
Bersikulo: Matthew 6:33

mga tunggalian 
kagalakan

Kapayapaan - laban sa - pag-aalala
Pinakain ng mga uwak si Elias
1 Kings 17:1-6

Ibahagi ang isang bagay na mayroon ka sa isang tao, kahit pa nangangahulugan 
na kailangan mong umalis ng wala ito. Pagkain man, damit, pamasahe, o iba pa 
na ginagastosan mo ng pera. Hilingin sa Diyos na matugunan ang iyong mga 
pangangailangan.

"Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang 
kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat 
ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo."

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 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:
Matthew 17:20-21

Bersikulo: Romans 12:18

Bersikulo: 
2 Corinthians 12:9 

Kapayapaan -laban sa- takot

Kapayapaan -laban sa- alitan

Kapayapaan -laban sa– tiwala sa sarili

Naglakad si Pedro sa tubig
Matthew 14:22-33

Iharap ang kabilang pisngi
Matthew 5:38-42

Pinakain ni Hesus ang 5000
Luke 9:10-17

Pumili ng isang bagay na pakiramdam mo ay imposibleng gawin at itabi ang iyong 
takot. Hilingin sa Panginoong Hesus na tulungan kang magawa ito. Pagkatapos ay 
magsimulang gumawa ng mga hakbang para dito. (Ito ay isang simula ng tagumpay 
para sa iyo kahit na lumubog ka kagaya ng ginawa ni Pedro. Ang gawain ay upang 
pumili ng isang bagay na pakiramdam mo ay imposible at subukan ito.)

Hayaan ang iyong sarili na magkamali ng isang beses sa linggong ito. (Ito ay 
maaaring mangyari ng kusa.) Ang tungkulin mo ay walang gawin.

Humingi sa Diyos ng pagkakataon upang maglingkod sa Kanya sa isang lugar na 
kung saan ikaw ay mahina. Sumali sa iyong simbahan upang maglingkod sa lugar 
na iyon. Kung ikaw ay tahimik, makipag-usap ng higit sa linggong ito. Kung ikaw ay 
malakas, maging tahimik sa linggong ito.

"At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong 
pananampalataya: sapagka't katotohanang sinasabi ko 
sa inyo, Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na 
kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo 
sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon; at 
ito'y lilipat; at sa inyo'y hindi may pangyayari.” 

"Kung maaari, ayon sa inyong 
makakaya, ay magkaroon kayo ng 
kapayapaan sa lahat ng mga tao." 

At siya'y nagsabi sa akin, Ang aking biyaya ay 
sapat na sa iyo: sapagka't ang aking kapangyarihan 
ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus 
akong magmamapuri na may malaking galak sa 
aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang 
kapangyarihan ni Cristo. 
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