
Punong 
Kots

Para masanay 
ang iyong mga 

mag-aaral 
upang maging 
mga kampyon, 
ito ay nasaktan. 

Aabutin ng oras . 

Ito ay 
nangangailangan 
ng paghahangad. 

Ito ay nangangailangan ng sakripisyo.

“At ang bawa't tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay 
mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang 
magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira; nguni't tayo'y 
niyaong walang pagkasira”  1 Corinthians 9:25

Ito’y magiging MAHALAGA.

Kakailangan na matulak ang Kakailangan na matulak ang 
iyong sarili sa kadulodulohan ng iyong sarili sa kadulodulohan ng 

hangganan. hangganan. 

Magkakaroon ng tukso. 
Ngunit ipinapangako ko sa iyo na ito, kapag naabot mo ang 
iyong layunin, 
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Mga minamahal na guro,
Dalangin namin na pagpalain ng Diyos ang bawat isa 
sa inyo habang naglilingkod sa Kanya at nagmiministro 
sa mga bata sa buong mundo. Ikaw ay gumagawa 
ng pagkakaiba, at pagbabago ng buhay para sa 
walang-hanggan!
Mayroon kaming sorpresa para sa iyo. Maaaring iniisip 
mo na nag-sign up ka upang maging isang guro sa 
pang-Linggong eskwelahan, ngunit ang deskripsyon 
ng iyong trabaho ay nagbago na ngayon sa COACH! 
Tama iyon, ngayong taon, kami ay mag-aaral ng Bibliya 
ng may tema ng boxing at inaasahan namin na magkaroon ng kasiyahan sa mga laro. Mga minamahal na 
guro, magsimula na ngayon din! Maging isang coach sa halip na isang guro, at ito ay makakatulong na 
magbigay ng inspirasyon sa iyo na alagaan ng mabuti ang bawat estudyante sa iyong klase, at ang kanilang 
pag-unlad habang nagsusumikap sila upang maging isang kampeon.
Pag-aaralan natin ang bunga ng Espiritu. Gayunpaman, hindi lamang sa pagtingin ng mga prutas, ngunit 
gayundin sa maraming kasalanan sa ating laman na lumalaban sa mga bunga ng espiritu. Ang iyong 
layunin ay matulungan ang iyong mga estudyante na maging kampeon. Upang gawin ito, hindi lamang 
nila kailangang kabisaduhin ang mga bersikulo at matutunan ang mga kwento ng Bibliya, ngunit kailangan 
din nilang ilagay ang mga bunga ng Espiritu sa pagkilos sa kanilang araw-araw na buhay.
Sa paggamit ng tema ng boxing, kapag ang iyong mga estudyante ay nasa pang-Linggong eskwelahan, 
ipagunita sa amin na sila ay nasa pagsasanay. Sila ay nag-eehersisyo at natututo patungkol sa Diyos at kung 
paano labanan ang kasalanan. Ang iyong simbahan kung gayon ay ang sentro ng pagsasanay.
Kapag ang iyong mga estudyante ay lumabas sa mundo, sila ay tunay na "Nasa ruweda!" Ito ay kung 
saan sila ay tunay na lalaban sa kanilang sariling makasalanang pagnanasa. Ang kanilang mga tahanan 
at paaralan, samakatuwid, ay ang aktwal na kumpetisyon at laban sa boxing. Ito ay dahil sa simbahan, 
kaming lahat ay magaling sa pagpapanggap at pagbibigay ng tamang sagot. Mangyaring huwag ipaalam 
sa mga bata na siya ay nanalo na sa isang laban dahil sa kanyang pagsaulo o pag-aaral sa simbahan. Iyon 
ay pagsasanay. Ang tunay na labanan ay sa kanilang buhay. Maaari silang manalo ng mga laban kung 
inilalagay nila sa pagsasanay ang mga aralin sa buong linggo.
Ang iyong huling trabaho bilang kanilang coach ay upang gantimpalaan at hikayatin ang mga ito 
kapag sila ay nagtagumpay. Maghanda ng ilang parangal na ibibigay. Bigyan sila ng isang yakap o ng 
isang espesyal na sigaw ng suporta para sa bawat "suntok," yugto, o napanalunang laban. Ang kilos 
na ginantimpala mo ang magiging kilos na iyong matatanggap habang ang iyong mga estudyante ay 
nagsusumikap na masiyahan ka, ang kanilang coach.
Umaasa kami na magkaroon ka ng isang mahusay na oras bilang isang coach, ang pag-aayos sa iyong klase 
bilang isang sentro ng laro ng pagsasanay, at magkaroon ng ilang masayang seremonya ng gantimpala. 
Ang tagumpay na mamuhay sa bunga ng espiritu ay darating, tulad ng ginagawa nito sa laro, sa mga taong 
nais magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa kahit sino pang paririto. MAAARI mong hikayatin ang iyong 
mga estudyante na magtrabaho nang husto at maging mga kampeon. Basta't
maniwala sa kanila kapag walang ibang naniniwala, at panoorin ang Diyos na gumawa ng himala sa 
kanilang buhay!
Patnugutan nawa ng ating Panginoong Diyos na pumukaw sa iyo, habang tinatanggap mo ang hamon ng 
pagco-coach sa iyong mga estudyante sa bunga ng Espiritu. Ipinagdadasal namin na higitan mo ang lahat 
ng limitasyon na inilagay sa mga guro sa pang-Linggong paaralan, at maging isang tunay na coach sa 
buhay ng iyong mga estudyante.

