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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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Ang materyal na ito “Mga Kampeon” ay sinulat ng aming ministry 
“Children are Important” at nirereserba naming ang rights 
dito. Ang aming materyal ay libreng idownload, gamitin, iprint 
at ipamahagi sa ibang mga simbahan at ministry na walang 
obligasyon.

Para sa karagdagang impormasyon, kausapin nyo kami sa:
info@childrenareimportant.com or 52-592-924-9041

Salamat sa buong grupo!
Editor: Kristina Krauss
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Pag - ibig - laban sa - Pagkasakim
Kwento sa Bibliya: 
Namatay si Hesus sa Krus
Matthew 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

Pag - ibig - laban sa - Mapanghusga
Kwento sa Bibliya: 
Butil ng puwing at tahilan
Matthew 7:1-5

Bersikulo
“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." Mathew 7:1-2

BersikuloPag - ibig - laban sa - Poot
Kwento sa Bibliya:  
Ipinagkanulo ni Hudas si Hesus
Matthew 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 John 4:20

Pag - big - laban sa - Pagbibigay Katarungan sa Sarili
Kwento sa Bibliya:  
Talinhaga sa Mabuting Samaritano
Luke 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." Luke10:27

Bersikulo

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

Bersikulo
"Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili;

ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi naguugaling mahalay, 
naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi

inaalumana ang masama; Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan;
sa katotohanan; Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay

tinitiis." 1 Corinthians 13:4-7

"Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, 
pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, 
kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan."
Galatians 5:22-23

bahagi 1 : sa bunga ng Espiritu
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Kagalakan - laban sa - Paninibugho
Kwento sa Bibliya:  
Nanibugho ang mga punong saserdote
Acts 5:12-33

Bersikulo
"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 Corinthians 3:3

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

Bersikulo
“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.”   Luke 12:15

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

Bersikulo
"Sapagka't ang aming magaang kapighatian, na sa isang

sangdali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng
lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan;" 

2 Cointhians 4:17

Kagalakan - laban sa - Kawalan ng Utang na Loob
Kwento sa Bibliya: 
Pinagaling ni Hesus ang 10 Ketongin
Luke 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

Bersikulo

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

Bersikulo
"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."  Matthew 6:33

Bersikulo
"Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, a

y magkaroon kayo ng kapayapaan sa
lahat ng mga tao. " Romans 12:18

Kapayapaan - laban sa - alitan
Kwento sa Bibliya: 
Iharap ang kabilang pisngi
Mathew 5:38-42

"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 Corinthians 12:9

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

Bersikulo

Kapayapaan - laban sa - takot
Kwento sa Bibliya:  
Naglakad si Pedro sa tubig
Matthew14:22-33

"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."  Matthew 17:20

Bersikulo
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Musika Pangunahing leksyon
Simulan ang inyong klase habang kumakanta ng 
makabagong awitin habang sumasayaw. I-download 
ang mga awitin mula sa aming website, at pagaralan ang 
mga tinuturong aksyon o sayaw na sa video ay inyong 
makikita.

Matapos mong ituro ang leksyon, tumungo naman sa 
storya ng bibliya. Maaring tingnan ang mga sulatin sa 
bibliya upang mabuo ang kwento nito, sapagkat ito’y 
hindi kumpletong nakahain sa manual. Pagkatapos aralin 
ang storya ng bibliya, siguraduhin na nakasama ang 
pangunahing leksyon na may aplikasyon sa tunay na buhay. 
SA dulo ng leksyon, basahin ang berso na minememorya at 
idasal ito kasabay ang iyong mga estudyante.

Drama
Libro ng EstudyantePara sa masayang dula-dulaan kada linggo, maaring 

maging dalawa ang pagkatao ng dalawang aktor 
linggo-linggo: Sila Wise Willie at Foolish Fred. (Ang 
kanilang pangngalan ay maaaring palitan.) Maunang 
ipakita muna ang leksyon, at palawakin ang mga ideya sa 
drama upang tumugma sa mga paggagamitan nga leksyon 
at buksan ang mga mata ng mga bata upang makita nila 
ang kanilang mga sarili sa mga storya ng bibliya. Gamit 
ang dalawang magkaparehas ng aktor kada linggo, ay 
makakatulong na makapagbigay buhay sa mga drama 
at gawing mas masaya ang manunuod habang kanilang 
nakikilala sina Wise Willie at Foolish Fred. Gumawa 
ng damit para sa kanila na madaling isuot at ihubad. 
(Sumbrero lamang o kaya’y salamin sa mata.)

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.

Ipamahagi ang mga libro ng estudyante o kaya ay mga 
xerox ng kada pahina ng leksyon. Tulungan ang mga 
magaaral na nahihirapan sa pag solba ng palaisipan dahil 
ang mga libro ng linggo ay dapat hindi gaanong mahirap, 
datapwat ito’y dapat masaya. Pwede mo ring payagan 
na mag dikit ang mga estudyante ng mga bagay sa kada 
pahina. Para sa mga nakababatang magaaral, kahit ano 
ay pwede nilang ilagay sa kanilang kulayang libro, tulad 
ng kanin, bulak, noodles o kaya’y pintura. Para naman sa 
mga nakakatandang magaaral, payagan silang gumawa ng 
talaarawan, magdikit ng mga tiket, pera or barya, plupo o 
kaya’y iba pang mga bagay na makakapagalala ng kanilang 
takdang aralin.

Takdang aralin (Sa Ruweda)

Paano ginagamit

5
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Larong pagmemorya 
ng berso

Isang tanong, Isang sagot 
(para sa mga nakakatandang estudyante)

Magkapares na Kard

Ang mga laro sa programang ito ay para sa pagkatuto 
ng mga bersong memorya kada linggo. Gamitin ang 
mga larong bigay, o kaya’y payagan ang mga estudyante 
na pumili ng paboritong laro na lalaruin kada linggo. 
Humanda bago ang lahat at mga gagamitin sa bawat laro.

May tatlong tanong na ibinigay sa bawat leksyon upang 
makaprovoke ng diskusyon sa iyong mga mag-aaral. 
Ang mga ito’y para sa mga batang edad 13-15, ngunit 
pupwede rin itong ipakita sa iba pang edad at makita 
kung may diskusyong magaganap. Ang ideya nito ay 
upang makapagisip-isip ang mga mag-aaral. Upang ito 
ay gumana, importanteng huwag muna ibigay ang mga 
sagot sa tanong. Dahil sa tuwing mas pinagaawayan nila 
ito, mas nakakapagisip sila ng matindi at mas magiging 
magaling ang iyong pagtuturo. Kung may nabuong 
usapin na kanilang pinaglalabanang maigi, Ika’y tunay 
na nagtuturo ng tama! Kung halos lahat ay napunta 
lamang sa iisang gilid ng argumento, manghimasok na at 
magbigay ng kaunting detalye sa kabilang gilid neto.

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.

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.)

Talaan ng oras

Sa Ruweda

1. musika

2. Drama

5. Takdang aralin

3. Pangunahing leksyon

4. Libro ng Estudyante

6. Larong pagmemorya ng berso

7. Isang tanong, Isang sagot

8. Magkapares na Kard

30 minuto

30 minuto

30 minuto

opsyonal
 30 minuto

1. musika

2. Drama

5. Takdang aralin

3. Pangunahing leksyon

6. Larong pagmemorya ng berso

7. Isang tanong, Isang sagot

8. Magkapares na Kard

30 minuto

30 minuto

30 minuto

opsyonal
 30 minuto

4. Libro ng Estudyante
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pagkalap
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 
upang 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.

kotses

Maliit na Grupo
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.

Mga responsibilidad ng mga kotses
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 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.
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• 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 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.)

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?

seremonyas ng paggan timpala

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, Pag-ibig 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!

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers.
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Halina sa CHAMPIONS, isang programa na muling matututo ka ng mga 
tungkol sa "Prutas ng Espiritu" at kung pano labanan ang kasalanan. Upang 
maging isang "champions o (kampyon)," Kailangan nating isabuhay ang 
turo nga mga prutas ng espirito. Ang problema ay madali lamang sa atin na 
ikabisote ang mga "Prutas ng Espirito," ngunit ang mga ito ay napaka o mas 
mahirap isabuhay.

Bakit nga kaya? Ito ay dahil sa ating sariling mga makasalanang laman ay 
patuloy na pakikipaglaban laban sa atin. Ngayong buwan, tatrabahuhin 
natin ang pagpapakita ng "PAGMAMAHAL" sa ating buhay. Isa sa 
mga pinakamasama mga panganib na dumarating laban sa pag-ibig ay 
"MAKASARILI" Ito ay kung saan inilalagay namin ang aming sariling mga 
hinahangad ng maaga ang mga hinahangad ng iba. Halimbawa, ang iyong 
kapatid na lalaki ay nais upang maglaro sa isang puno malapit sa iyong 
bahay, ngunit nais mo upang pumunta down ang kalye upang laruin na may 
ilang mga kaibigan. Alin ang pipiliin mo? Kung pupunta ka sa kalye upang 
laruin sa mga kaibigan, gusto mo mag-imbita ng iyong kapatid?

Drama
Sina Wise Willie at Foolish Fred ay 
nagaaaway para sa sarili nila at kung sino 
dapat ang maglaro ng bola. Tapusing ang 
sigalot na sila ay nag bigayan at sabay na 
naglaro.

Ihati ang mga bata sa dalawang team. Maglagay ng chalkboard, white board, at malaking piraso 
ng papel sa may layo sa starting line. Ibigay sa unang bata ng bawat team ang isang panulat at sa 
pagsigaw ng “Go”, patakbuhin siya sa sulatan at isulat ang unang salita ng berso. Pabalikin siya 
sa team at ibigay ang panulat sa susunod na tao. Ang unang team na makatapos sa pagsusulat ng 
berso ng tama ang mananalo.

Patakbong Relay
Larong pagmemorya ng berso

Pangunahing leksyon

Bersikulo

Binigay ng Diyos ang pinaka malupit na halimbawa ng HINDI pagiging makasarili noong pinadala nya ang kanyang 
anak na si hesu kristo at pinako sa krus at nahirapan nang husto. Ginawa niya ito upang bayaran ang ating mga kasalanan 
at iligtas mo kami mula sa impiyerno. Ngayon, maaari mong at aking tatanggapin nito, at nalalaman naming kami ay 
pumunta sa langit. SA tingin nyo ba naging madali para kay hesus na dinuraan siya at pinagtripan sa buhay? Hindi! Naging 
napakahirap sa loob ni Hesus ang pairap sya ng mga Pariseyo at hayaang nakasabit sa Krus na kahoy.

If MAGMAMAHAL ako ng kapwa ko, Uunahin ko sila tulad ng halmbawang piakita ni Hesus. Inisip nya muna tayo bago 
ang kanyang sarili. Ngunit, Kung ako ay makasarili lang, Iisipipn ko at gagawin ko ang makapagpapasaya lang sa akin. Kaya, 
anong pipiliin mo?

"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
Pag - ibig - laban sa - Pagkasakim
Kwento sa Bibliya: Namatay si Hesus sa Krus
Mathew 27:27-5611
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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.

Mga sagot sa palaisipan

Tingnan mo! 
Kaya kong 

gawin ito sa 
isang pitik 
lang! Ikaw 

na!

