
Ikaw at ang iyong mga 
estudyante ay anak ng 

Ang mga 
Kampeon ay 

pinaniniwalaan 
ito, kahit na 

walang ibang 
naniniwala.

diyos

Siya ay 

para sa kanila 
at para sa 

pumapalakpak 

iyo.

“At sinabi nila, 
Ipinahintulot ni 
Moises na ilagda 
ang kasulatan sa 
paghihiwalay, at 
ihiwalay siya.." 
Marcos 10:14
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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 kots 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 
pagko-kots 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 kots sa buhay ng 
iyong mga estudyante.

Kay Kristo, Sister Kristina
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kotses
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 kanilang takdang aralin. 
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. Sa loob 
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 kots ay kada buwan at prutas ng espirito. Ang sa punong kots naman ay 
hanggang tatlong-buwan na yunit.

Kots:
• Gumabay ng 3-5 na bata.
• Makipagkita sa mga magaaral sa loob ng limang 
minuto 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 minuto 
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.

Maaaraing 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 umattend sa simbahan ng normal, 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.
• Gumawa ng lugar para sa mga kotses upang paglagyan ng gamit. Upang mag mukhang 
“masigla” ang mga kots ay dapat magsuot ng sumbrero 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 
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pagkalooban
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, 
ang KATAPATAN ay may 7 na linggong pag-aaral. Sa mga gumawa ng kanilang takdang aralin ng mga apat na linggo ay 
maaaring manalo ng tansong medalya, pilak naman para sa limang linggo at ginto naman para sa gumawa ng lahat sa loob ng 
pitong 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!
Sa katapusan ng taon, tumanggap ng mas malaking gantimpala ang mga nanalo ng maraming mga gantimpala sa loob ng taon. 
Pwede itong maging tropeyo o kaya ay mas magandang medalya. Gawin ang mga gantimpala na mas espesyal sa pamamagitan 
ng pagbibigay sa entablado kung saan nakikita siya ng iba pang mga nakatatanda sa loob ng simbahan.

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 malaki pang gantimpala sa dulo ng buwan:
• Seremonyas ng pag gantimpala na may ginto, pilak at tanso na ipapamigay sa mga bata. 

(Tanso para sa naka tatlong linggo ng takdang aralin na nagawa, pilak sa apat na linggo, at 
ginto naman para sa lima. O kaya, pwede ring tanso sa dalawang suntok, pilak para naman sa 
tatlong suntok at ginto para sa apat.

• Isang piging sa inyong bahay
• Sertipikasyon
• Anumang bagay na ibibigay sa simbahan habang nasa harap ng mga magulang
• Tropeyo

Mga pagpupulong na inspirasyunal:
Ang pangunahing trabaho ng pangunahing kots ay ang pag palakas ng loob ng mga kots. Isang importanteng 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 [Pasensya]. Itala lahat dito.
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Pasensya laban sa Pighati
Kwento sa Bibliya: Nagdusa si Job
 ng may pasensya  Job 1-2

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

Mga Awit 119:50

bersikulo

bersikuloPasensya laban sa Kapalaluan
Kwento sa Bibliya: Haring 
Nabucodonosor  Daniel 4

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

Mangangaral 7:8

Pasensya laban sa Galit
Kwento sa Bibliya: David, Nabal at Abigail. 
1 Samuel 25

"Kayo'y mangagalit at huwag kayong 
mangakasala: huwag lumubog ang 

araw sa inyong galit..."
 Efeso 4:26

bersikulo

Pasensya laban sa 
Karapatan
Kwento sa Bibliya: Ang manna 
at ang pugo Exodus 16:1-18

"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." Santiago 5:8-9

2
3
4
5

bersikulo

5

mga kampeon
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Pasensya laban 
sa Pagkamainipin
Kwento sa Bibliya: Ang guyang 
ginto  Exodo 32

bersikulo
"Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, 

ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa 
buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak" 

Colosas 1:111

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 “knockout” 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.

mga kampeonmga kampeon
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takdang aralin

1: sa ruweda

2: sa ruweda

3: sa ruweda

4: sa ruweda

5: sa ruweda

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.

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.

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.

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.

