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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
Creative Team: Angie Kangas, Benjamín Gaxiola, 
Dwight Krauss, Jon Kangas, Mary Amelia 
Hernández, Mike Kangas, Vickie Kangas, Rubén 
Darío, Suki Kangas, and Verónica Toj.
Kami ay matatagpuan ng Mexico.
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Pasensya laban sa Pagkamainipin
Kwento sa Bibliya: Ang guyang ginto
Exodo 32

Bersikulo
"Na kayo'y palakasin ng buong 

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

galak" Colosas 1:11

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

"Ito'y aking kaaliwan sa aking 
pagkapighati: sapagka't binuhay ako 

ng iyong salita. "
 Mga Awit 119:50

Pasensya laban sa Kapalaluan
Kwento sa Bibliya: Haring 
Nabucodonosor. Daniel 4

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

Mangangaral 7:8

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

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

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

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

"Mangagtiis din naman kayo; pagtibayin ninyo ang inyong mga 
puso, sapagka't ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. 

Huwag kayong mangagupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, 
upang kayo'y huwag mahatulan; narito, ang hukom ay nakatayo 

sa harapan ng mga pinto."Santigo 5:8-9

1
2
3
4
5

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. 
Galacia 5:22-233
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Kabaitan laban sa Paghahambing
Kwento sa Bibliya: Haring Saul at
 David. 1 Samuel 18:5-16

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

magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan 
tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi 

tungkol sa kapuwa.  Galacia 6:4

4

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

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

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

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

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

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

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

"At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos 
tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay 
mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng 

kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo 
sa isa't isa." Roma 15:14 

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

"Siyang nanglulupaypay ay dapat 
pagpakitaang loob ng kaniyang 

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

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

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

kapayapaan at habulin mo." 
Mga Awit 34:14

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

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

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

kaniyang sarili"  Filipos 2:3

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

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

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

pananampalataya" 2 Tesalonica 1:11
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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 pag-aralan 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.

Paano ginagamit

Takdang aralin (Sa Ruweda)
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Isulat sa dumi ang isang bagay na 
ginawa ng Diyos para sa iyo sa nakaraan, 
pagkatapos ay markahan ang lugar 
na iyon ng bato. Gumawa ng isa sa 
simbahan, bawat mag-aaral ay gagawa 
ng kanilang sariling espesyal na lugar, at 
gumawa ng isa pa sa bahay sa linggong 
iyon. Pagkatapos mong markahan ng 
bato ang iyong lugar, ibahagi sa ibang tao 
kung ano ang ginawa ng Diyos.

Talaan ng oras

6

Sa Ruweda

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 
makapukaw 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 pinagtutugma ang mga nagawa.

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 minutos

30 minutos

30 minutos

opsyonal
 30 minutos
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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 normal, 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 takdang aralin. 
Kung magiging mapagbigay ka lang dito, pinapalaki mo lang silang mga sinungaling na bata. Ngunit kung ikaw mismo ang 
magbabantay sa kanila, makakatuong ka talaga ng matindi sa mga ito, masusubaybayan mo pa ang kanilang paglaki. 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 kots 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 
minuto bago at pagkatapos ng bawat klase 
linggo-linggo upang pagusapan ang aralin at hikayatin 
sila na maging kampyon.
• Tawagan o i-text ang mga magaaral kada linggo 
upang paalalahanan (Mas mainam kung Tuesday)
• Tawagan o i-text ang mga magaaral dalwang beses 
kada linggo upang alamin kung tapos na ang takdang 
aralin (Mas mainam kung Friday)
• Bantayang maigi ang mga takdang aralin na natapos 
na at ireport ito sa punong kots kada linggo.