PAGKAMAKASARILI
PAG-IBIG
PALAKAIBIGAN
KAAWAY
KUYA

ATE 
AKSYON
NAKIKITA
PRUTAS
BALISA

MATUTO
MAGING
SAULUHIN
ESPIRITU
HESUS

1. Paano ako mas magiging spiritwal na tao? Malinaw na ipinakikita ng Bibliya na 
ang mga Prutas ng Espirito sa pagkilos ang magpapayaman sa atin ng espirituwal 
na hindi memorizing ang Bibliya, pagdalo sa simbahan, o donasyon.
2. Paano nga ba magiging kaibigan ang Diyos na maykapal? Gustong-gusto na nais 
ng Diyos na alamin sa personal, at upang lumahok sa ating buhay. Maaari namang 
makipag-usap sa Kanya tulad ng gagawin namin ang isang matalik na kaibigan.
3. Kailangan ko ba talagang unahin ang iba? Kung gusto mo mgaing kampyon, 
OO, dapat unahin muna ang iba. Karagdagan, Kung gusto natin mamuhay tulad ni 
Hesus, dapat na unahin muna natin ang iba.

Sa Ruweda

Mga Tanong at Sagot
(Para sa mga nakakatandang estudyante)
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Binabati ko kayo sa ikalawang aral ng KAMPEON, kung saan tuloy nating 
titingnan ang mga paraan upang ipakita ang PAGIBIG bilang espiritwal 
na bunga. Hindi sapat na malaman ang PAGIBIG upang manalo, pero ang 
aktibong pagpapakita ng pagibig ang importante. Ang laban nating ngayong 
araw ay sa mga “mapanghusgang asal”. Ito ay ang pagkakaroon ng kritikal 
at nagpapababang isip sa ibang tao. Ang asal na ito ay makikita sa lahat ng 
lugar, kahit sa mga simbahan, at paminsan minsan ay ineengganyo pa! Pero 
ang pagiging mapanghusga ay isang kasalanan. Nagbabala si Hesus na hindi 
maghusga.

Hinarap ni Hesus ang problemang ito at tinukoy sa Kanyang mga aral. Hindi 
tayo dapat maghusga sa ibang tao dahil tayo rin ay makasalanan. Ang pagturo 
sa mali sa ibang tao ay para ring pagsasabi na wala tayong mali. Dito mali ang 
paghusga dahil sino ang walang kasalanan? Wala sa atin!

Sa kwento ni Hesus, may isang taong may dumi sa kanyang mata. May isa pang 
tao ang dumating at nagalok na tanggalin ang dumi sa kanyang mata. Maganda 
itong mapakinggan. Tila parang mabait ang taong ito, sa pagtulong sa isang tao 
na may problema.
Subalit, sabi ni Hesus, “HINDI, ipokrito!” Ito ay dahil may dumi din siya sa 
kanyang sariling mata! Pero hindi lang ito konting dumi, pero isang malaking 
piraso ng kahoy! Mahirap maisip. Sa totoo nga, mahirap magkaroon ng isang 
buong piraso ng kahoy sa mata. Baka nagbibigay lang ng masyadong sukdulan 

na paglalarawan para maipaliwanag ang Kanyang punto.

Hindi tayo dapat maghusga ng problema ng iba, dahil meron rin tayong mas malaking problema kaysa sa kanila. Ang pagiging 
mapanghusga ay isa sa mga kasalanan na tatakip sa ating “mga mata” at ginagawing imposible makakita ng maliwanag. Naiisip 
natin na marunong na tayo sa buhay, pero naglalakad pala tayo na may malaking piraso ng kahoy sa mata. Hindi ito isang aral na 
mahirap intindihin, pero SOBRANG hirap nitong isabuhay. Mananalo tayo kung ISABUHAY natin ito. Tigilan nating manghusga 
ng iba!

Si Mangmang na Fred ay nangaasar kay 
Matalinong Willie dahil sa konting dumi 
sa kanyang ilong. Habang nangyayari ito, 
marumi rin naman ang mukha ni Mangmang 
na Fred, pero gusto nitong gamitin ang 
kanyang basing tela para linisin ang konting 
dumi sa ilong ni Matalinong Willie.

 “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. 
Mathew 7:1-2

Nakaupo ang mga bata sa paligid ng isang mesa. May isang magsusulat ng unang salita o 
phrase ng isang berso (o reference) sa isang pirasong papel at ipapasa ito sa sunod na tao 
na magsusulat naman ng sunod na salita o phrase, hanggang makumpleto ang berso. Ang 
susunod naman na tao ay magsisimula ng bagong berso, at tuloy-tuloy ito. Sa pagoras sa mga 

bata, makikita mo kung kaya nilang madaig ang kanilang dating oras, para mas mapasigla 
ang gawain. Sa pagtime sa aktibidad makikita mo kung aling mga berso at kung ilan 

ang isasali. (hal. Tingnan kung ilang berso ang kaya nilang isulat sa loob ng 10 
minuto).

Pasahang Relay

Drama

22

Larong pagmemorya ng berso

Pangunahing leksyon

Bersikulo

2
Pag-ibig - laban sa - Mapanghusga
Kwento sa Bibliya: Butil ng puwing at tahilan
Mathew  7:1-522
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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.

alisin ang malaking piraso ng kahay sa iyong mata, at kung hinaharap mo ang ibang tao na MAY PAGMAMAHAL. 
Hindi nais ng Diyos na “di tayo makialam” pero ang magmahal at magalaga sa tao sa paligid natin.

ALAALA
BERSIKULO
HUKOM
IBA
SUKAT
KINUKUTYA
PAG-IBIG
INTENSYON
PROBLEMA
PAGTUTURO
MALI
KASALANAN
DAHILAN
HESUS
BUHAY

Minsan 
ay hindi 

madaling 
magpatawad. 

Ngunit 
sinusubukan 

ko.



1. Ilang pangalawang pagkakataon ang kelangan ko ibigay? Kelangan nating magbigay ng 
maraming pagkakataon sa ibang tao. (Inutusan tayo ni Hesus na magpatawad ng 490 beses). 
Kelangan nating mahalin ang ibang tao, unahin sila, at magpatawad. Subalit hindi natin 
kelangan na hayaan silang magpatuloy na manakit sa atin. Pwede nating piliin umalis sa 
kanilang buhay.
2. Ano ang ibig sabihin ng pagiging ipokrito? Ang pakiramdam na mas mataas ka sa 
ibang tao, kahit di ito totoo. Naghuhusga sa ibang tao sa parte ng buhay na di mo naman 
kinagagalingan. Nagtatanggal ng dumi, kahit meron kang malaking kahoy sa mata.
3. Kelan tamang manghusga ng tao? Pwede kang manghusga ng iba PAGKATAPOS mong 

Sa Ruweda

Mga Tanong at Sagot
(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga sagot sa palaisipan
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Ang pagkamuhi ay isang napakatalim na salita, isang damdamin na salungat 
sa pagibig, pero paminsan minsan ito ay simpleng di pagkagusto sa ibang tao. 
Ilang tao ba ang di mo nagugustuhan.

Maaaring damdamin lang ang pagkamuhi, ngunit pwede rin itong sabayan ng 
gawain laban sa isang tao. Halimbawa, pwede itong pagsumbong sa titser sa 
paaralan ng isang kaklase na nandadaya. Ano ang mga dahilan sa pagsumbong 
sa titser? Baka dahil nadadaig ka niya, o gusto mo siyang hilahin pababa? O 
baka gusto mo lang siyang pahiyain o saktan.

Tinatapakan ng ibang tao ang iba para tumaas sila. Madalas inaalagaan ng mga 
hayop ang sarili nilang kauri, ngunit di ito pareho sa tao. Tayo ay nagseselos, 
nagagalit, at sa wala naming dahilan, ay
nananakit ng iba. Meron ring mga panahon na pag sinaktan tayo, sa halip 
magpatawad, naghihintay pa tayo ng pagkakataong maghigante.

Ang kwento ng Bibliya ngayong araw ay tungkol sa isang tao na piniling ilagay 
ang isang kaibigan sa problema. Si Hudas Iskaryote ay isang alagad ni Hesus 
na pumunta sa mga pinuno ng simbahan at nagalok na magkanalo kay Hesus. 
Baka dahil nagseselos siya kay Hesus, o galit siya sa Kanya. Hindi natin alam 
ang kanyang mga motibo, pero sinabi ng Bibliya na gusto niya ng salapi. Hindi 
lumapit ang mga pinuno kay Hudas, pero siya ang lumapit, at nagtanong kung 
ano ang pwede nilang ibigay kapalit ng kanyang pagtataksil.

Katulad ni Hudas, pwede ring motibo ang salapi sa ating pagkamuhi sa isang 
tao. Baka di lang natin gusto ang isang tao, kaya wala tayong pakialam sa kanila. Kung dumating ang pagkakataon na kumita tayo 
sa isang tao, di tayo nagbabakasakali, kahit alam natin na makakasakit tayo. Bakit ganito ang mga tao sa mundo? Ang tao ay may 
gusto at di nagugustuhan. Inaasahan natin na tayo ay pagkamuhian pero di natin dapat kamuhian sila. Sa totoo, ayon sa Bibliya di 
natin kayang mahalin ang Diyos hangga’t di natin minamahal ang ibang tao. (1 John 4:19-21)

Si Mangmang na Fred ay may mahabang 
kendi katulad ng licorice rope o stick na 
asukal. Sinasabihan niya ito ng masasakit at 
kamuhi-muhing mga salita at kinakagat niya 
ito upang paliitin ito. Masaya siya na napapaliit 
niya ito. Gusto ni Mangmang na Fred na mas 
hilahin ito pababa upang magpakaimportante 
siya, kaya kumakain pa siya ng higit pa nito. 
Pumasok si Matalinong Willie. Nakaisip si Fred 
at inalok ang natitirang kendi kay Willie kapalit 
ng salapi.

"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 John 4:20

Drama

Larong pagmemorya ng berso

Isulat ang bawat salita ng iyong memory verse sa pirasong papel 
at ibilog ito na isang mini-basketball. Ihati ang klase sa dalawang 
grupo, at gumawa ng sapat para ang bawat grupo ay may sariling 
set ng “basketball” ng memory verse. Maglagay ng pambatang 
basketball hoop sa harap ng klase. Kung wala kayong basketball 

hoop, maaaring gamitin ang wastebasket o iba pang pwedeng 
gawing basket. Hayaan ang bawat bata na magshoot sa basket. Kung makashoot 

sa basket, bubuklatin ang basketball para mabasa ang memory verse. Ang unang team na 
makakumpleto sa memory verse sa tamang ayos ang mananalo.

Basketball na de Papel

33
Pangunahing leksyon

Bersikulo

3 Pag - ibig - laban sa - Poot
Kwento sa Bibliya:  Ipinagkanulo ni Hudas si Hesus
Mathew 26:14-1633
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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.

GALIT
SANG-AYON
PAG-IBIG
GUSTO
PANTALI
HIYAIN
MAGKAMALI
NANINIBUGHO
HESUS
KALIMUTAN
IPAGKANULO
PINUNO
PERA
KUYA
ATE 

Sobra akong 
nagagalit sa ibang 
tao kung minsan, 

tumatakbo na lang 
ako paalis!