6

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.
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Kabaitan laban 
sa Panlilinlang
Kwento sa Bibliya: Ikinaila ni 
Pedro si Kristo. Mateo 26:31-35, 69-75

"Hindi ako naupo na kasama ng mga 
walang kabuluhang tao; ni papasok man 

ako na kasama ng mga mapagpakunwari."  
Mga Awit 26:4

bersikulo

bersikuloKabaitan laban 
sa Paghihiwalay
Kwento sa Bibliya: 
Si Ruth at Naomi   Ruth 1:8-22

"Huwag mong ikait ang mabuti sa 
kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan 

ng iyong kamay na ito'y gawin."
Mga Kawikaan 3:27

bersikuloKabaitan laban sa 
Masamang Hangarin
Kwento sa Bibliya: Iniligtas ni
Ester ang mga tao.  Ester 3-5

"At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang 
lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo 

naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng 
lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala 

naman kayo sa isa't isa." Roma 15:14 

bersikuloKabutihan laban sa 
Kawalang interes
Kwento sa Bibliya: Ang Sodoma
 at Gomorra. Genesis 18:16-33

"Siyang nanglulupaypay ay dapat 
pagpakitaang loob ng kaniyang 

kaibigan; kahit siya na walang takot sa 
Makapangyarihan sa lahat." Job 6:14

bersikuloKabutihan laban sa 
Kasamaan
Kwento sa Bibliya:  Si Herodes at si Juan 
Bautista   Lucas 3:18-20, Mateo 14:1-1211:1-9

"Lumayo ka sa kasamaan, at gumawa 
ka ng mabuti; hanapin mo ang 

kapayapaan at habulin mo." 
Mga Awit 34:14

bersikuloKabutihan laban sa 
Makasariling Ambisyon
Kwento sa Bibliya: Ang Tore
 ni Babel   Genesis 11:1-9

"Na huwag ninyong gawin ang anoman sa 
pamamagitan ng pagkakampikampi o sa 

pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng 
pagiisip, na ipalagay ng bawa't isa ang iba na lalong 

mabuti kay sa kaniyang sarili"  Filipos 2:3

bersikuloKabutihan laban 
sa Karumihan
Kwento sa Bibliya: Si Jose at 
si Potiphar  Genesis 39:1-21

"Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, 
upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa 

pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang 
bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya"

 2 Tesalonica 1:11

Kabaitan laban 
sa Paghahambing
Kwento sa Bibliya: Haring Saul
 at David. 1 Samuel 18:5-16

Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling 
gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya 

ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili 
lamang, at hindi tungkol sa kapuwa.  Galacia 6:4

bersikulo
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6: sa ruweda

7: sa ruweda

8: sa ruweda

11: sa ruweda

9: sa ruweda

12: sa ruweda

10: sa ruweda

13: sa ruweda

Bigyan ang sarili ng 20 maliliit na bola sa simula ng linggo. Sa bawat oras na mapansin mong 
iyong inihahambing ang sarili sa iba, mag-alis ng isang bola. Kabilang dito ang facebook o iba 
pang mga online application kung saan madalas nating ihambing ang sarili natin sa iba. Kung 
kailangan, alisin ang facebook sa buong linggo.

Sa linggong ito, pumunta sa tao na iyong pinagsinungalingan at sabihin sa kanila ang totoo. Humihingi 
ng paumanhin para sa pagsisinungaling at hilingin sa kanila na ikaw ay patawarin. Sa bawat oras na 
ikaw ay babalik at sasabihin ang katotohanan ay isang malaking panalo laban sa kasalanan.

Protektahan ang ibang tao ngayong linggo mula sa taong masama sa kanila ng walang dahilan. Habang 
pinoprotektahan natin ang ibang tao, labanan din natin ang kasalanan sa ating puso. Isapanganib ang 
iyong sariling reputasyon upang protektahan ang ibang tao.

Huwag gagawa ng paraan sa linggong ito upang madagdagan ang iyong katanyagan o kasikatan. Sa 
bawat oras na magkaron ng oportunidad, balewalain ito. Habang ginagawa mo ito, sinusuntok mo ang 
mapanlinlang na kasalanan.

Manalangin at hilingin sa Diyos na madagdagan ang pagmamahal sa iyong puso sa linggong 
ito. Maghanap ng bagay na maaari mong gawin para sa iba upang madagdagan ang iyong 
pagmamahal sa iba. Bumisita sa ministeryo at alamin kung ano ang kanilang ginagawa, 
tumulong sa isang kanlungan na nagpapakain sa iba, o manood ng mga video tungkol sa mga 
pangangailangan sa buong mundo. Lumahok kung saan ka maaari.

