
Ang tanging 
limitasyon natin 
ay kung ano ang 
dala natin sa 
ating sarili

(Sinabi ni Hesus) 
“Sinasabi ko sa inyo, na 

kung mayroon kayong 
pananampalataya 

katumbas ng isang buto 
ng mustasa, maaaring 

mong sabihin sa 
kabundukan, ‘Gumalaw 

ka mula dito hanggang 
doon’, at iyo ay gagalaw.  

Walang magiging 
imposible sa iyo.”  

Mateo 17:20

BAHAGI 3

Punong Kots
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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
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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 kanilang takdang aralin. 
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. 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 coach 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 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.
• 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 
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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?

3
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Bawat kots ay susubaybay ng hanggang 6 na bata para sa 7 linggong prutas ng [Katapatan]. Itala lahat dito.
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Katapatan ng pananampalataya 
laban sa hindi pagpirmi
Kwento sa Bibliya: Shadrach, Meshach at Abednego 
Daniel 3:1-21

"Ituro mo sa akin ang iyong daan, 
Oh Panginoon; lalakad ako sa iyong 

katotohanan: ilakip mo ang aking puso sa 
pagkatakot sa iyong pangalan".

        Mga Awit 86:11

Bersikulo

BersikuloKatapatan ng pananampalataya 
laban sa Pagaatubili
Kwento sa Bibliya: Ang pagtawag ng Diyos kay Samuel 
1 Samuel 3:1-21

"Ngayon, ang pananampalataya ay 
siyang kapanatagan sa mga bagay na 

hinihintay, ang katunayan ng mga 
bagay na hindi nakikita".  

Mga Hebreo 11:1

Katapatan ng pananampalataya laban 
sa Pagsuway
Kwento sa Bibliya: Mga magmamasid sa Canaan 
Mga Bilang 13:1-3,17-33, 14:1-11 

"At sinabi ni Moises, Bakit sinasalangsang 
ninyo ngayon ang utos ng Panginoon, sa 

bagay ay hindi ninyo ikasusulong?"
Mga Bilang14:41

Bersikulo

Katapatan ng pananampalataya laban 
sa bantite
Kwento sa Bibliya: Abraham at Isaac
Genesis 22:1-18 

"At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring 
maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang 

lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may 
Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y 

nagsisihanap". Mga Hebreo 11:6

2
3
4
5

Bersikulo
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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 “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.

Katapatan ng pananampalataya 
laban sa maling pagsamba
Kwento sa Bibliya: Ang paghuli sa arko
1 Samuel 5:1-12, 6, 7:3

Bersikulo
"Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang 

inanyuan o ng kawangis man ng anomang 
anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba 
sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa... " 

Exodus 20:41
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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

Pumili ng pagkakaabalahan na HINDI sasalihan dahil ito ay sumsamba sa mali. Maaari ito ay 
isang pasadyang upang alisin ang iyong mga sapatos, isang parada na hindi lumahok sa, isang 
palakasan laro hindi mo dumalo, o kaya’y hindi pagbili ng bulaklak habang ang iba’y bumibili.

Humanap ng oras ngayon linggo upang aminin sa lahat ang pagiging Kristiyano, at ikaw ay 
buong pusong naniniwala kay Hesu Kristo. Pagkatapos, magpakasaya na ikaw ay tapat sa 
isang partido, sa likod ng maraming peer pressure na iyong natatanggap.

Pumili ng 2 na takdang aralin na iyong gagawin sa linggong ito. Ang una ay ang bagay na 
HINDI inutos sa iyo ng Diyos na gawin, at ang isa ay ang bagay na gusto ng Diyos na gawin 
sayo. Sundin ang Diyos sa parehas na bagay at Manalo laban sa pagiging pasuway.

Meron bang isang bagay na hinihingi ng Diyos na iaalay sa kanya? Kumuha ng sandali upang isipin 
ang tungkol sa kung ano iyon ay, at pagkatapos ay manalangin na nagbibigay sa iyo ng Diyos ng lakas 
upang bigyan ito hanggang pansamantalang. Ito ay maaaring maging tsaa, Facebook, o isang paboritong 
pagkain. Upang Manalo sa labang ito, piliin na iaalay sandali ang bagay na ito sa isang linggo.

Habang ang Diyos ay kinakausap ka ngayong linggong ito, at binibigyan ka ng pagkakataong 
gumawa ng isang bagay. Magensayo na sumunod agad nang walang pagaatubili. Kung 
nakalimot maghintay at, humingi sa Diyos ng bagong gawain.

6
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Katapatan ng pananampalataya 
laban sa Pagdadalwang isip
Kwento sa Bibliya: Ang pagpapakita ni Hesus kay 
Th omas
Juan 20:24-31

"Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't 
ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: 

mapapalad yaong hindi nangakakita, at 
gayon ma'y nagsisampalataya".