1. Ano ang mangyayari kapag gamitin ang salitang “muhi”? Itinuro ng Bibliya na mas 
nababahala ang Diyos sa ating mga ginagawa kaysa sa mga sinasabi. Di naman bubuka ang lupa 
at kakain sa atin. Mahalaga ang salita, kaya di rin naman magandang sabihin na kinamumuhian 
natin ang isang tao. Pero mas masahol ang mismong kamuhian ang isang tao.
2. Totoo ba ang impyerno? May tao ba talagang mapupunta doon? Itinuturo ng Bibliya na 
totoo ang impyerno, at ito ay isang lugar na mapupuntahan nga mga kaluluwa kung saan may 
apoy, paghihinagpis, at sakit. Ito ay habambuhay, kung saan lahat ng di nakapuntang langit ay 
malalagay sa kanilang pagkamatay.
3. Ano ang makakahadlang sa iyong makipagkaibigan sa isang tao? Paminsan minsan ang mga 
bata ay magiging masungit sa atin, di tayo isama, o pagtawanan tayo sa harab ng ibang tao. Ito 
ang mga gawain na pipigil sa ating makipagkaibigan sa kanila. Kelangan nating laging maging 
mabait sa ibang tao, pero di tayo kelangan makipagkaibigan sa kanila.

Sa Ruweda

Mga Tanong at Sagot
(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga sagot sa palaisipan
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Sa buwang ito, tayo ay mag-aaral tungkol sa pag-ibig at kung paano ipakikita 
ang pagmamahal sa iba. Ito ay isang importanteng paksa na palaging itinuturo 
ni Hesus. Sa makatuwid, pinagsama-sama ni Hesus ang lahat ng batas ngayon 
sa bersikulo sa pagsabing ang pagiging Kristyano ay tungkol sa pagmamahal sa 
Diyos at sa pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili.

Ang pagbibigay katarungan sa sarili ay nangangahulugan ng pag-iisip ng
magandang dahilan kung bakit hindi tamang oras o tamang ideya ang
pagtulong sa iba. Isang araw may isang eksperto sa Kristyano ang 
nakikipag-usap kay Hesus tungkol sa paksang ito. Sinabi ng Biblia na gustong 
magbigay katarungan ng taong ito, kaya’t tinanong niya si Hesus, “At sino ang 
aking kapwa?”

Sinagot siya ni Hesus sa pagkwento sa kanya ng istorya tungkol sa Mabuting 
Samaritano.

Siguro siya ay papunta sa isang pagpupulong kung saan siya ay magsasalita, 
at wala siyang panahon upang huminto. Marahil ay wala siyang labis na 
pera upang ibahagi, at alam niya na kung titigil siya, kailangan niyang 
gumastos upang matulungan ang tao. Siguro ang kanyang ama ay naghihintay 
para sa kanya sa bahay, at hindi niya nais na mapagalitan. Anumang 
pagbibigay-katarungan ang ilagay niya sa kanyang isip, ang kanyang mga 
aksyon ay hindi nagpapakita ng pag-ibig. Muli, isang tao ang dumaan ng hindi 
tumigil upang tumulong. Sinasabi ng Biblia na siya ay isa ring relihiyosong tao. 
Sabihin na natin na siya ay isang paring Hindu. Siya rin ay dumaan ng hindi 

tumutulong. Ngayon tayo ay may dalawang relihiyosong tao na hindi huminto upang tumulong. Ang katotohanan ay ginagawa 
nating lahat ito. Lahat tayo ay may katwiran sa ating isip kung bakit hindi natin magawang tumigil upang tulungan ang ibang tao na 
nangangailangan.

Pagkatapos, sa kwento ni Hesus, dumaan ang ikatlong tao. Ang taong ito ay isang mababang lahi. Sa katunayan, ang mga Hudyo ay 
hindi dapat makipag-usap sa kanila. Para sa ating kuwento, sabihin na natin na siya ay isang Dalit. Ang Dalit ay tumigil at inalagaan 
ang tao. Dinala niya ito sa ligtas na lugar, at binayaran ang kanyang bayarin sa doktor. Pagkatapos ay nagtanong kay Hesus ang 
pulutong, "Sino sa kanilang tatlo ang "kapwa" ng taong nahulog sa kamay ng mga tulisan?" Alam kaagad ng lahat na ito ay ang Dalit 
na nagpakita ng pag-ibig. Ito ay mas mahirap gawin kaysa pag-usapan. Mas madali pa para sa atin ang magkaroon ng pag-aaral ng 
Biblia, at mga pulong ng pagsamba at pag-usapan ang pag-ibig, kaysa ang aktwal na pakitunguhan ang iba tulad ng pagtrato natin 
sa ating sarili. Alam ni Hesus na ito ay magiging mahirap, kayat sinabi niya ang istoryang ito.

Magiging sino ka? Magiging relihiyosong tao ka ba, na laging pumupunta sa simbahan, ngunit hindi 
humihinto upang tumulong sa iba? Sa kabilang banda, ikaw ba ay tulad ng mga Dalit, na walang pakialam 
kung ano ang lahi ng tao, ngunit handa upang huminto at tumulong. Ang mga dahilan upang ipawalang-sala 
ang ating sarili kung bakit hindi tayo makakatulong ay HINDI mabuti. Nais ni Hesus na ipakita ang ating 
pag-ibig sa mga pagkilos: walang katwiran!

Ang matalinong si Willie at ang hangal na 
si Fred ay sumali sa isang game show. Ang 
pangalan ng laro ay “Sino ang aking kapwa?” 
Si Willie at si Fred bilang kalahok ay gumanap 
bilang “kapwa”. Inihayag nila ang kanilang 
mga rason upang maging kwalipikado 
bilang “kapwa” at ang mga manonood ay 
magpapalakpakan upang bumoto kung sino 
ang gusto nila bilang “kapwa”.

"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. " Luke10:27

Drama

44
Pangunahing leksyon

Bersikulo

4
Pag - big - laban sa - 
Pagbibigay Katarungan sa Sarili
Kwento sa Bibliya:  Talinhaga sa Mabuting Samaritano
Luke 10:25-3744
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PAG-IBIG
EKSENA
ESPIRITU
LAKAS

Isa lamang akong maliit na 
amoeba. Hindi ko kasalanan 

na hindi ko ito nagawa ng 
tama!

PUSO
TAKOT
PATAWARIN
KAPITBAHAY

SARILI
BIBLIYA
RELIHIYON
SAMARITANO

1. Paano kung may kailangan sa akin ang ibang tao? Ang parabulang ito ay 
nagpapakita na gusto ni Hesus na huminto tayo at tumulong sa iba.
2. Dadating ba talaga ang katapusan? Sinasabi sa atin ng Biblia na dadating 
siya isang araw at ito ang katapusan ng mundo. Hindi natin alam kung 
kailan, ngunit siguradong isang araw ang katapusan ay dadating.
3. Ano ang iyong karaniwang dahilan sa hindi paghinto upang tumulong? 
Ang ating karaniwang dahilan ay pera, oras, permiso ng ating mga magulang, 
kung ano ang sasabihin ng iba, o ang malagay sa gulo.

Isulat ang memory verse sa board. Burahin 
ang salita na sa bawat salita, at sa bawat 
pagbura ay hayaan ang mga bata na sabihin 
nang kumpleto ang berso.

Burahin ang isang salita

PASTOR
MAGNANAKAW
EKSPERTO
PANGATWIRANAN

Sa Ruweda

Mga Tanong at Sagot
(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Larong pagmemorya ng berso

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.

Mga sagot sa palaisipan
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Sa huling linggong ito upang pag-aralan ang bunga ng Espiritu na PAG-IBIG, 
tayo ay titingin sa iba't-ibang mga talento o kakayahan na maaaring makakuha 
ng ating pokus at maging sanhi upang magkaroon tayo ng espirituwal na 
kapalaluan. Alam natin na ang pag-ibig ay mahalaga sa ating espirituwal na 
paglalakad, ngunit madalas nating isipin na ang pananampalataya ay mas 
mahalaga. Marahil ang panalangin o pagsamba, pagsisimba o magaling na 
pangangaral ay mas mahalaga kaysa pag-ibig. Ano sa tingin ninyo ang tungkol 
sa pagbibigay? Ito ba ay mas mahalaga kaysa sa pag-ibig? Ang katotohanan ay, 
ang lahat ng espirituwal na bagay ay maganda, ngunit sila ay hindi kasing halaga 
ng PAG-IBIG. Nabanggit sa 1 Corinthians kabanata 13 ang mga espirituwal na 
bagay: magaling na pagsasalita, panghuhula, pananampalataya, pagbibigay, at 
sakripisyo, pero sinabi na hindi sila kasing halaga ng pag-ibig. Ang PAG-IBIG ay 
mas mahalaga!
Kami ay madalas na humahanga sa mga talento at kakayahan. Gayunpaman, ang 
katotohanan ay, kapag ang isang tao ay may isang tinig na parang isang anghel, 
ngunit hindi ipinakita ang pagmamahal sa kanilang buhay araw-araw, para sa 
Diyos ang kanilang tinig ay isang simbolo ng kalatong. Walang kagandahan 
sa kakayahan o iba pang mga espirituwal na kasanayan kapag ang mga ito ay 
walang pag-ibig.
Sa kuwento ng Biblia ngayong araw, ay sinugo ng Diyos ang propetang si Samuel 
sa Betlehem upang pumili ng isang bagong hari. At nang siya'y dumating, ang 
buong bayan ay nanginig sa takot sa mahusay na tao ng Diyos. Nanalangin 
siya para sa bayan, at pinili ang pamilya ni Isai. Nang dumating ang pamilya 
ni Jesse, ay nakita niya ang panganay na anak na si Eliab, at nagsabi, "Ito ang 
dapat na bagong hari ng Diyos!" Gayunman, sinabi ng Diyos HINDI!" At sinabi 
ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang 
kaniyang taas, sapagkat itinakwil ko siya. Ang Panginoon ay hindi tumitingin sa 

panlabas na anyo ng tao. Ang mga tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso.'"1 Samuel 16: 7
Ang kapalaluan ay isang pagmamalaki sa panlabas na anyo ng isang tao, kahit na naghahanap ng espirituwal sa panlabas, sa halip 
na magbigay ng pansin sa iyong puso. Si Samuel ay patuloy na naghanap sa lahat ng mga anak hanggang sa wakas ay dinala nila ang 
bunsong anak na nag-aalaga ng mga tupa sa parang. Si David ang bunso at ang pinaka-hindi inaasahan sa mga lalaki na maging 
susunod na hari. Gayunpaman, siya ang pinili ng Diyos.
Ang pagmamahal natin sa mga talento at kakayahan ay maaaring gumambala sa atin mula sa kung ano talaga ang gusto ng 
Diyos. Maaari tayong magbigay ng oras sa pagdarasal at pag-awit, pagsamba at pagbibigay, ngunit kung hindi nagpapakita ng 
pagmamahal, ang Diyos ay hindi nalulugod. Maaari tayong humantong sa espirituwal na kapalaluan. Ito ay isang mahirap na aralin, 
dahil ang pagsamba sa Diyos ay HINDI kasalanan. Ang pagsasakripisyo upang magbigay sa mahihirap 
ay HINDI isang kasalanan. Ang mangaral sa paraan na baguhin ang puso ng mga tao ay HINDI isang 
kasalanan. Gayunman, sinasabi ng Diyos ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan kung wala tayong 
pag-ibig. Kaya ano ang dapat nating tutukan sa halip na magdasal, mangaral at kumanta? Basahin ang 1 
Corinthians 13: 4-7. Tayo ay magpokus sa PAG-IBIG.