Punong Kots:
• Makipagpulong sa mga kotses ng limang minuto 
bago magsimula ang klase kada linggo upang 
pagusapan ang takdang aralin at hikayatin ang mga ito 
na mag kots ng maayos sa estudyante.
• Tawagan o i-text ang mga kotses kada linggo upang 
paalalahanan (Mas mainam kung Tuesday)
• Tawagan o i-text ang mga kotses dalwang beses kada 
linggo upang alamin kung tapos na ang takdang aralin 
(Mas mainam kung Friday)
• Subaybayan ang mga takdang aralin ng bawat 
mag-aaral.
• Magsagawa ng pagpupulong sa mga kots at kanilang 
pamilya na inspirasyunal.
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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 sumbrero o kaya iipan at bote ng tubig. Imbis na isipin kada linggo ang mga 
gamit na ito, hayaang iwan ito sa simbahan. Sa gantong paraanat mas mapapadali ang 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 importanteng paraan ay 
pagsasagawa ng pagpupulong na inspirasyunal. Pwede kang mamahagi ng
kakainin, sama samang magdasal, Tumingin sa ating datos. Bukod pa dito, maaari mong tingnan ang oplimpikong atleta 
o panoorin ang isang inspirasyunal na pelikulang pampalakasan kasama ang popcorn o iba pang masarap na pagkain. 
Talakayin sa iyong mga kots sa ideya na kung ito ay katumbas ng halaga para sa mga atleta upang gumana nang husto , at 
pagkatapos ay hindi ito nagkakahalaga ng kahit na higit pa para sa amin upang gumana para sa 
espirituwal at walang katapusang paglago?

seremonyas ng pag gantimpala

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!
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Maligayang pagbabalik sa "kampeon", sa buwang ito pag-aaralan natin ang 
tungkol sa pasensya. Ang kuwento ngayong araw sa Bibliya ay tungkol sa mga 
Israelita at ang kawalan nila ng pasensya. Ito ay 3 buwan lamang (Ex 19: 1) nang 
sila ay iligtas sa mga salot, iniligtas sa pagkaalipin sa Ehipto, at tumanggap ng 
proteksyon ng Diyos sa pamamagitan ng haligi ng apoy at ulap. Iniligtas silang 
muli ng Diyos sa pagtawid sa red sea, nagbigay sa kanila ng himala ng tubig sa 
disyerto, at bumagsak mula sa langit ang tinapay at karne araw-araw upang sila'y 
pakainin! (Ex 16:1)
Tinawag ng Diyos si Moises sa bundok kung saan siya ay namalagi ng mahabang 
panahon (40 araw, Ex 24:18). Hiniling ng mga tao kay Aaron na gawan sila ng 
diyos. Ipinatipon ni Aaron ang kanilang mga ginto at bumuo ng isang guyang 
baka at sinamba nila ito sa isang pista ng pagkain at sayawan. Nakita ng Diyos 
ang kanilang kasalanan at sinabi kay Moises na magmadaling bumaba ng bundok. 
Parehong nagalit ang Diyos at si Moises at pinarusahan ang mga tao sa kanilang 
pagsuway at kawalan ng pasensya.
Nakipag-usap ang Diyos sa atin tulad ng ginawa niya sa kanyang mga tao noon. 
Binigyan Niya tayo ng pangako at direksyon sa ating buhay. Maaaring tawagin 
niya tayo sa misyon, o bigyan ka ng pagsinta para sa bagay na kaya mong gawin 

Pangunahing leksyonDrama
Ang matalinong si Willy ay nagsimula ng 
maghanda ng masarap na hapunan para sa 
kanila. Ang hangal na si Fred ay napapagod 
na sa paghihintay at sinubukang kainin ang 
football.

Bersikulo

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

Pagsulatin ang bawat bata ng tula sa isang piraso ng may kulay na papel, gumuhit ng mga linya 
ng puzzle at gupitin ang mga piraso. (Kung ang oras ay limitado, maghanda ng puzzle ng 

maaga.) Mag-unahan kung sino ang mauunang makabuo ng puzzle. 
Ang mananalo ay ang unang estudyante o koponan na tatayo at 

bibigkasin ang talata nang malakas kapag ang 
puzzle nila ay tapos na.