Kay Kristo, Sister Kristina
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Maliit na Grupo

Pagkalap:

Mga responsibilidad ng mga kotses:

Hatiin ang iyong klase sa maliliit na grupo upang talagang magawa nila ang kanilang mga takdang aralin sa linggo. 
Karamihan ng mga linggong pasok ay nasa simbahan, at indi nangangailangan ng takdang aralin sa linggo. Ngunit, ang 
mga estudyante mo’y hindi makaka”knockout” ng kasalanan sa kanilang buhay sa pag aaral lamang. 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! Hindi lamang nila matutunan ang mga hinuha 
sa buhay, maiaapplika pa nila ito sa pakikitungo sa iibang tao!
Sa pagsasagawa nitong maliit na grupo, gumawa kami ng materyales na pwedeng ipamahagi sa mga kotses at maliit na libro 
para sa punong kots. Ang materyales ng mga coach ay kada buwan at prutas ng espirito. Ang sa punong kots naman ay 
hanggang tatlong-buwan na unit.

Kots:
• Gumabay ng 3-5 na 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.

Punong Kots:
• Makipagpulong sa mga kotses ng limang minute bago 
magsimula ang klase kada linggo upang pagusapan ang 
takdang aralin at hikayatin ang mga ito na mag kots ng 
maayos sa estudyante.
• Tawagan o i-text ang mga kotses kada linggo upang 
paalalahanan (Mas mainam kung Tuesday)
• Tawagan o i-text ang mga kotses dalwang beses kada 
linggo upang alamin kung tapos na ang takdang aralin 
(Mas mainam kung Friday)
• Subaybayan ang mga takdang aralin ng bawat 
mag-aaral.
• Magsagawa ng pagpupulong sa mga kots at kanilang 
pamilya na inspirasyunal.

