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Upang maging kampeon... 

Gayunman, upang manalo, 
kinakailangan mo ng kots.

Panatilihin ang paglaban, at maaari kang manalo 
sa kumpetisyon at maging isang kampeon!

Pagkatapos, bawat linggo, pumunta sa ruweda 
at ilagay sa pagsasanay ang bawat aralin sa 
iyong tunay na buhay. Sa bawat oras na gawin 
mo ang takdang-aralin na may pamagat na "Sa 
Ruweda," ikaw ay sumusuntok ng malakas sa 
kasalanan! 

Pumasok sa klase na ito bawat linggo para 
sa iyong pag-eehersisyo at pagsasanay at 
makinig sa iyong mga coach. Matutunan 
ang mga bersikulo, pakinggan ang 
kuwento sa Bibliya, at humingi ng 
tulong sa kung paano patutumbahin ang 
kasalanan sa iyong puso at buhay.

…ikaw at ako ay dapat matutong  
mabuhay sa bunga ng Espiritu, at 
labanan ang kasalanan sa araw-araw.
Ito ay hindi madaling pagsasanay at 
kailangan ng pagsisikap, oras, pawis 
at mahigpit na pagsasanay.
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Sa tingin ko
 

     
    makakarating
 ako  doon ng 
mas mabilis 
gamit ito.

111
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Bersikulo:
"Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, 
ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, 
sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may 
galak" Colosas 1:11

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.

Kwento sa Bibliya: Ang guyang ginto
Exodo 32

Pasensya laban sa Pagkamainipin

sa ruweda
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Bersikulo:
"Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: 
sapagka't binuhay ako ng iyong salita. " 
Mga Awit 119:50

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.

Kwento sa Bibliya: Nagdusa si Job ng may pasensya.
Job 1-2

Pasensya laban sa Pighati

sa ruweda

Minsan 
sa loob ko 

pakiramdam 
ko iiyak na 
ako, ngunit 
kaya ko pa 

rin ilagay ang 
ngiting ito.
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Bersikulo:
"Maigi ang wakas ng isang 
bagay kay sa pasimula niyaon: 
at ang matiising loob ay 
maigi kay sa palalong loob."  
Mangangaral 7:8

Ayokong 
magpakumbaba!    

      Kailangan
      ko ba                 

      talaga?

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.

Kwento sa Bibliya: Haring Nabucodonosor
Daniel 4

Pasensya laban sa Kapalaluan

sa ruweda
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Bersikulo:
"Kayo'y mangagalit 
at huwag kayong 
mangakasala: huwag 
lumubog ang araw sa 
inyong galit..."
Efeso 4:26

Huwag kang 
tumingin! 
Ayokong 

mahuli! (dahil 
kinakagalit ko 
talaga iyon.)

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.

Kwento sa Bibliya: David, Nabal at Abigail
1 Samuel 25

Pasensya laban sa Galit

sa ruweda
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Bersikulo:
"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

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.

Kwento sa Bibliya: Ang manna at ang pugo
Exodo 16:1-18

Pasensya laban sa Karapatan

sa ruweda

ako sa lahat ng 
ito, kung gaano 

kadami ang 
madadala ng 
brasong ito!

Naniniwala 
akong 

karapat-dapat

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



6

7

66
Bersikulo:
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

Ang 
magazine 
ko ay mas 
maganda 

kaysa sa 
magazine mo. 
Alam ko iyon!

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.

Kwento sa Bibliya: Haring Saul at David
1 Samuel 18:5-16

Kabaitan laban sa Paghahambing

sa ruweda
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Bersikulo:
"Hindi ako naupo 
na kasama ng mga 
walang kabuluhang 
tao; ni papasok man 
ako na kasama ng mga 
mapagpakunwari."  
Mga Awit 26:4

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.

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

Kabaitan laban sa Panlilinlang

sa ruweda

Tingnan 
mo ako! 

Lumilipad ako 
sa sarili ko!

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



9

888

Bersikulo:
"Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka 
nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin."
Mga Kawikaan 3:27

Hindi ko 
kailangang 

tulungan ang 
sinuman, dahil 

TINGNAN MO! 
Wala akong 

totoong hugis! 
Isang lang akong 

patak!

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.

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

Kabaitan laban sa Paghihiwalay

sa ruweda
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Aray! Masakit 

kapag ang iba ay 
masama sa akin.

99
Bersikulo:
"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 

Kwento sa Bibliya: Iniligtas ni Ester ang mga tao
Ester 3-5

Kabaitan laban sa Masamang Hangarin

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.

sa ruweda
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Bersikulo:
"Siyang nanglulupaypay ay dapat 
pagpakitaang loob ng kaniyang 
kaibigan; kahit siya na walang 
takot sa Makapangyarihan sa 
lahat." Job 6:14

Bakit ako 
mag-aalala 

sa ibang tao? 
Mayroon 

akong sariling 
problema sa 
butas na ito!

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.

Kwento sa Bibliya: Ang Sodoma at Gomorra
Genesis 18:16-33

Kabutihan laban sa Kawalang interes

sa ruweda
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    Wala 

akong ideya 
na pwedeng 

maging ganito 
kasama ang 

tao. Maaaring 
magtagal bago 

ako makaalis sa 
pabigat na ito.

1111

Bersikulo:
"Lumayo ka sa kasamaan, at gumawa 
ka ng mabuti; hanapin mo ang 
kapayapaan at habulin mo."  
Mga Awit 34:14

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.

Kwento sa Bibliya: Si Herodes at si Juan Bautista
Lucas 3:18-20, Mateo 14:1-12

Kabutihan laban sa Kasamaan

sa ruweda
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   Astig ako!     
     Kapag may 

gusto ako, 
kinukuha ko 

ito!
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Bersikulo:
"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

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.

Kwento sa Bibliya:  Ang Tore ni Babel
Genesis 11:1-9

Kabutihan laban sa Makasariling Ambisyon

sa ruweda
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Bersikulo:
"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

1313

14

13131313
Maaari ba akong 

makatakbo sa sitwasyong 
ito sa pag-akyat sa 

hagdang ito?

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."

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

Kabutihan laban sa Karumihan

sa ruweda
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Kami ay matatagpuan ng Mexico.

Magiging mas mahirap 
talunin ang mga kasalanang... 

Gawin ito ng tama, habang madali pa.

ito kapag ikaw ay 

tumanda. 

"Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, 
si Cristo ay namatay dahil sa atin. " Roma 5:8   "Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, 

ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa 
lahat ng kalikuan. " 1 Juan 1:9   "Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan; at sa kasalanan ay 

ipinaglihi ako ng aking ina" Mga Awit 51:5