Jigsaw Puzzles

11

sa hinaharap. Maaari Niyang hilingin sa iyo na maging guro, pastor, o isang doktor. Minsan, tinatawag o itinatalaga tayo ng Diyos 
ilang taon bago ito mangyari. Ito ay kapag kailangan natin ng pasensya. Alam natin na tinawag tayo ng Diyos kahit na hindi ito 
nakikita ng iba. Mahirap na makaligtaan tayo at matrato na parang wala tayong maihahandog. Marahil naramdaman mo na sinabi 
ng Diyos na pagagalingin ka Niya at ikaw ay may sakit pa rin.
Ang Diyos ay hindi limitado sa oras tulad natin. Ang Diyos ay palaging buhay, at patuloy na mabubuhay nang walang hanggan. 
Mayroon tayong mortal na katawan ngayon at nararamdang umaandar ang oras. Para sa mga Israelita, ang buwan na nasa bundok 
si Moises ay matagal at sila ay nainip. Sa halip na naghintay para sa Diyos na nagligtas sa kanila ng maraming beses, sila ay gumawa 
ng isa pang diyos. Maaari tayong matukso na matupad ang pangako ng Diyos sa pag-aayos ng mga bagay-bagay sa ating sarili, at 
sinusubukan itong mangyari sa ating sarili. Iyon ay hindi pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala mula sa Diyos ay dumadating kapag 
tayo ay matiyaga at nagtiwala sa Kanya na gagawin ang Kanyang gawain sa Kanyang takdang panahon. Paano nalimutan ng mga 
Israelita ang lahat ng mga kahanga-hangang himala na ginawa kamakailan lamang ng Diyos? Alam natin eksakto kung paano nila 
nakalimutan, dahil nakakalimutan din natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay!
Ang pasensya ay isang mahalagang bunga ng Espiritu. Gamit ito, maaari tayong maging makapangyarihang lalaki at babae ng 
Diyos. Gayunman, kung walang pasensya, tayo ay magiging katulad ng mga sanggol, inililipat-lipat sa paligid mula isang buwan 
hanggang sa susunod. Ang pasensya ay tutulungan kang maging hindi tulad ng isang sanggol!

Kwento sa Bibliya: Ang guyang ginto
Exodo 32

Pasensya laban sa Pagkamainipin111
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Mga sagot sa palaisipan

(Para sa mga nakatatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot
1. Paano nangungusap ang Diyos sa atin? Ano ang huling bagay na sinabi niya sa iyo?  Ginagamit ng Diyos ang Kanyang salita, ang 
Biblia. Ang mga bersikulo ay "lumalabas" sa pahina at tila tumutukoy sa isang partikular na oras. Maaaring gamitin ng Diyos ang 
mga tao tulad ng mga kots, pastor at mga guro upang makipag-usap sa iyo. Ang Diyos ay maaari ring makipag-usap nang direkta 
sa iyo tulad ng kapag nararamdaman mo na huminto at tumulong sa ibang tao, o iwasan ang isang partikular na sitwasyon o tao o 
kalye.
2. Ano ang maaari nating gawin upang hindi natin makalimutan ang mga himala ng Diyos na kasing bilis ng ginawa ng mga 
Israelita sa kuwento ngayon?  Maaaring gumamit ng diary o journal upang i-record kung paano kumikilos ang Diyos. Maaari 
tayong magdiwang ng espesyal na oras kung saan ang Diyos ay gumawa ng isang malaking bagay. Tulad ng pagkakaroon natin ng 
mga piyesta at espesyal na pagtitipon, maaari nating markahan ang espesyal na petsa sa kalendaryo at ipagdiwang ang ginawa ng 
Diyos. Maaari tayong magpatotoo at magbahagi ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay.
3. Ano ang ibig sabihin ng walang hanggan? Paano naging posible na tayo ay mabubuhay magpakailanman?  Walang oras sa 
walang-hanggan, ito ay walang katapusang buhay pagkatapos ng kamatayan. Sinasabi sa Bibliya na tayo ay walang hanggan at tayo 
ay mabubuhay magpakailanman sa langit o sa impiyerno. Ang Kristiyano ay hindi naniniwala sa purgatoryo, ngunit tayo ay lilipat 
ng direkta sa alinman sa langit kasama ng Diyos o impiyerno para sa walang hanggang kaparusahan. Ito rin ay nangangahulugan 
na hindi tayo babalik sa lupa bilang ibang tao o ibang katauhan tulad ng pinaniniwalaan ng iba, ngunit kapag tayo ay namatay, aalis 
tayo sa lupa magpakailanman at lilipat sa langit o impiyerno.
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Sa Ruweda
Isulat sa dumi ang isang bagay na ginawa ng Diyos 
para sa iyo sa nakaraan, pagkatapos ay markahan ang 
lugar na iyon ng bato. Gumawa ng isa sa simbahan, 
bawat mag-aaral ay gagawa ng kanilang sariling 
espesyal na lugar, at gumawa ng isa pa sa bahay sa 
linggong iyon. Pagkatapos mong markahan ng bato 
ang iyong lugar, ibahagi sa ibang tao kung ano ang 
ginawa ng Diyos.
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Bersikulo