Magdala sa klase ng salamin upang makita at 
hangaan ang panlabas na anyo at stethoscope 
(o papel na tubo upang gawing stethoscope) 
upang makakita sa loob ng puso. Ang 
matalinong si Willie at hangal na si Fred ay 
ikinumpara ang pagkakaiba sa pagitan ng 
labas at loob.

"Ang 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 Corinthians 13:4-7

Drama

55
Pangunahing leksyon

Bersikulo

5
Pag-ibig - laban sa - Espirituwal na Kapalaluan
Kwento sa Bibliya:  Napili si David bilang hari
1 Samuel 16:1-1355
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Nakaakyat 
ako dito ng 
ako lamang. 

Ngunit 
malungkot 

dito at hindi 
gaanong 
masaya.

PAG-IBIG
MATIYAGA
PAGKASABIK
MAINGGITIN
MAGYABANG
MAPAGMATAAS
ILAGAY SA 
KAHIHIYAN
KATOTOHANAN
KASAKIMAN
GALIT
TALAAN
MGA 
KAMALIAN
GALAK
IBA
MAGALAK

Magsulat ng bawat salita ng memory verse sa isang pirasong papel. Kelangan 
malagay ng mga bata ang mga piraso na ito sa tamang ayos. Maaari ring itape ang 
bawat piraso sa harap ng bawat bata at pumili sila base sa tamang ayos ng mga salita.

Pira-pirasong Papel

1. Ano ang mali sa pagiging pinakamagaling? Maaari itong pumunta sa ating ulo at maging 
sanhi upang magkaroon tayo ng espirituwal na kapalaluan, na maaaring mahawa ang ating 
pag-ibig sa iba.
2. Ano ang hitsura ng espirituwal na kapalaluan? Maaari itong magmukhang mapagmataas, 
palalo, mapagkunwari, at pangkalahatang ideya na ikaw ay mabuti. Maaari nitong hamakin 
ang iba, o hindi magbigay ng pagkakataon sa ministeryo para sa iba.
3. Gusto bang gamitin ng Diyos ang malalakas na tao o mahihinang tao? Karaniwang gusto 
ng Diyos na gamitin ang mahihinang tao upang ipakita ang Kanyang lakas. Mas maraming 
espirituwal na kapalaluan na mayroon tayo, mas malamang na hindi tayo gagamitin ng Diyos.

Sa Ruweda
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.

Larong pagmemorya ng BERSO

Mga Tanong at Sagot
(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga sagot sa palaisipan
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Oras na upang mapag-aralan ang KASIYAHAN! Sa linggong ito tayo ay titingin 
sa paninibugho at kung paano nito ninanakaw ang ating kasiyahan. Maaari 
tayong mapagtagumpayan ng selos kapag tayo ay mainggitin sa mga nagawa ng 
isang tao o kalamangan. Pagkainggit ang maaaring mangyari kapag tumitingin 
sa ari-arian ng iba tulad ng laruan o alahas. Maaari rin itong lumabas sa atin 
dahil sa mga bagay na walang iba ngunit Diyos lamang ang may kontrol. 
Maaari din tayong mainggit sa iba sa kanilang magandang hitsura, sa kanilang 
kahanga-hangang mga magulang, o talento ng sila ay ipinanganak.
Maaari din tayong manibugho sa bawat isa sa simbahan, sa kaloob ng Banal na 
Espiritu, o talento na ginagamit natin sa simbahan. Ito ang nangyari sa kuwento 
ng Biblia ngayon.
Si Pedro at iba pang mga apostol ay gumagawa ng maraming himala, na 
madalas na nagtitipon sa templo sa Jerusalem. Ang pulutong ay patuloy na 
dumadami at patuloy silang gumawa ng himala, pagpapagaling sa mga maysakit 
at pagpapalayas ng masasamang demonyo. Gayunman, ang ilang mga lider ng 
relihiyon at ang dakilang saserdote ay nanibugho sa kanilang tagumpay. Sa galit, 
itinapon nila si Pedro at iba pang mga apostol sa bilangguan. Sinasabi sa Biblia 
na ang kanilang motibo ay selos. Walang maling ginawa si Pedro.
Nangyari ba ito sa iyo? Ikaw ba ay naparusahan ng walang dahilan, maliban na 
may isang tao na naninibugho sa iyo? Nagparusa na ba kayo ng ibang tao ng 
walang dahilan, maliban sa ikaw ay naninibugho sa kanila? Ang selos ay nasa 
lahat ng dako ngayon at sa Biblia. Ang mga tao ay patuloy na inihahambing ang 
sarili sa iba, at ninanais kung ano ang mayroon sila. Tinatapakan natin ang iba 

upang iangat ang ating mga sarili.
Ang mga lider sa espirituwal sa Jerusalem ay marahil naninibugho sa mga espirituwal na kaloob sa apostol. Marahil sila ay 
nangangarap sa gabi at nagnanais na sila din ay makapagpagaling ng mga tao. Ang mga apostol ay naging napaka-tanyag sa oras 
na iyon, lalo na sa maraming pagpapagaling. Sa tingin ko ay ang mga lider ng relihiyon ay naninibugho dahil ang mga apostol ay 
mayroong malaking pulutong na nakikinig sa kanila. Ang selos ay ninanakaw ang ating kagalakan, at ginagawa tayong galit. Ito ay 
nagpapaisip sa atin kung ano ang kakulangan natin sa halip na kung ano ang mayroon tayo.
Kahit na hawak ng Pari si Pedro at ang iba ay itinapon sa bilangguan, ang isang anghel ay nagpakita sa gabi at pinalaya sila. Sila 
ay mabilis na bumalik sa templo at patuloy na nangaral at nagpagaling ng mga tao. Samakatuwid, sa huli, ang paglalagay sa mga 
apostol sa bilangguan ay hindi nakatulong sa mga lider ng relihiyon sa kahit ano pa! Ginawa lamang nito na maging mas kilala ang 
mga apostol at nagpakita sa mga tao ng higit pang himala.

Ang hangal na si Fred ay may masayang 
mukhang nakakapit sa kanya (na may 
malagkit na tala o maliliit na piraso ng 
tape na papel sa katawan). Ang matalinong 
si Willie ay nagsuot ng magnanakaw na 
maskara. Habang ang hangal na si Fred ay 
nagrereklamo tungkol sa kung ano ang sa 
iba, si Willie ay palihim na tinatanggal ang 
masasayang mukha. Nang manakaw lahat ng 
masasayang mukha, ang hangal na si Fred 
ay umiyak at nakaramdam ng pagkaawa sa 
sarili at galit sa matalinong si Willie.

"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 Corinthians 3:3

Drama

Isulat ang bawat isang salita sa memory verse sa mga piraso ng papel. Itape ang 
papel sa likod ng bawat bata. Hayaan silang magtanung sa isa’t isa para 

malaman kung anong salita ang nasa likod nila, at pumila 
silang base sa tamang ayos ng mga salita.

Pagtatanong

66
Pangunahing leksyon

Bersikulo

Larong pagmemorya ng BERSO

6
Kagalakan - laban sa - Paninibugho
Kwento sa Bibliya:  Nanibugho ang mga punong saserdote
Acts 5:12-3366
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Kung mayroon 
akong cool box 

kagaya niya, 
magiging 

masaya ako.

MUNDO
PANINIBUGHO
NAG-AAWAY
KUMIKILOS
DIYOS
IBA
LABANAN
ABILIDAD
SIMBAHAN
ESPIRITU
HESUS
KAHANGA-HANGA
MAGULANG
TALENTO

1. Si Hesus ba ay matatanggap nang aking mga kaibigan? Talakayin 
ang paksa sa iyong mga estudyante, at mag-isip sa kung anong uri ng 
pagbabago ang kailangan nilang gawin upang si Hesus ay matanggap nang 
kanilang mga kaibigan.
2. Makipag-usap sa iyong mga estudyante kung ano ang 
nakapagpaparamdam sa kanila ng pagiging popular? At kung ito ay 
talagang mahalaga sa hinaharap, o sa kabilang buhay: sa langit o impiyerno.
3. Ano ang mga aksyon na karaniwan sa naninibughong tao? Subukang 
hindi pangalanan ang tao habang tinatalakay mo ang iba't ibang mga 
pagkilos ng naninibughong tao. Ang ilang mga ideya ay simula sa sabi-sabi, 
pag-post ng masasamang bagay online, hindi pagbigay ng pagkakataon, o 
ang pagkatuwaan ang iba.

Sa Ruweda

Mga Tanong at Sagot
(Para sa mga nakakatandang estudyante)

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.)

Mga sagot sa palaisipan
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Oras na upang pag-usapan natin ang tungkol sa pera. Ang pera ay nagbibigay 
ng kapangyarihan, katakawan at kasakiman, at maaaring nakawin ang ating 
kasiyahan. Kung magkakaroon tayo ng kaunti pang pera, sa tingin natin tayo 
ay magiging masaya. Titingin tayo sa paligid at makikita natin ang iba pang 
mga batang lalaki at babaeng tumatawa, at maiisip na ito ay dahil sa lahat ng 
mga laruan na mayroon sila, magagandang damit, o mga kaibigan na kasama 
nila dahil sa kanilang pera. Ngunit sinasabi sa Biblia sa Ang Mangangaral na 
"Ang umiibig sa pera ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat: lahat ng 
nagmamahal sa kayamanan ay hindi kailanman makokontento sa kanilang 
kita." Ito ay totoo rin pati sa ating buhay. Kapag ikaw ay mahilig sa pera, hindi 
ito kailanman magiging sapat.
Gayunman, ang kasiyahan ay isang bagay na hindi mabibili ng pera, at 
karaniwan ay ninanakaw ng pera ang ating kasiyahan. Interesante na ang mga 
taong nananalo sa loterya ay HINDI masaya pagkatapos ng ilang taon. Sa 
katunayan, mayroong mataas na bilang ng nagpapakamatay sa mga nanalo sa 
loterya! Ang mga tao ay magtitipon sa harap mo kapag mayroon kang pera, 
ngunit hindi dahil gusto ka nila. Nagtitipon sila dahil gusto nilang makakuha 
sa iyo hangga't maaari.
Ang kasakiman sa pera ay sumusunggab sa ating puso ng mabilis. Ang 
kasakiman ay nagnanais na ariin ang higit pang mga bagay para sa ating sarili, 
sa kabila ng ating mga pangunahing pangangailangan para sa kaligtasan ng 
buhay at ginhawa. Binalaan tayo ni Hesus sa Sermon sa Bundok na kakainin 

tayo ng pera hanggang sa ito ay ating maging panginoon. "Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon. Sapagka't 
kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo 
makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. "Mateo 6:24
Sa kuwento ng Biblia ngayong araw, makikilala natin ang isang mayamang binata. Ang taong ito ay isang Kristiyano at interesado 
na maglingkod sa Diyos sa kanyang buhay. Sinabi ni Hesus sa kanya, "Kung nais mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang 
iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. "
Dahil dito, naging lubhang malungkot ang taong mayaman. Mayroon siyang madaming pera, at hindi niya nais na mawala ito!
Ang kasakiman ay isang mamamatay ng kasiyahan. Ang mga bata ay madalas na tumitingin sa paligid sa kung ano ang mayroon 
ang iba at gugustuhin ito. Kilala mo ang mga bata sa paaralan na mayroong bagay na gusto mo. Ang ibang bata ay gusto ang mga 
bagay na mayroon ka. Gayunman, ang mga ari-arian ay hindi nagdudulot ng kasiyahan. Ang kalayaan sa kasakiman ay magdadala 
ng tunay na kagalakan at kaligayahan. Hilingin sa Diyos na tulungan kang alisin ang kasakiman sa iyong buhay, dahil kung sa 
ating sarili lamang, ito ay imposibleg gawin. Tulad ng sinabi ni Hesus sa mayamang binata, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, 
mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo 
ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." 
Hilingin natin sa Diyos na gawin ang imposible sa ating buhay, alisin tayo mula sa pera at kasakiman, at 
ibigay sa atin ang tunay na kagalakan at kaligayahan!