Alagaan ang iyong puso sa linggong ito. Kung may masamang nagawa sa iyo, tandaan na sila ang 
nagkasala, hindi ikaw. Sabihin sa panalangin araw-araw, "ako'y malinis sa harap ninyo, Panginoon". 
Kung nakagawa ka ng isang bagay laban sa iba, humingi ng tawad sa taong iyon at sa Diyos. 
Pagkatapos ay maaari mo ring dasalin, "ako'y malinis sa harap ninyo, Panginoon."

Maghanap ng taong tutulungan, lalo na kung ito ay "hindi iyong problema." Magbigay sa 
pulubi sa kalye, o sa isang bata sa paaralan na nangangailangan ng bagong lapis o pambura. 
Tiyakin na sila ay walang kaugnayan sa iyo, at ikaw ay walang responsibilidad o kailangan 
upang tulungan sila.

Humanap sa paligid mo ng presensya ng kasamaan, kung saan nananakit ang iba ng walang dahilan. 
Maghanap ng paraan upang mamagitan sa linggong ito upang protektahan ang taong walang 
sala. Maaaring tulungan sila na lumakad sa ibang daan pauwi mula sa paaralan, magbigay ng 
pananghalian, o magkaroon ng grupo ng 4 na sasama sa iyo sa paglakad sa kanila.
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Bawat kots ay susubaybay ng hanggang 6 na bata para sa 4 linggong prutas ng [Kabaitan]. Itala lahat dito.
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Bawat kots ay susubaybay ng hanggang 6 na bata para sa 4 linggong prutas ng [Kabutihan]. Itala lahat dito.
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Head Coach Champions 
Filipino www.ChildrenAreImportant.com

info@childrenareimportant.com
Kami ay matatagpuan ng Mexico.

1 sa 5 na kabataan sa mundo ay naroon sa India.

Silipin ang bagong programang 
misyon sa VBS “Destinasyong 
walang hanggan”

Maiisip mo bang sa buong buhay mo ay hindi ka naka kikilala ng Kristiyano 
o kaya’y marinig man lang ang pangngalan ni Hesu Kristo. Isipin mo na ika’y 
inilalayo mula sa iyong tahanan nung kabataan mo upang magtrabaho bilang 
isang utusan sa mahabang panahon, at pwersahang patutulugin sa mismong 
lugar kung saan ika’y nagtatrabaho! Makakaya mo bang isipin na ika’y iniwan ng 
iyong magulang at manatiling naninirahan sa kalye kasama ng ibang mga bata. 
Ito ang normal na buhay ng milyon-milyong mga bata sa India. Marami pa silang 
mga pagkukulang tulad ng kakulangan ng edukasyon, mababang kalidad ng 

pamumuhay, ang Sistema ng Caste na opresibo, at ang pag binta ng mga bata. Ito ang nararanasan ng mga bata sa India sa panahon 
ngayon. 
  Ano ang maaari nating gawin upang makapagbigay ng pagbabago?

Makakatulong tayo sa pamamagitan ng kaalaman, pagdarasal, at pag papakilala sa isang banta ang tungkol sa ating hari na si Hesu 
Kristo gamit ang VBS na ginagamit ng simbahan mo ngayon. Maraming simbahan sa kabuuan ng India na handang tumulong sa 
pag gawa, ngunit nagkukumahog sa pag bibigay ng mga kagamitan at ensayo sa mga guro nila.
Kaya gumawa kami ng programang VBS na libreng ma-iddownload, na nasa 8 na wika para sa India, at ito’y may kasamang 
pageensayo sa online para sa mga guro. Ngayon, ang mga batang ito ay makakarinig nan g mensahe ng pag sasalba habang 
nagsasaya sa VBS ng kanilang parokya.
Pag ang iyong mga estudyante ay nagboluntaryo sa misyon ng programang ito “VBS na walang harang”, ito ay magbubukas ng 
kanilang mga mata upang Makita ang nakararaming tao sa mundo ay may buhay na mas mahirap pa sa nararanasan nila ngayon. 
Sila ay matututo, mag darasal at magbibigay sa iba. Kahit san pa man sila nakatira, tayo ay matututo ng mga pangngangailangan 
ng iba at ipagdasal sila. Ang misyon ng programang ito ay para makatulong sa pag ensayo ng iyong mga estudyante na tignan ang 
maralita.
Oo, kaya nating baguhin ang mundo!

Dahil… 

“Ang kabataan ay  
mahalaga”

“Salamat” sa 
wikang Malayalam “Magaling!” sa 

salitang Tamil

“Kamusta” sa 
wikang Hindi

“An

EBV

Churachandpur, Manipur

Trivandrum, Kerala

Chennai, Tamil Nadu
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“MMagagala ing!” s