Sa linggong ito ay tayo tututok sa pasensya dahil ito ay iba sa pighati. Ang mga 
tao sa buong mundo ay nagdurusa sa diskriminasyon, natural na kalamidad, 
pag-uusig, sakit at kamatayan. Walang sinuman sa mundong ito ang 
makapagtatago sa tiyak na paghihirap. Hindi tayo mapoprotekhan ng pera, 
kapangyarihan o katanyagan mula sa paghihirap. Para sa mga Kristiyano, ang 
hamon ay kung paano tayo tutugon dito. Papayagan ba natin ang kalungkutan 
mula sa ating sakit na pigilan tayo at hilahin tayo pababa? O palaguin ang 
ating pasensya sa pamamagitan ng sakit at maging buhay na halimbawa sa 
mundo?
Sa aklat ni Santiago (Santiago 5: 10-11), binanggit ng Diyos ang pasensya sa 
harap ng paghihirap, idiniin Niya ang buhay ni Job bilang isang magandang 
halimbawa. Sinabi sa Salita na ang lahat ng may tiyaga sa pamamagitan ng 
pagdurusa ay itinuturing na pinagpala.
Ang salaysay ng Bibliya tungkol kay Job ay napaka-interesante dahil 
binubuksan nito ang ating mga mata sa higit sa karaniwang mundo kasama 
ang mga anghel, ang Diyos sa langit at ang diyablo na gumagala sa lupa. 
Ipinagmalaki ng Diyos sa diyablo ang tungkol sa isang kahanga-hangang tao 
na nagngangalang Job. Sinabi ng diyablo na si Job ay nagpapakabuti dahil 

siya ay pinagpala ng Diyos, at hinamon ang Diyos na kapag kinuha Niya lahat ng mga pagpapala ay isusumpa ni Job ang 
Diyos. Dahil doon, binigyan ng pahintulot ng Diyos ang diyablo na atakihin si Job, at sa loob ng isang araw ay pinatay niya 
ang lahat ng kaniyang mga alagang hayop, mga lingkod, at pamilya! Hindi isinumpa ni Job ang Diyos, at sa gayon ay binigyan 
ng pahintulot ang diyablo na atakihin ang kalusugan ni Job. Sigurado ang diyablo na kung si Job ay personal na maghihirap 
ay tunay nga na susumpain niya ang Diyos dahil sa kaniyang paghihirap. Si Job ay naroon, sa lupa balot ng napakasakit na 
sugat, nawala lahat ng kanyang kayamanan at buong pamilya, ngunit siya ay tumangging sumpain ang Diyos at sisihin Siya 
sa kaniyang pagdurusa. Ginipit siya ng kanyang asawa at dumating ang kanyang mga kaibigan at sinisi siya. Sinabi nila kay 
Job na maaaring siya ay nagkasala kaya nagkaroon siya ng lahat ng sakit at kamatayan sa kanyang paligid. Gayunman, si Job 
ay nanatiling tapat sa Diyos, at patuloy na nagtiis sa halip na hayaan ang kahirapan na hilahin siya pababa. Makikita natin 
sa sulat ng Bibliya na gusto ng Diyos na parangalan natin Siya sa kasiyan at paghihirap. Hindi lamang tayo dapat maging 
mabuting Kristiyano kapag ang lahat ay nasa ayos. Sinabi ni Job sa kanyang asawa, "Dapat ba nating tanggapin ang mabuti 
lamang sa kamay ng Diyos, at hindi ang problema?"
Ang sakit at kamatayan ay natural. Ang pighati mula dito ay likas din at makatao.
Gayunman, ang pasensya habang tayo ay dumaraan sa isang mahirap na sitwasyon ay higit sa karaniwan. Kailangan nito ang 
tulong ng Diyos, at buong pagtitiwala sa Kanya. Ang bawat tao'y dumadaan sa hirap. Gayunpaman, kung hahayaan mong 
lumago ang pasensya sa iyo sa halip na kalungkutan at reklamo, ikaw ay magiging isang ganap na Kristiyano.