Ang hangal na si Fred ay nakatali sa lubid 
(na kumakatawan sa kasakiman) at hindi 
makagalaw. Ang matalinong si Willie ay 
dumating at inanyaya siyang lumaro ngunit si 
Fred ay hindi makagalaw dahil sa mga lubid. 
Hindi siya malaya na pumunta kung saan 
niya nais pumunta. Ang matalinong si Willie 
ay binanggit ang kasakiman sa klase at kung 
paano nito tayo napipigilang gumalaw.

“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.”   Luke 12:15

Drama

77
Pangunahing leksyon

Bersikulo

7
Kagalakan - laban sa - Kasakiman
Kwento sa Bibliya:  Ang mayamang binata
Mathew 19:16-3077
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PERA
MAHAL
SAKIM
LUMITAW
LOTERYA
PANOORIN
KUMUSTA
BINUBUO
MEMORYA

Sana mas 
madami pang 

laman ang 
kahon ko.

Larong pagmemorya ng berso

NAGNAKAW
MAGLINGKOD
KASAGANAAN
KAYAMANAN
KAGALAKAN

Gumamit ng kahit anong bag bilang “Batata Quente” at maglagay ng mga piraso ng papel na may mga salita mula sa 
memory verse na nakasulat sa kanila. Paupuin ang mga bata na pabilog at magpatugtog ng musika. Pagkahinto ng tugtog, 
yung bata na may hawak ng bag ay bubunot ng piraso ng papel sa bag. Pwede niyang piliin na itape ang papel sa board o 
ilagay lang ito sa gitna ng pabilog na ayos ng mga bata. Hayaan ang mga batang magtulungan para iayos ang mga salita 
base sa bersikulo.

Batata Quente

1. Ayos lang ba kung ako ay hindi nahuli? Makipag-usap sa inyong mga estudyante tungkol sa iba't ibang kasalanan at kung 
hindi ang mga ito ay kasalanan kung ang tao ay nahuli o hindi. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya ang katotohanan ay 
lahat ng kasalanan ay mali, hindi alintana kung tayo ay nahuli o hindi. Gayunman, ang may sapat na gulang ay bihirang makita 
ang buhay sa ganitong paraan. Makipag-usap tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang sinasabi ng Diyos sa 
Biblia at kung ano ang ating normal na buhay.
2. Ano ang ibig sabihin ng sinusubukang maglingkod sa Diyos at sa pera? Ang paglilingkod sa pera ay maaaring paggasta 
sa pag-aaral sa paaralan o magtrabaho at mag-aral upang kumita ng karagdagang pera kapag ikaw ay mas matanda na. Ang 
paglilingkod sa pera ay maaari ring ipakita sa pagsisinungaling at pagtatago ng katotohanan upang ikaw ay magkaroon ng mas 
maraming pera, pati na rin ang pagnanakaw.
3. Ano ang mali sa pagkuha ng isang bagay mula sa isang tao kung hindi nila gaanong kailangan ito gaya ng pangangailangan 
ko dito? Gusto ng Diyos na magtiwala sa Kanya sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kapag nagnakaw tayo mula sa iba, 
sinusubukan nating matugunan ang ating sariling mga pangangailangan at sinusubukan nating gawing patas ang buhay. Ang 
buhay sa mundong ito ay hindi kailanman magiging patas.

Sa Ruweda
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.

Mga Tanong at Sagot (Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga sagot sa palaisipan
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Isa sa mga bagay na maaaring makapagnakaw ng ating kasiyahan ay kapag 
masyado tayong nagpokus sa ating sarili at hinayaan natin ang ating damdamin 
na ibagsak tayo. Ang pagkaawa sa sarili ay nagpopokus sa ating sariling 
problema at dahil dito hindi tayo nagiging masaya. Ito ang pakiramdam na 
ang iyong sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa hinaharap ng ibang tao at 
dapat na malungkot sila para sa iyo. Ito ay maaaring purong kalungkutan, 
ngunit madalas na humahantong sa pagmamanipula ng iba na maawa sa iyo 
at nagbibigay sa atin ng pansin. Kapag tayo ay nanatili sa pagkaawa sa sarili, 
umaasa tayong may isang tao na magsasabi sa atin, "Oh, ikaw na kaawa-awang 
nilalang." Maaaring narinig mo na ang tungkol kay Jonas at ang balyena, ngunit 
ang kuwento ngayon sa Biblia ay tungkol kay Jonah at ang uod!
Pagkatapos ng pagkakatagpo ni Jonas sa mga balyena, dumating siya sa Nineve 
at nangaral ng ebanghelyo sa lungsod. Ang mga tao sa Ninive ay nagsisi 
sa kanilang mga kasalanan, at nagsihiwalay sa kanilang masamang landas. 
Samakatuwid, ang Diyos ay nahabag sa bayan, at hindi sila nilipol tulad ng 
Kanyang binalak.
Dahil dito, nagalit si Jonas, kaya siya ay umalis sa bayan, at nagpunta sa labas 
upang mamanglaw. Binigyan siya ng Diyos ng puno ng ubas na magbibigay 
lilim sa kanya. Sa sumunod na araw, ay isinugo ng Diyos ang isang uod na 
sumira sa puno ng ubas, at natuyo ito. Pagkatapos ay naarawan ang ulo ni Jonas. 
Siya ay muling nagalit at sa oras na ito ay dahil sa lantang puno ng ubas.

Sinabi ng Diyos kay Jonas, "Ikaw ay nag-aalala tungkol sa halaman na ito, bagaman hindi mo ito sinubukang palaguin. Sumibol ito 
magdamag at namatay magdamag. At hindi ba ako dapat mag-alala sa dakilang lungsod ng Ninive, kung saan mayroong higit na 
isang daan at dalawang pung libong tao ...?" Jonah 4: 10-11

Kapag tayo ay nanatili sa putik ng pagkaawa sa sarili, maaari nating gawin kung ano ang ginawa ng Diyos kay Jonas: humakbang 
pabalik at tingnan ang malaking larawan. Mayroong higit sa 120,000 tao sa bayang iyon. Kahanga-hanga na iniligtas sila ng Diyos. 
Ano ang malaking larawan ng iyong sitwasyon? Kung ikaw ay may sakit, mag-isip kung gaano pa kadami ang may sakit, ngunit 
mag-isip ng isang bagay na mas malala pa kaysa sa iyo. Kung pakiramdam mo ay mahirap at hindi na mapapabuti ang iyong 
sitwasyon, isipin ang libo-libong tao na mas mahirap kaysa sa iyo at wala ng paraan upang makalabas. Kung ikaw ay nagkakaroon 
ng suliranin na makita ang mas malaking larawan, hilingin sa Diyos na buksan ang iyong mga mata upang makita ito. Ihinto ang 
iniisip tungkol sa iyong sariling problema, at sa halip ay magpokus sa problema ng iba. Kapag humakbang ka pabalik at tumingin sa 
mas malaking larawan, maaari kang makawala mula sa pagkaawa sa sarili at makaranas ng kasiyahan 
sa iyong buhay.

Ang hangal na si Fred ay nagdala ng larawan 
ng kanyang pamilya. Siya ay nakatutok 
lamang sa kanyang sarili at nagrereklamo 
tungkol sa kanyang buhok, damit, tangkad, 
atbp. Ang matalinong si Willie ay sinasabi 
kung gaano siya kasuwerte na lumaking 
napapalibutan ng isang mapagmahal at 
malaking pamilya.

"Sapagka't ang aming magaang 
kapighatian, na sa isang sangdali 
lamang, ay siyang gumagawa sa 
amin ng lalo't lalong bigat ng 
kaluwalhatiang walang hanggan;" 
2 Corinthians 4:17

Drama

Straw relay

Hatiin ang mga pag-inom straws (mga 4” na piraso), isa bawat bata. (Mas maganda kung malapad ang 
mga straw). Isulat naman ang bawat salita ng berso sa isang pirasong papel, para makagawa ng berso 

bawat team. Ihati ang klase sa mga team. Ilapat ang mga salita sa mesa para sa bawat team. Bilang 
karera ng relay, bawat ka sapi ng koponan ay kukuha ng isang salita sa memory verse gamit ang 

kanilang straw, at dadalhin ito sa mesa ng grupo sa kabilang panig ng kwarto. Ang unang 
team na makakumpleto at makarecite ng berso ang panalo.

88
Pangunahing leksyon

Bersikulo

Larong pagmemorya ng berso

8
Kagalakan - laban sa - 
Pagkaawa sa Sarili
Kwento sa Bibliya:  Si Jonah at ang uod
Jonah 4:1-1088
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ESPIRITU
NINIVE 
JONAS
BALYENA
UOD
GULO 
PAGKAHABAG
LUMAMANG
ARGUMENTO
TAGUMPAY 
KALUWALHATIAN
HINDI MALIWANAG
WALANG HANGGAN
PANSAMANTALA
PANANDALIAN

Bakit 
nakukuha 
niya lahat 

ng swerte at 
kailangan 

kong 
manatili sa 

butas na ito?

1. Ano ang mas malaking larawan? Ang ating buhay ay hininga lamang, at mabubuhay 
tayo ng napaka-ikling panahon sa mundong ito. Sa lalong madaling panahon tayo ay 
mamamatay at pupunta alinman sa langit o impiyerno. Walang-hanggan ang mahalaga, 
hindi ang buhay sa lupa.
2. Ano ang ginagawa ng tao na naaawa sa kanilang sarili? Sila ay maaaring laging 
nagrereklamo at nakikipag-usap tungkol sa lahat ng kanilang problema. Maaari 
silang bumitaw sa kanilang responsibilidad at hindi gumagawa ng normal na trabaho. 
Karaniwan ay sinusubukan nilang hilahin ang iba pababa sa kanila.
3. Bakit kaya maraming tao ang nagmamando sa akin? Ang buong lupa ay nakabalangkas 
upang mapasailalim ng awtoridad, mula sa ating mga magulang hanggang sa ating mga 
amo sa trabaho, laging mayroong nagmamando sa iyo. Subalit, may iba't ibang panahon 
ang buhay, at maaari kang maging amo balang araw!

Sa Ruweda

Mga Tanong at Sagot
(Para sa mga nakakatandang estudyante)

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.