Maaraing mahirap gawin na kumalap pa ng maraming lider para makadagdag ng kots para sa grupong maliliit. Datapwat, 
hindi naman to dapat mahirap. Narito upang MAPADALI ang paghahanap at pagkalap ng kotses:
• Sabihan ang mga kots na tumulong lamang ng isang buwan. Kada buwan, isang prutas ng espirito ang ituturo. Kapag 
humihingi ng pabor sa mga nakatatanda ng isang buwan lamang, mas maraming mag sa-signup. Matapos ang unang 
buwan, kung naging masaya at madali, sila’y baka mag-signup ulit!
• Payagan ang mga kots na umatted sa simbahan ng nurmal, Pero dumating ng maaga, mga sampung minute upangg 
Makita ang kailang mga estudyante. Ang mga kots mo ay maaring umattend lamang ng isang besses kada buwan, 
at ang ibang linggo at dumalo ng normal sa simbahan bilang nakatatanda.
• I-text ang mga estudyante imbis na tawagan. Tulungan ang mga kotses na mag tayo ng otomatik na 
texts para sas buong buwan, upang mas mapadali ang pagabot sa mga estudyante 
nila. Wag kalimutan na pwede ring gumamit ng facebook 
accounts, Twitter, WhatsApp, etc.
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Award Ceremonies
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. Inirerekumenda naming igantimpala ang mga mag-aaral kapag sila ay tapos na 
ang takdang aralin araling-bahay, kung saan sila ilagay ang aralin sa aksyon sa panahon ng linggo . Pagdalo at pagsasa ulo ay " 
pagsasanay " at paggawa ng mga takdang-aralin sa panahon ng linggo upang magkaraoon ng makatotohanang kumpetisyon. 
Hikayatin ang inyong mga mag-aaral na magsanay kung nais nilang manalo. Gayun pa man, ang tunay na kumpetisyon sa 
mundo ay kung saan sila ay totoong nananalo.
Isa pang ideya ay ang pagkakaroon ng gantimpalaan kada buwan, pagkanakatapos ka ng araling prutas ng espirito. Halimbawa, 
LOVE ay may limang linggong pagaaral. Sa mga gumawa ng takdang aralin ng kahit tatlong linggo ay mananalo ng tansong 
medalya, pilak sa mga nakaapat na linggo, at ginto naman sa mga nakalimang linggo. Pwede mong ibahin kung paano 
mapapanalunan ng mga estudyante mo ang medalya sa unang buwan, dahil ang ibang baryo o lugar na malayo sa bayan ay 
nangangailangan ng mas nakakatsalends na takdang aralin. Ang iba ay mas magiging ebangheliko, at mas nangangailangan ng 
mas madaling takdang aralin para manatiling malakas ang loob at gustuhing tumuloy sa klase mo.
Sa dulo ng taon, mag gantimpala ng mas malaking palak sa mga nanalo ng maraming palak sa buong taon. Pwede itong tropiyo 
o kaya’y mas magandang medalya. Gawing mas espesyal sa paraang pagbigay gamit ang entablado sa harap ng mga nakatatanda 
sa simabahan!

• Gumawa ng lugar para sa mga kotses upang paglagyan ng gamit. Upang mag mukhang 
“masigla” ang mga kots ay dapat magsuot ng sports cap o kaya iipan at bote ng tubig. Imbis na isipin kada 
linggo ang mga gamit na ito, hayaang iwan ito sa simbahan. Sa gantong paraanat mas mapapadali ang pagsuot 
sa simbahan, at magmukhang “masigla” na kotses.
• Gawing mas inspirasyunal ang buwanang pagpupulong sa mga kotses, upang silay magpatuloy sa pagtulong sa 
programa sa taon.
• Hayaan ang malalaking grupo kung kinakailangan. (Sa tulong na notipikasyon sa facebook, indi magiging mahirap 
ang pag kots ng sampung estudyante.)

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

Mga pagpupulong na inspirasyunal:
Ang pangunahing trabaho ng pangunahing kots ay ang pag palakas ng loob ng mga kots. Isang importantent paraan ay 
pagsasagawa ng pagpupulong na inspirasyunal. Pwede kang mamahagi ng
kakainin, sama samang magdasal, Tumingin sa ating datos. Bukod pa dito, maaari mong tingnan ang oplimpikong atleta o 
panoorin ang isang inspirasyunal na pelikulang pampalakasan kasama ang popcorn o iba pang masarap na pagkain. Talakayin 
sa iyong mga kots sa ideya na kung ito ay katumbas ng halaga para sa mga atleta upang gumana nang husto , at pagkatapos ay 
hindi ito nagkakahalaga ng kahit na higit pa para sa amin upang gumana para sa espirituwal at walang katapusang paglago?
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Bawat kots ay susubaybay ng hanggang 6 na bata para sa 5 linggong prutas ng [Pagmamahal]. Itala lahat dito.
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Pag-ibig -laban sa- Mapanghusga
Kwento sa Bibliya: 
Butil ng puwing at tahilan
Mateo 7:1-5

 “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. Matteo 7:1-2

Bersikulo

Pag-ibig -laban sa- Poot
Kwento sa Bibliya:  
Ipinagkanulo ni Hudas si Hesus
Mateo 26:14-16

"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? " 1 Juan 4:20

Pag-big -laban sa- Pagbibigay Katarungan sa Sarili
Kwento sa Bibliya:  
Talinghaga sa Mabuting Samaritano
Lucas 10:25-37

"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." Lucas 10:27

Pag-ibig -laban sa- Espirituwal na Kapalaluan
Kwento sa Bibliya:  
Napili si David bilang hari
1 Samuel 16:1-13