Ang hangal na si Fred at matalinong si 
Willy ay naghanda na para sa malaking 
karera. Tumakbo si Willy ng malayo 
kahit masakit na ito, si Fred ay humihinto 
agad kapag siya ay hindi komportable. 
Kinamamayaan sa malaking karera, 
madaling nanalo si Willy, tumakbo siya sa 
tissue na fi nish line.

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

Magsipi ng bersikulo kung ikaw ay ... kumain ng almusal ngayong umaga, naligo kagabi, may 
kayumangging mga mata, tulad ng brokoli, nag-ayos ng kama ngayon, mayroong kapatid na 

babae, may suot na pula, atbp. Ito ay isang madaling paraan upang 
ulitin ang mga talata ng maraming beses upang 

matulungan ang mga bata na sauluhin 
ang mga ito.

Magsipi kung ikaw ay …

Pangunahing leksyonDrama
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Larong pagmemorya ng berso

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

Pasensya laban sa Pighati

22
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humihipo sa lahat, dahil walang nabubuhay magpakailanman. Gayunpaman, ang ating espiritu ay mabubuhay magpakailanman, sa 
langit man o impiyerno. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang sakit ng kamatayan sa mga Kristiyano. Ang katawan na ito lamang ang 
makukuha ng kamatayan, ngunit ang aking espiritu ay lalaya kasama ng Diyos sa langit. Hindi poprotektahan ng Diyos ang lahat ng 
Kristiyano sa buong mundo mula sa paghihirap na tinitiis ng sangkatauhan. Sa halip, dapat tayo ay maging buhay na halimbawa sa 
mundo sa pasensya sa ilalim ng paghihirap.
3. Paanong ang paghihirap ay posibleng maging isang pagpapala?  Maaaring mas ilapit tayo ng paghihirap sa Diyos. Ito ay nagbibigay 
oportunidad ng kaalaman sa pagkahabag. Ang pagdurusa ay maaaring magbigay ng gantimpala sa iba, tulad ng sinabi ni Hesus tayo ay 
makakatanggap ng gantimpala sa pagbisita sa iba o pagbibigay ng isang malamig na baso ng tubig. Tayo ay mas makakatulong sa iba, sa 
sandaling malampasan natin ang paghihirap.

1. Bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa tayo?  Ang paghihirap ay pumapasok sa 
mundo ng may pagbagsak. Hindi gusto ng Diyos ang robot at walang kahulugang tao sa 
kawalang-hanggan. Gusto ng Diyos na mahalin natin Siya at maglingkod sa Kanya dahil 
ito ang PINILI natin. Gayunman, ito ay nangangahulugan na ang ilan ay PINILING hindi 
sumunod sa Diyos. Ang ilan ay pinili na magsinungaling, mandaya, magnakaw, pumatay, at 
manira. Ang pagdurusa ay nasa atin dahil ang PAGPILI ay nasa atin.
2. Bakit ang mga mahal natin ay kailangang mamatay?  Ang kamatayan ay isang bagay na 

Sumulat ng pasasalamat sa Diyos tungkol sa bagay 
na iyong pinagdusahan. Subukan itong sabihin tulad 
ng ginawa ni Job, "Ang Panginoon ang nagbigay at 
ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan 
ng Panginoon." Ibahagi sa klase ang iyong patotoo 
kung maaari.
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Mga sagot sa palaisipan

(Para sa mga nakatatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot

Sa Ruweda

Minsan 
sa loob ko 

pakiramdam 
ko iiyak na 
ako, ngunit 
kaya ko pa 

rin ilagay ang 
ngiting ito.