Mga sagot sa palaisipan

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers.
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Nakita natin ang iba’t ibang uri ng kasalanan na makapagpapalungkot sa 
atin ngayong buwang ito, ngunit ang pinaka agresibong nagnanakaw ng 
ating angking kasiyahan at galak ay ang : pagiging hindi mapagpasalamat. Sa 
madaling salita, yun ay ugali ng hindi pagpapakita ng pagpapala sa mga bagay 
na ating natatanggap. Nabibilang dito ang mga bagay tulad ng pagkain at damit, 
mga relasyon tulad ng ating mga pamilya, o kahit na mga pagkakataon.
Hindi namin sadyang dapat kahit ano. Subalit, maaari naming minsan kumilos 
pinamagatang, na waring kami ay may utang na isang bagay. Maaari naming 
tingin namin ay inutang paggalang, o maaari naming pakiramdam na kami ay 
may utang na isang masaya buhay. Gayunman, kami ay hindi. hindi kailanman 
sinabi ng Diyos na ang buhay ay magiging madali; sa katunayan, ang sabi Niya 
lubos ang kabaligtaran! Sa kuwentong Bibliya ngayong araw, 10 mga tao ay may 
sakit ng ketong. Isang araw si Hesus ay naglalakbay at bilang siya ay pagpunta sa 
isang nayon, ang mga 10 lalaki nagisisgaw sa Kanya, "Hesus, Guro, maawa ka sa 
amin!"
Sinabi ni Hesus sa kanila na pumunta ipakita ang kanilang sarili sa saserdote, 
at samantalang sila'y nagsisiparoon, sila'y magsigaling! Isa sa mga tao bumalik 
at tinapon ang kanyang sarili sa paanan ni Hesus, at nagpasalamat sa Kanya. 
Pagkatapos nagtaka si Hesus kung ano ang nangyari sa iba pang mga 9 na 
kalalakihan na pawang pinagaling araw na iyon. Bakit hindi sila ay bumalik 
para magpasalamat kay Hesus? Sa tingin ba ninyo sila nadama may karapatan 
sa kanilang paggaling? Huwag mong ipagpalagay sila ay talagang nadama tulad 

ng inutang sa kanila na ito pagpapagaling ni Hesus? Siguro sila lang mabilis nakalimutan ang sakit sa may ketong: at inilipat mabilis 
papunta sa kanilang mga bagong buhay.
Gayunman, ang tunay na kagalakan ay maaari lamang dumating kapag maaari naming ganap na mapagtanto na walang sinuman 
naguutang sa amin ng anumang bagay sa lahat. Diyos ay hindi may utang na loob sa amin galing, o pera, o katanyagan, o mga 
pagkakataon, o relasyon. Ang bawat kahanga-hangang bagay na nasa atin ay kaloob, at isang bagay para sa kung saan dapat naming 
maging nagpapasalamat.
Ano sa tingin mo ang mga bahay na dapat mong nakukuha sa ngayon? Paano ang tungkol sa iyong tanghalian araw-araw. Huwag 
mong laging asahan ang iyong ina upang magbigay ng na? Paano kung hindi siya ay maaaring magbigay ng iyong tanghalian 
araw-araw? Puwede ba kayong maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang Diyos at ang iyong ina para sa lunches natanggap 
mo? Ang mas inaasahan namin ang lahat ng bagay mabuti sa ating buhay, mas galit at mapait na tayo'y magiging. Ngunit, ang mas 
malaking pag papasalamat sa mga bagay na natamasa natin, mas magiging masaya pa tayo sa buhay.

Maghanda agad ng nakabalot na regalo. Sina 
Wise Willie at Foolish Fred ay maghahanap 
ng nakabalot na regalo, at labis-labis ang 
pagkagayak. Makipag-usap sila tungkol sa lahat 
ng kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos sa mga 
talento, kakayahan, pamilya, pag-ibig, at iba 
pa. Hayaan sina wise Willie at Foolish Fred na 
ipakita ang iba’t ibang reaksyon sa mga regalo 
galling sa pagpapasalamat patungong pag takwil.  

"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

Drama

Pumili ng volunteer na tatayo katabi ng titser na nakatalikod sa grupo at 
pinapakita ang memory verse. Kung sino ang nagtuturo ng berso ay tuturo sa 

isang salita sa berso at sasabihin sa grupo na basahin ang berso na may 
*palakpak* sa napiling salita. Kelangan hulaan ng volunteer kung ano 

ang nawawalang salita.

Hulaan kung Sino

99
Pangunahing leksyon

Bersikulo

Larong pagmemorya ng berso

9
Kagalakan - laban sa - 
Kawalan ng Utang na Loob
Kwento sa Bibliya:  Pinagaling ni Hesus ang 10 Ketongin
Luke 17:11-1999
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PUMASOK
PINTO
SALAMAT
KORTE
PAPURI
HESUS
BANAL
BIBLIYA
ESPIRITU
RESPETO
MASAYA
NAGTAKA
PAGHAHANGAD
NAGPAPASALAMAT 
WALANG UTANG NA LOOB 
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Nagpapasalamat ako 
na mayroon akong 

maayos na bato!

1. Paano nga ba natin mapapakita na tayo ay nagpapasalamat? Maaari naming sabihin, "salamat sa iyo ," bigyan ng 
regalo, sabihin sa iba ang tungkol sa mga magandang bagay, salamat sa Diyos sa panalangin, o gawin ang isang bagay 
bilang isang bumalik regalo.
2. Ano ba talagang maganda sa langit? Sinasabi ng Bibliya na ang langit ay magiging mas mahusay kaysa sa kahit 
ano maiisip natin. Sige at isipin ang pinakamahusay na sa inyong mga estudyante; mula sa pinansiyal na mga bagay 
upang masaya at pag-ibig ng pamilya, upang magagandang tanawin at isang perpektog temperatura. At sabihan ang 
iyong mga estudyante na ang langit ay mas magiging maganda.
3. Kung ang buhay ay masalimuot, paano ba tayo magpapasalamat? Ito ay madali para sa amin upang tumutok 
sa mga bahagi ng buhay na masama, at gumawa ng aming mga mata off  ang mga bahagi ng buhay na ang mga 
magandang. Bahagi ng pagiging nagpapasalamat ay ang pagsasanay ng pagtingin sa iyong buhay at paghahanap ng 
mabubuting bagay. mayroon kang isang mabuting kaibigan, isang ina na nag-aalaga sa iyo, ay mayroon kang isang 
pagkain na ito umaga gawin, o naging masaya ka ba ngayong linggo?

Sa Ruweda

Mga Tanong at Sagot
(Para sa mga nakakatandang estudyante)

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.

Mga sagot sa palaisipan
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Ngayong buwan, pag aaralan natin ang isang prutas ng espirito na kapayapaan. 
Isang uri ng kapayapaan ay isang katahimikan sa loob ng aming mga kaluluwa. 
Nagmumula ito sa isang tiwala sa Diyos na ang bahala sa lahat ng aming mga 
pangangailangan. Kapag sinimulan namin upang mag-alala tungkol sa kung 
ano ang aming kakanin, o kung ano kami ay magsuot, nawawala ang ating 
kapayapaan. ipinayo ni Hesus sa Mateo kabanata 6 hindi mag-alala tungkol 
sa aming mga sariling buhay, ngunit sa tiwala sa kanya para sa aming mga 
pangangailangan. Sinabi niya sa amin na kami ay mas mahalaga sa Kanya kaysa 
sa mga ibon sa langit, gayon pa man mayroon silang lahat ng kailangan nila. 
Ginamit ni Hesus ang pagkakatulad ng mga bulaklak sa bukid, na nangagsusuot 
ng pananamit kaya maganda, pa kami ay mas mahalaga kaysa sa mga bulaklak.
Nagtatanong sa amin ng Diyos na huwag mag-alala tungkol sa ating sarili. 
Dapat nating hanapin muna Diyos, at lahat ng aming mga pangangailangan 
ay idadagdag pati na rin. Nais Niya tayong magtiwala sa Kanya. Ito tunog 
kahanga-hanga, ngunit maaari itong maging mahirap na gawin. Ito ay kung 
bakit sinasabi ni Hesus sa ito parehong daan, "Ay ikaw na may kaunting 
paniniwala." Ito ay nangangailangan ng pananampalataya sa maaari able sa 
magtiwala sa Diyos para sa ating mga pangangailangan at itigil nababahala. 
Magkakaroon tayo ng kapayapaan ng Diyos sa loob ng aming mga puso at 
kaluluwa kung magtitiwala tayo sa Kanya.
Sa kuwentong Bibliya ngayong araw, Elijah ay nagkaroon na magkaroon ng 
isang pulutong ng pananampalataya upang magtiwala sa Diyos dahil siya sinugo 
ng Dios sa disyerto para sa isang mahabang panahon at hindi nagtanong sa 
kanya upang mag-alala tungkol sa kanyang pagkain at tubig!
Isinugo ng Diyos ibon (mga ravena) upang dalhin sa kanya ng pagkain, 
parehong tinapay at karne tuwing umaga at gabi. Upang mabuhay Siya dahil 
ibon ay nagdala siya ng pagkain. Siya ay pag-inom ng tubig mula sa isang sapa.

Maaari mong isipin kung paano mahirap ito ay dapat ay para sa kanya? Siya marahil nag-aalala tungkol sa kung paano siya ay 
mabuhay sa ilang. Ikaw at ako ay may Pag-aalala sa lahat ng oras, masyadong. Kami ay maaaring nag-aalala tungkol sa aming mga 
pagkain tulad ng mga propeta Elijah. Sa kabilang dako, maaari naming mag-alala tungkol sa mga damit, bayad sa bus, o iba pang 
mga pangangailangan. Kapayapaan sa ating mga kaluluwa ay maaari lamang dumating kapag kami ay ganap na pagtitiwala sa Diyos 
para sa lahat ng kailangan namin. Sa ganoong paraan, kapag may bumangong problema, hindi namin kailangang mag-alala. Sa 
magandang beses at masamang beses, ang Diyos ay magbibigay ng para sa aming mga pangangailangan.

Sulatan ang isang malinaw na garapon ng, 
"Tiwala" at ang isa ay sulatan ng, "Pag-aalala." Si 
Wise Willie ay nagkwento tungkol sa kanyang 
tiwala at nagbuhos ng langis loob ng "Tiwala" 
na garapon. Si Foolish Fred ay nagpapahayag 
ang lahat ng kanyang mga alalahanin at 
ibinuhos kulay ng tubig sa kanyang "Pag-aalala" 
na garapon. Puwede ba kaming magkaroon 
alalahanin at tiwala sa Diyos at sa parehong 
oras? Sila ay ibuhos ang kanilang garapon 
magkasama. Ang dalawang halo bahagyang sa 
unang ngunit ay ihihiwalay. Bilang alalahanin 
ay sinabi, ibuhos ito ay mas may-kulay na tubig 
sa garapon. Ang "Pag-aalala" tubig ay itulak 
ang "tiwala" langis karapatan sa labas ng jar 
hanggang sa ito ay ganap na puno ng pag-aalala, 
tulad ng nangyayari sa ating buhay.

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. 
Mathew 6:33

Drama

Ang Bersikulo Tic-Tac-Toe ay napakadali at di nangangailangan ng masyadong 
pagpaplano. Para maglaro, ilinya ang tatlong hanay ng tatlong upuan sa sentro ng 

classroom para gamitin bilang Tic-Tac-Toe board. Kung hindi kayo gagamit 
ng silya, pwede rin kayong gumamit ng paper plate o papel sa sahig para 

sa Tic-Tac-Toe board. Sa pagsabi ng bawat team member ng bersikulo 
natama, hayaan silang pumili ng lugar sa Tic-Tac-Toe 

board at tumayo o umupo sila doon. 
Ang unang team na maka-Tic-Tac-Toe ang 

panalo.