"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. 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7
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Takdang aralin (Sa Ruweda)
I turo ang takdang aralin noong nakaaang linggo, at bigyan nag iyong mga estudyante ng takdang aralin para sa susunod 
na linggo. Nakalagay ang mga ito sa libro nila at sa mga match cards. Palalahanan ang iyong mga estudyante na yung mga 
gumawa laang ng kanilang takdang aralin ang mga maituturing na nagwagi. Wala sa ating ang magiging kampyon sa pagpunta 
sa misa o pag aral lamang ng bibliya, dapat ay ISABUHAY natin ito! Inirerekomenda namin na gumawa ng maliliit ng grupo 
ang mga kotses upang makatulong sa mga mag-aaral. (Tingnan pa ang iba sa Seksyon ng Maliit Na Grupo.) Ang paggawa ng 
takdang aralin sa isang araw lamang ay halatang hindi makaka pa tumba o “knocout” ng kasalanan, parang isang suntok na 
hindi kayang makapagpatumba agad sa kalaban sa boksing. Ang paggamit ng analohiyang ito ay makatutulong na mapakita 
sa magaaral na kung gusto nilang maging kampyon, kailangan nilang “bumato ng maraming suntok” tuwing linggo. Hayaan 

ang mga kotses na sundan ang mga “suntok” na nagagawa ng mga estudyante tuwing linggo para makabuo ng mabuting 
kompetisyon. Ang bawat “suntok” ay agad agad na okey sa aralin ng linggo. Upang mas maging masaya ang mga 

suntok, gamitin ang mga sari nito: jab, hook, cross at uppercut.

Pag-ibig -laban sa- Pagkasakim
Kwento sa Bibliya: 
Namatay si Hesus sa Krus
Mateo 27:27-56

Bersikulo
"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." 1 John 3:16
1

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

kampeonkampeon
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Magkapares na Kard
Ipamahagi ang attendance reward card, ang card na ito 
ay magtataglay ng resulta ng mga laban. Hikayatin ang 
iyong mga estudyante na umattend araw-araw upang 
makarami ng card na ito! Ang mga card na ito ay madali 
lamang idownload at makita. Pwede mo ring gamitin ang 
mga card na ito upang maglaro ng mga pampamemorya, 
habang punagtutugma ang mga nagawa.

Takdang aralin
Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

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.

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.

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.

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.
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Kagalakan -laban sa- Kasakiman
Kwento sa Bibliya:  
Ang mayamang binata
Matteo 19:16-30

“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.”   Lucas 12:15

Bersikulo

Kagalakan -laban sa- Pagkaawa sa Sarili
Kwento sa Bibliya:  
Si Jonah at ang uod
Jonas 4:1-10

"For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal 
glory that far outweighs them all. So we fi x our eyes not on what is 

seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what 
is unseen is eternal." 2 Mga Taga-Corinto 4:17-18

Kagalakan -laban sa- Kawalan ng Utang na Loob

Kwento sa Bibliya: 
Pinagaling ni Hesus ang 10 Ketongin
Lucas 17:11-19

"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."  Psalm 100:4

Kapayapaan -laban sa- pag-aalala
Kwento sa Bibliya:  
Pinakain ng mga uwak si Elias
1 Mga Hari 17:1-6

"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." Matteo 6:33

Kapayapaan -laban sa- takot
Kwento sa Bibliya:  
Naglakad si Pedro sa tubig
Matteo 14:22-33

"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.  "Matteo 17:20-21

BersikuloKapayapaan -laban sa- alitan
Kwento sa Bibliya: 
Iharap ang kabilang pisngi
Matteo 5:38-42

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

Romans 12:18

Kapayapaan -laban sa– tiwala sa sarili
Kwento sa Bibliya:  
Pinakain ni Hesus ang 5000
Lucas 9:10-17

"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. "2 Mga Taga-Corinto 12:9

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

Kagalakan -laban sa- Paninibugho
Kwento sa Bibliya:  
Nanibugho ang mga punong saserdote
Mga Gawa 5:12-33

"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? " 1 Mga Taga-Corinto 3:3
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Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

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.)

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.)
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Bawat kots ay susubaybay ng hanggang 6 na bata para sa 4 linggong prutas ng [Saya]. Itala lahat dito.
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Bawat kots ay susubaybay ng hanggang 6 na bata para sa 4 linggong prutas ng [Payapa]. Itala lahat dito.
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