K P A G D U R U S A P P M

R P I N A G P A L A A A A

I A N C J O B K N S G M G

S P A N E S Y A G I T A T

T I T S D C J S I S A T I

Y S A K I T Y A P I N A Y

A I N A T A K E I H G N A

N P I G H A T I T I G D G

O K A I B I G A N N A A A

K A S A L A N A N I P I T

I N A T A K E

P A G D U R U S A M

A

G

T

I

Y

A

G

A

K

R

I

S

T

Y

A

N

O

P I N A G P A L A

M

A

T

A

N

D

AK A I B I G A N

P I G H A T I

J O B

P

A

G

T

A

N

G

G

A

P

G

I

P

I

T

S

I

S

I

H

I

N

S A K I T

K A S A L A N A N

PIGHATI
SAKIT
PAGDURUSA
MAGTIYAGA
PINAGPALA

JOB
INATAKE
SISIHIN
KASALANAN
GIPIT

KAIBIGAN
MATANDA
KRISTYANO
PAGTANGGAP



Pangunahing leksyon

Bersikulo

Larong pagmemorya ng berso

www.CriancasSaoImportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos da Escola Dominical e da Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores.

13

Ngayon ay pag-aaralan natin ang kapalaluan at kung paano tayo ibabagsak 
nito. Sa katunayan, maaaring sirain tayo ng ganap ng kapalaluan kung 
hahayaan natin ito! Ang katotohanan ay dapat lagi nating kilalanin na ang 
Diyos ang tumulong sa atin na makamit ang anumang mayroon tayo, at 
dapat Niyang matanggap ang lahat ng papuri. Mas ipagyabang natin ang 
ating nagawa, mas maraming problema ang dadating sa atin.
Ang kuwento ngayon sa Bibliya ay tungkol kay haring Nabucodonosor na 
nakatayo sa kaniyang bubong, nagmamasid sa kanyang kahanga-hangang 
kaharian. Naisip niya sa kanyang sarili, "Kamangha-manghang lungsod 
na ginawa ko sa aking sariling kapangyarihan," partikular na sinasabing, 
"Ako ay napakahusay!" Binigyan siya ng babala ng Diyos sa isang panaginip 
na maging maingat sa pagmamalaki, o Diyos mismo ang magbababa sa 
kanya. Gayunman, siya ay naroon nakatayo sa kanyang rooft op, na puno ng 
pagmamalaki para sa lahat ng kanyang nagawa. Kaya ibinaba siya ng Diyos.
Ang mga salita ay nasa labi pa rin ng hari ng may isang tinig mula sa 
langit ang kumuha ng kanyang kapangyarihan. Siya'y pinalayas sa kanyang 
kaharian, at nawala sa katinuan. Nagpagala-gala siya sa labas ng lungsod 
gaya ng mga baka at ang kanyang buhok at mga kuko ay lumago. Ang 
sikat na haring ito ay naging tulad ng isang ligaw na hayop na nabubuhay 

mag-isa sa labas. Ang kapalaluan ay isang pangit na kasalanan, at ang Diyos ay walang pasensya para dito. Maaaring ibaba 
ng Diyos ang tao, tanggalin ang kanilang magandang trabaho o magbigay ng sanhi upang mawalan sila ng pera. Ang Diyos 
ang pinakamakapangyarihan at nagmamalasakit Siya para sa atin. Kapag tayo ay naging mapagmalaki, ito ay para sa ating 
kapakanan na ibaba tayo ng Diyos. Sa kabilang dako, maaari nating mas mapadali ang buhay sa pagpapakababa sa ating 
sarili bago Niya gawin ito. Ang kapalaluan ay laban sa bunga ng espiritu. Sa buwang ito pag-aaralan natin ang tungkol 
sa pasensya. Maaaring maging napakahirap maghintay. Minsan kailangan nating maghintay sa Diyos upang tuparin ang 
Kanyang ipinangako, o maghintay sa iba na gawin ang kanilang ipinangako. Alinman sa dalawa, ang kapalaluan ay maaaring 
humadlang sa ating pasensya. Mas mataas ang tingin natin sa ating sarili, mas ayaw nating maghintay sa iba. Ang hari ay 
hindi dapat naghihintay sa kahit na sino! Mas tingin natin sa sarili natin ay tulad ng hari, mas ayaw nating maghintay. 
Sinasabi sa Bibliya na ang haring ito'y nabuhay tulad ng isang hayop ng 7 "beses", na maaaring ibig sabihin ay 7 taon! 
Pagkatapos ng oras na iyon, si Nabucodonosor ay tumingala sa langit at kinilala ang Diyos na tunay na hari sa lupa, at pinuri 
at niluwalhati niya ang Diyos. Ang kanyang katinuan ay bumalik sa kaniya, at siya ay ibinalik bilang hari. Nais mo bang ibaba 
ka ng Diyos, o magpakumbaba sa iyong sarili? Pumili ka.