Tic-Tac-Toe

1010

Larong pagmemorya ng berso

Pangunahing leksyon

Bersikulo

1010
Kapayapaan - laban sa - pag-aalala
Kwento sa Bibliya:  Pinakain ng mga uwak si Elias
1 Kings 17:1-61010
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Sa Ruweda

MAGHANAP
UNA
KAHARIAN
KABANALAN
MGA BAGAY
TAGABIGAY
KAPAYAPAAN

Paano ako 
makakapag-aral ng 

mabuti sa paaralan? Ni 
hindi ako makahawak 

ng lapis!

Mga Tanong at Sagot
1. May hindi ba kayang gawin ang Diyos? Wala. Lahay ay kaya nyang gawin.
2. Bakit ba hinahayaan ng Diyos ang paghihirap? Para sa aming mga espirituwal na paglago o upang makatulong sa iba 
sa kanilang mga problema, (hindi namin maaaring makatulong kung hindi kami ay wala na sa pamamagitan ng mga 
parehong bagay.) At nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, ito apektado sa lahat. Ang Diyos ay hindi lamang 
maglagay ng isang malaking pader sa paligid ang lahat ng mga Kristiyano. Dapat tayong mamuhay sa mundong ito, ang 
parehong bilang ang iba sa planeta, at magagamit upang makatulong sa iba.
3. Paano naman kung ang Diyos ay malayo na? Ito ay nangangailangan ng pananampalataya upang maniwala sa Diyos 
kapag hindi namin makita sa Kanya o sa palagay Kanya. Gayunpaman, anuman ang ating mga damdamin, ang Diyos ay 
doon. Mahal Niya tayo at nagmamalasakit siya sa atin.

(Para sa mga nakakatandang estudyante)

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.

Mga sagot sa palaisipan
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MAG-ALALA
SIMULA
MAHALAGA
HALAGA
TIWALA
HESUS
ESPIRITU
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Kung tayo’y naging Kristiyano, inihahain natin ang ating buhay sa Diyos. 
Kami ay hindi na ang aming sariling mga boss, ngunit subukan upang sundin 
ang Diyos sa ating mga puso at mga pagkilos. Ito ay isang kahanga-hangang 
paraan upang mabuhay; gayunpaman, maaari itong maging isang maliit na 
nakakatakot. Diyos ay hindi lamang magtanong sa amin upang gumawa ng mga 
bagay na alam namin kung paano gawin. Siya nagtatanong din sa amin upang 
gumawa ng mga bagay na imposible para sa amin upang gawin.
Sa kuwentong Bibliya ngayong araw, ang mga alagad ay sa isang bangka, labas sa 
dagat. Ang isang malaking unos, ngunit sila ay masyadong malayo mula sa lupa 
upang i-pabalik. Sila ay naging natatakot para sa kanilang buhay. dumating si 
Hesus sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng tubig!
Mas lalo nila itong ikinatakot, ngunit ang sabi niya’y huwag mangamba at 
matakot.
Sa pamamagitan ng puntong ito, sila ay nahaharap ang kanilang mga takot ng 
maraming beses, ngunit ngayon ito ay makakakuha ng mas mahirap. Si Pedro 
talaga tanong ni Hesus na sabihin sa kanya upang pumunta sa labas ng tubig! 
Hesus ay tumugon sa isang simpleng sagot, "lumapit kayo"
Lumunsad si Pedro sa daong, at lumakad sa ibabaw ng tubig!

Ito ang kahanga-hangang bahagi, dahil si Pedro ay isang normal na tao, ngunit siya natagpuan kanyang sarili paggawa ng isang 
bagay ganap na imposible.
Ito ay pagpunta sa mangyayari sa lahat ng mga tagasunod ni Hesus. Hindi namin maaaring maglakad sa tubig, ngunit may ay beses 
na nakita namin ang ating mga sarili sa paggawa ng imposible mga bagay. Sa katunayan, kung ikaw lamang gawin ang mga bagay na 
posible, maaari kang maging nagtatrabaho sa iyong sariling lakas! Gayunman, nais ni Jesus na magtrabaho at manirahan sa ANG 
KANIYANG lakas. Ang isang paraan upang malaman na ikaw ay gumagamit ng lakas ng Diyos, at hindi ang iyong sarili, ay upang 
gawin ang isang bagay na alam mo ay magiging imposible para sa iyo na gawin! Ito ay tulad ng paglalakad sa tubig.
Mayroon bang mag-aaral sa paaralan na kung saan nagsasalita sa kanila tungkol sa Diyos nararamdaman imposible sa iyo? 
Mayroon bang isang bagay na maaari mong gawin para sa iyong mga magulang na tila imposible sa iyo ngayon? Ano ito na ang 
Diyos ay inilagay sa iyong puso na gawin? Humiling Hesus kung maaari mong "pumunta sa Kanya sa labas ng tubig." Kung sabi 
niya, "Halika," simulan ang paglalakad sa imposible. Makikita mo Hatulan ng Dios ng mga himala sa iyong sariling pang-araw araw 
na buhay.
Ito ay hindi madali. Pagkatapos siya ay lumakad sa tubig, ay naging Si Pedro matakot sa mga waves, 
kinuha ang kanyang mga mata off  Hesus, at nagsimulang lumubog. Maaari itong mangyari sa iyo at 
sa akin pati na rin. Gayunpaman, ay walang takot, ay dumampot siya ng kamay ni Pedro, at nai-save 
sa kanya mula sa nabubuwal. Ilayo muna ang inyong takot at maging matapang sa ngayon. Ganito 
dapat isinasabuhay ang pagiging Kristiyano: "Ang paglalakad sa tubig."

Nagpalutang si Wise Willie ng maliit na isang 
gamitan na baso sa tubig. Si Foolish Fred 
naman ay gumagamit ng mga bato para ipakita 
ang takot at pag-aalala at inilalaglag niya ito 
isa-isa sa baso ng tubig hanggang ito’y lumubog.

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.  Mathew 17:20

Drama

1111

Bersikulo

Pangunahing leksyon

1111 Kapayapaan - laban sa - takot
Kwento sa Bibliya:  Naglakad si Pedro sa tubig
Mathew 14:22-331111
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Sa Ruweda

Astig 
maglakad 

sa tubig. Ni 
hindi nga ako 
makalangoy!

PANANAMPALATAYA 
TUNAY
MALIIT
BUHAY
BUNDOK
PAGBIBIGAY
IMPOSIBLE
KRISTYANO
PAREHO
SANG-AYON
GAWA
PEDRO
DIYOS

Larong pagmemorya ng berso

1. Anong imposibleng bagay ang hinihingi sayo ng diyos sa ngayon? 
Talakayin iba't ibang mga halimbawa mula sa aralin, at makipag-usap 
tungkol sa mga posibleng mga takdang-aralin ang Diyos ay ibinigay sa 
kanila. Ibahagi ang iyong sariling patotoo.
2. Paano naman kung madaya sa akin ang aking magulang? Ang 

Gumawa ng Rap

buhay ay hindi makatarungan, kabilang ang maraming beses sa sarili nating tahanan. Gusto ba ng isang paraan upang 
igalang ang ating mga magulang, kahit na hilingin nila sa amin upang gawin ang isang bagay na mali? Maaari naming 
pinagkakatiwalaan ang Diyos upang makita ang lahat ng bagay, kahit na ang aming mga magulang ay hindi.
3. Anong mga bagay ang nagbibigay takot sa iyo? Makipag-usap tungkol sa iba't ibang mga bagay, mula sa mga gagamba 
sa pagiging nasira sa pamamagitan ng mga magulang. Sabihin sa iyong mga mag-aaral na ang kanilang ibahagi sa klase 
ay hindi naikwento tungkol sa ibang dako. Subukan upang gumawa ng mga ito kumportable sa gayon ay maaari nilang 
ibahagi ang kanilang mga takot. Huwag subukan na magkaroon ng isang sagot para sa bawat takot, ngunit lamang makinig 
at ipaalam sa kanila ibahagi.

(Para sa mga nakakatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot

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.)

Humanap o gumawa ng beat at isulat ang berso sa kung saan makikita ng mga 
estudyante. Hayaan gumawa ang mga estudyante ng rap sa musika gamit ang 
mga salita mula sa berso. Pwede kayong magsimula na isang grupo, tapos mga 
lalaki lang, tapos mga babae lang, hanggang sa bawat estudyante kung gusto nila. 
Magugustuhan ito ng mga bata!

Mga sagot sa palaisipan
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HESUS
WALA
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Sa pag hahanap natin ng kapayapaan sa loob ng isang buwan sa ngayon, 
hindi natin makakaligtaan ang tungkol sa sigalot. Kapag ang mga tao hindi 
sumasang-ayon o magtaltalan ito ay alitan. Ang iglesya sa Bagong Tipan ay 
nagkaroon ng sigalot, na gaya naman natin sigalot sa mga simbahan sa buong 
mundo ngayon. Gayunman, nagtatanong sa amin ng Diyos upang mabuhay sa 
kapayapaan sa isa't isa. Ito ay lubos na mahirap na gawin. Bilang tao, patuloy na 
kami ay pagkuha sa away at pagkakaroon sigalot gitna ng ating sarili. Siguro ito 
ay dahil lahat tayo ay may malakas na mga opinyon. Alam namin kung ano ang 
nais ng Diyos sa atin. Madalas nating husgahan ang isa't isa, at labanan upang 
makakuha ng aming sariling paraan. Gayunpaman, ang aming away ay dapat na 
laban sa diyablo at ang kasalanan, hindi laban sa ating mga kapatid kay Kristo.
Sa kuwentong Bibliya ngayon, ay nagbibigay sa sa amin ni Hesus mga tagubilin 
para sa kung paano upang maiwasan alitan. Sinasabi sa ni Hesus na ang kapag 
ang isang tao naaabot mo sa isang pisngi, dapat naming buksan at ihandog mo 
ang iba pang mga pisngi! Ang ibig sabihin nito na hindi namin ipagtanggol ang 
ating sarili mula sa mga na ay paghagupit sa amin, ngunit na din namin huwag 
mag-alala tungkol sa mga hinaharap na pagkakasala mula sa kanila! Ito ay 
upang salungat sa kung paano namin nakatira sa ngayon, kahit na sa aming mga 
Kristiyano simbahan. Kami ay laging nais na ipagtanggol ang ating sarili mula 
sa iba, at kung ang isang tao ay tumama sa atin sa isang pisngi, gumawa kami 
sigurado na ito ay hindi mangyari muli.

