 
panooring lumago ang iyong pasensya.

Sa linggong ito wala kang utang sa sinuman. Sa bawat oras na nais mong humiling 
ng isang bagay, pigilan ang iyong sarili. Sa bawat oras na magtatagumpay kang 
pigilan ang iyong sarili sa paghingi ng pagkain, pabor, oras o tulong; panalo ka 
laban sa kasalanan.

"Maigi ang wakas ng isang bagay kay sa 
pasimula niyaon: at ang matiising loob ay 
maigi kay sa palalong loob."  

"Kayo'y mangagalit at huwag kayong 
mangakasala: huwag lumubog ang 
araw sa inyong galit..."

"Mangagtiis din naman kayo; pagtibayin ninyo 
ang inyong mga puso, sapagka't ang pagparito 
ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong 
mangagupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, 
upang kayo'y huwag mahatulan; narito, ang hukom 
ay nakatayo sa harapan ng mga pinto." 

sa ruweda

sa ruweda

sa ruweda
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