Juan 20:29

Bersikulo

BersikuloPagiging mahinhin laban 
sa Pagsigalot
Kwento sa Bibliya: Ang paghiwalay ni 
Abraham at Lot
Genesis 13:1-18 

"Ng buong kapakumbabaan at 
kaamuan, na may pagpapahinuhod, na 

mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig..." 
Efeso 4:2

BersikuloPagiging mahinhin laban 
sa Tradisyon
Kwento sa Bibliya: Malinis at 
marumi
Mateo 15:1-20

"Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga 
Hudyo man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: Na 

gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay 
lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang 

aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang 
sila'y mangaligtas". 1 Corinto 10:32-33

BersikuloPagiging mahinhin laban sa 
Pagkapait
Kwento sa Bibliya: Cain at Abel
Genesis 4:1-16

"Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at 
pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, 

ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng 
masasamang akala..." Efeso 4:31

BersikuloPagtimpi sa sarili laban sa Temptasyon
Kwento sa Bibliya: Si Hesus ay 
natetemptasyon
Mateo 4:1-11

"Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong 
matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya 

itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; 
kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan 

ng pagilag, upang ito'y inyong matiis". 1 Corinto 10:13

BersikuloPagtimpi sa sarili laban sa 
Pagsisinungaling
Kwento sa Bibliya: Ang pagnakaw ni Jacob sa 
grasya ni Esau
Genesis 27:1-36

"Ang sinungaling na dila ay 
nagtatanim sa mga sinaktan niya; at 
ang bibig ng kunwang mapagpuri ay 

gumagawa ng kapahamakan".
Mga Kawikaan 26:28

BersikuloPagtimpi sa sarili laban sa 
angking Katamaran
Kwento sa Bibliya: Ang matalino at ang 
banong manggagawa
Mateo 7:24-27

"Sa nakakaalam nga ng paggawa 
ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y 

kasalanan sa kaniya".
Santiago 4:17

Katapatan ng pananampalataya 
laban sa di maasahan
Kwento sa Bibliya: Si Noah at ang 
Arko
Genesis 5:32, 6:1-22, 7:1-12

"Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw ay mayroong 
pananampalataya, at ako'y mayroong mga gawa: ipakita 

mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa 
mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay 

ipakita sa iyo ang aking pananampalataya".  
Santiago 2:18

Bersikulo
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Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Sa Ruweda

Pumili ng lugar sa iyong buhay upang magbigay tapat sa Diyos. Pumili ng isang bagay na gawin 
para sa Diyos ng isang araw sa linggong ito, at siguraduhin na maaasahan sa loob nito. Kapag 
natapos mo, pumili ng isa pang pangako sa Diyos para sa isang araw, at ilaan ang isang araw 
upang gawin ang gawaing ito. Siguraduhin na kukumpletuhin ang pangakong gawaing ito.

Piliin na manalig sa Diyos sa linggong ito sa isang bagay na ipinangako niya sa iyo na tila imposible. 
Sabihin sa Diyos na ikaw ay handa na maghintay hanggang sa makumpleto Niya ang Kanyang 
pangako. Upang ipakita ang iyong pagpayag na maghintay, pumunta na paninindigan sa anumang 
linya, isa na kung saan hindi mo na kailangan upang maging! Isulat kung gaano karaming mga 
minuto mo ay nanatili noong mga linya sa gayon ay maaari mo itong iulat pabalik sa iyong kots.

Piliin ang pagiging mabuting tao higit sa isa mong tradisyon na gawa. Ito ay 
nangangahulugan na pag-unawa kapag sila masira ang iyong tradisyon, at hindi gumagawa 
ng isang puna tungkol dito. Mariing siguruhiun na wala kang masasaktan na iba o ang iyong 
sarili man lang.

Lahat naman ng tao ay nagsisinungaling, kahit pa yung iba ay maliliit lamang. Alalahanin ang 
kasinungalingang iyong nabanggit ngayong taon. Lumapit sa taong iyon, sabihin sa kanya ang totoo, 
at humingi ng tawad sa pagsisinungaling sa kanya.

Pumili ng isa na ikaw ay galit na galit, at patawarin sila. Magdasal saglit, at isigaw ang mga 
salitang, “Pinapatawad na kita.”

Labanan ang iyong katamaran ngayong linggo, sa pg pili ng anumang bagay na ayaw mong 
gawin. Manigurong magagawa at matatapos mo ito, at maipamahagi ang iyong testimonya sa 
isang kaibigan.

Magbigay daan sa iba kapag siya ay hindi sang ayon sa iyong gusto. Pwede mong piliin na 
wag sumangayon pero sana mangyari ito nang walang pagaaway. Bigyan sila ng pagkakataon 
na magbigay ng sariling pananaw.

Tanggihan ang mga binabatong temptasyon, at kung kaya mo, gumamit ng sulatin tulad ng ginawa 
n gating Hesus. Panatilihin ang pag kontrol sa iyong mga kagustuhan, huwag hayaan ang mga 
temptasyon na gumamit sa iyo.
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Bawat kots ay susubaybay ng hanggang 6 na bata para sa 3 linggong prutas ng [Pagiging mahinhin]. Itala lahat dito.

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

Kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

kots

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3

99

P
a

ggg
h

in
a

h
in

h
g

 m
a

g
ig

in
g

nnn
hhh

nni
hh

aaa
mmm

gg
nni

ggi
gg

aa
PPP

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers. Filipino



Bawat kots ay susubaybay ng hanggang 6 na bata para sa 3 linggong prutas ng [Pagtimpi sa sarili]. Itala lahat dito.
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