Nagtuturo sa atin ni Hesus na kapag ang isang tao ay nais na kumuha sa amin sa hukuman para sa isang bagay, dapat naming 
ipaalam lamang sa kanya gawin ito. Bilang karagdagan, Paul ay nagbigay sa amin ang parehong payo na ginawa ni Jesus.
Sa 1 Corinthians 3, si Paul ay nagkwento tungkol sa pagtanda. Kapag kami ay mga sanggol mga Kristiyano, hindi namin ay matanda 
Sa talatang ito, sabi niya sa pakikipagtalo sa gitna ng mga kapatid ay kung ano ang nagiging sanhi ng mga ito upang manatili maliit 
pa. Mamaya sa kabanata 6, sinabi ni Pablo ang mga Kristiyano na kailangan pampublikong hablang na ayusin ang kanilang mga 
hindi pagkakaunawaan. Paano nakakahiya na maaaring naging para sa lahat!
Ano ang dapat nating gawin kapag may isang taong nagkamali amin? Paano kung kami ay tapos na walang mali, ngunit ang isang 
tao ay na humahatol amin at inaakusahan sa amin ng mali sa harap ng iba? Paul ay nagbibigay sa amin ang sagot gusto namin sa 
halip hindi marinig sa 1 Corinthians 6: 7-8:."Ang napaka katotohanan na ikaw ay may hablang sa inyo ay nangangahulugan na ikaw 
ay ganap na bagsak na bakit hindi bagkus kayo'y nagkasala bakit hindi bagkus kayo'y ginulangan Sa halip? , kayo mismo impostor at 
gumawa ng mali, at gawin mo ito sa iyong mga kapatid. "
Kung gusto naming upang lumago sa buhay espirituwal, nagpapakita ng bunga ng Espiritu sa ating buhay, kailangan naming 
mabuhay sa kapayapaan sa iba. Dapat nating huwag nang humatol, husgahan, at nakikipagtalo gitna ng ating sarili. Kapag kami 
ay nagkamali, tulad ng sinabi ni Pablo, kami ay dapat lamang kayo ng mali! Hindi na kailangan pang ipagtanggol an gating sarili. 
Hayaan ang ibang dayain ka, pagsabihan kang masama, at tamaan ka. Kapag nagawa natin ito, magkakaroon 
tayo ng kapayapaan.

Si Wise Willie ay namuno na paggasgasin ang 
mga palad ng mga bata, mabilis at madikit, sa 
tuwing may sinasabi si Foolish Fred na panget 
at hindi maganda. Ang init na nararamdaman 
sa gitna n gating mga palad ay parang paginit 
ng ating mga kaluluwa. Kapag an gating 
mga kamay ay nasa loob lamang n gating 
mga bulsa, ito’y nagdadala ng kapayapaan. 
Ipinahiwatig ni Wise Willie na para mag 
karoon ng kapayapaan, at tigilan na sana ang 
pag kiskis ng sarili sa iba pang mga tao!

Kung maaari, ayon sa inyong 
makakaya, ay magkaroon kayo ng 
kapayapaan sa lahat ng mga tao. 
Romans 12:18

Ooops! 
Hindi 

ko dapat 
sinabi iyon!

Drama

1212

Bersikulo

Pangunahing leksyon

1212 Kapayapaan - laban sa - alitan
Kwento sa Bibliya: Iharap ang kabilang pisngi
Mathew 5:38-421212
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Hayaan ang iyong sarili na magkamali ng isang beses sa 
linggong ito. (Ito ay maaaring mangyari ng kusa.) Ang 
tungkulin mo ay walang gawin.
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POSIBLE
UMASA
IBA
MANGARAL
LAHAT

Larong pagmemorya ng berso

ROMANO
BIBLIYA
SIGALOT
SIMBAHAN
MAHIRAP

Isang bata ang magsasabi ng unang phrase ng berso, tapos sasabihin ng isa 
pa ang pangalawang phrase, at magpapatuloy ito. Pwede itong laruin ng mag 
pares o sa mga team habang kaharap ng mga bata ang isa’t isa sa linya.

Ping Pong

1. Kailangan ba nating makipagkaibigan sa lahat? Kailangan namin sa pag-ibig sa lahat, maging mabait sa kanya, at 
magiging palakaibigan sa kanila. Gayunman, kung ang isang tao ay patuloy na maging malupit, hindi namin kailangang 
maging kanyang kaibigan. Mayroon kaming upang ipakita ang pagmamahal sa ating mga kaaway, ngunit kami ay hindi 
laging may na maging ang kanilang mga kaibigan.
2. Ang Kristiyano ba dapat nagpupunta sa Korte? Ito ay magbabago batay sa iyong denominasyon, kaya suriin sa iyong 
pastor bago pagbibigay ng isang sagot. Maraming mga simbahan ay hindi pumasok sa ang sekular mundo ng kanilang 
mga miyembro. Gayunman, ang talatang ito mga puntos na kung at kapag Kristiyano ay labanan sa hukuman, ito ay 
nakakahiya sa simbahan.
3. Nakikipagaway ba ang mga Kristiyano? Oo, mali man ito pero totoo at lagi. Kapag mas nagtanda tayo, mas hindi natin 
ito gagawin.

TAGUBILIN
IWASAN
HESUS
ESPIRITU
DIYOS

(Para sa mga nakakatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot

Mga sagot sa palaisipan

B EE S P I R I T UU Y S H I N D I A

H E S O B N

Y H M H I

M D N A E W

M G A B T N M H S A

A S A R O M A N A U S

D I Y E R O T N A G T S I

M A H I R A P

U M A S A

I M B A H A N

M A N G A R A L

T A G U B I L I N

I W A S A N

B I B L I Y A

D I Y O SS

R O M A N O
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Isa sa maraming paraan upang makamit ang kapayapaan ay ang pag tiwala sa 
ating Diyos. Ang ibig sabihin nito na magtiwala sa Diyos sa aming mga pagkain, 
ang aming mga damit, ang aming pag-aasawa, ang aming pamilya, ang aming 
paaralan, ang aming mga pag-aaral, ang aming mga pagkakataon, at ang aming 
buong buhay. Ito napupunta laban sa sinasabi ng mundo ay dapat naming 
gawin. Sinasabi ng mundo dapat naming magkaroon ng pagpapahalaga sa 
sarili at maging kumpyansa sa ating sarili, na kung saan ay totoo. Subalit, may 
ay isang oras kapag Gusto ng Diyos na magtiwala sa Kanya at hindi sa ating 
sarili. Kailan lamang tayong magtiwala sa ating sarili, maaari naming mawalan 
ng tungkol sa ating kapayapaan. Ito ay dahil sa ilang mga punto, kami ay hindi 
sapat. Hindi namin ay magiging sapat.
Sa kuwentong Bibliya ngayong araw, bumangga sa isang malaking problema 
ng mga alagad. natagpuan nila ang kanilang sarili na may isang malaking 
karamihan ng tao ng gutom mga tao. Sila ay pagpunta sa may upang ipadala 
ang mga ito ang lahat ng malayo upang maghanap ng pagkain, o makahanap 
ng isang paraan upang pakain sa kanila. Sinasabi ng Bibliya doon ay tungkol 
sa 5000 mga tao doon, kaya doon ay maaaring hindi bababa sa 20,000 mga 
tao kabilang ang lahat ng mga babae at mga bata! Iyon ay isang pulutong ng 
mga tao na papakainin! Kapag iniahon ang mga alagad ang problema kay 
Hesus, sinabi ni Hesus sa kanila: "Bigyan ninyo sila ng makakain." Muli, si 
Hesus ay mahirap na ang mga alagad na gawin ang isang bagay na imposible. 
Gayunman, sila ay naghahanap sa limang tinapay 
at dalawang isda na sila ay nagkaroon sa kanilang 
sariling mga kamay.

Maaari mong at ako din manumbalik sa katotohanan sa aming sariling mga kamay. Maaari naming 
tumingin sa aming sariling mga kasanayan, mga talento, kaalaman, o pananalapi. Maaari naming 
tumingin sa kung ano ang alam namin kung paano gawin o sa aming sariling mga talento. nais ng Diyos 
sa amin upang magtiwala sa kung ano ang maaari SIYA magbigay. May mga oras na nais ng Diyos na 
gawin ang isang bagay kahima-himala, anuman ang ating mga kasanayan. kahit na gumagamit ng Diyos 
ang mga tao na mahina, gayon ay maaari niyang patunayan ang lakas niya.

Mas marami tayong makakamit na kapayapaan kung ating pagkakatiwalaan ang Diyos bukod sa 
pagtitiwala sa ating mga sarili. Hindi natin kailangan na alamin ang lahat ng bagay. Alam na ng Diyos 
natin ang mga iyan.

Ipamahagi ang lahat ng iyo at hayaan ang 
Diyos na ituloy ang iba. Sina Wise Willie at 
Foolish Fred ay ipapakita ito gamit ang isang 
papel at ipapaalam kung gaanong kahirap 
ang pag-akyat dito. Ngunit, kung ang papel 
ay pupunitin sa tanging paraan, Mas lalaki 
ang bilog at mas magiging madali na ang 
pag-akyat dito. (Tingnan ang mga linyang 
putol putol upang malaman ang gagawin.)

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 Corinthians 12:9

Magaling ako! Sa 
tingin ko kaya ko ito 

mag-isa.

Papel Eksperimento
Tanggalin na kasama 

pulang linya.

Bersikulo

Pangunahing leksyonDrama

13131313
Kapayapaan - laban sa – tiwala sa sarili
Kwento sa Bibliya:  Pinakain ni Hesus ang 5000
Luke 9:10-171313
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Gumamit ng masking tape para gumawa ng hopscotch pattern sa sahig. Magsulat ng mga salita ng memory verse sa 
papel at i-tape sa taas ng bawat hopscotch square (lagyan ng masking tape ng buo ang gilid ng papel para hindi masabit 
ang paa ng mga bata sa mga salita). Papilahin ang klase sa isang panig ng hopscotch area para makita nila ang mga salita 
habang isa isa silang tumatalon. Habang tumatalon ang mga bata sa bawat square, nirerecite ng klase ang berso habang 
tumutuloy sila.

GRASYA
SAPAT
PERPEKTO
KAPANGYARIHAN
KAHINAAN

PAGHAHAMBOG
MAGYABANG
PABLO
KRISTO
KAPAYAPAAN

Larong pagmemorya ng berso

(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga Tanong at Sagot

Hopscotch

1. Nakakita na ba kayo na mirakulo? Payagan ang ilang oras 
para sa iyong mga mag-aaral upang talakayin iba't ibang 
mga himala na kanilang nakita, malaki o maliit. Magbahagi 
ng personal na patotoo kung mayroon kang isa. Ang mga 
himala ay maaaring mga pagkakataon, ang isang tao ng pagbubukas up, kagalingan, ang mga pagbabago ng mga saloobin, o 
proteksyon mula sa Diyos.
2. Paano nangyari na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar? Diyos ay hindi limitado rin naman natin; Siya ang nakakaalam ng 
lahat ng bagay at lahat ng kasalukuyan. Ito ay nangangahulugan na doon ay wala kahit saan upang itago mula sa Diyos. 
Nakikita niya ang lahat ng bagay!
3. Anong talento mo ang pwede mong ipamahagi sa pag bigay serbisyo sa Diyos? Maglaan ng panahon para sa iyong mga 
mag-aaral upang talakayin at ibahagi ang kanilang mga iba't ibang mga talento at kakayahan. Huwag pahintulutan ang ibang 
mag-aaral upang pagtawanan ang iba, o kinutya sila nang kung ano ang kanilang ibahagi. Subukan ito upang hikayatin ang 
bawat mag-aaral.

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.

Mga sagot sa palaisipan

OPORTUNIDAD
HESUS
DIYOS
PAG-IBIG
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