Ang matalinong si Willey at hangal na si 
Fred ay nag-apply ng trabaho, bawat isa 
ay may pala. Si Fred ay magaling gumawa 
ng di makatotohanang salaysay tungkol sa 
kung gaano siya kabilis maghukay ng lupa, 
habang si Willy ay buong kababaang-loob na 
sinabing talagang nais niyang magtrabaho at 
nangako na magtatrabaho siya nang husto 
at gagawin ang kanyang pinakamahusay. Si 
Willy ang nakakuha ng trabaho.

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

Drama

Magpalobo ng mga lobo, isang lobo para sa bawat bersikulo. Sa pamamagitan ng permanenteng marker, 
magsulat ng isang bersikulo sa bawat lobo. Gamit ang malinaw na packing tape, ilagay ang mga lobo sa 
dingding ng magkakasunod (kung may oras pa, maaaring ang mga bata 
ang gumawa nito). Kung ang paglalagay ng lobo ay sa oras ng klase, 

ipabasa sa klase kung ano ang kasalukuyang nakadikit na. Pagkatapos 
maidikit lahat ng lobo, kumuha ng boluntaryo upang magpaputok 

ng mga lobo (ang "aspile" ay mainam gamitin), kasunod nito, 
lahat ay magsasabi ng bersikulo ng sabay-sabay sa bawat 

pagputok ng lobo.

Magpaputok ng lobo

33 Kwento sa Bibliya: Haring Nabucodonosor
Daniel 4

Pasensya laban sa Kapalaluan333
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Gumawa ng mga aktibidad upang magpakumbaba. 
Maaari mong ibigay sa iba ang iyong lugar sa linya, 
iwasan ang manood ng palabas sa TV kung saan ang 
tauhan ay puno ng pagmamalaki, ibigay ang iyong 
lugar sa entablado o sa harap ng iba, o pahintulutan 
ang iba na maging tama.

1. Sa tingin mo ba ay nabaliw talaga ang hari at kumain ng damo?  Ang ilang tao ay kumukuha ng kuwento mula sa 
Bibliya at sinasabing ito ay "matalinhaga" at hindi tunay na mga kuwento. Kapag sinabi ng Bibliya na ibinaba ng Diyos 
ang hari sa paggawa sa kanyang baliw, tayo ba ay maniniwala dito? Alam natin na ito ay posible! Ating piliing paniwalaan 
na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, at maaari tayong ibaba sa paraang Kanyang pinili.
2. Paano magpapakababa ang hari upang hindi na kailangang gawin ito ng Diyos?  Maaaring sabihin ng hari, "Tingnan 
mo itong kahanga-hangang kaharian na ginawang matagumpay ng Diyos" sa halip na angkinin na ito ay nagawa "Sa 
pamamagitan ng aking sariling kapangyarihan." Maaari niyang pasalamatan ang iba, at bigyan sila ng pagkilala. Mula sa 
trono, maaaring kilalanin ng hari sa publiko ang tulong ng Diyos.
3. Paano kumilos ang mga tao tulad ng hari sa inyong komunidad? Ano ang itsura nito?  Ang mga tao ay kumikilos tulad 
hari sa lahat ng oras! Ito ay kung saan inaangkin natin ang kaluwalhatian para sa ating sarili; ipinagmamalaki kung gaano 
tayo kahusay, at tumangging  magbigay ng parangal sa Diyos o sa iba. Ito din ay kapag nagsisikap tayo para sa katanyagan 
at kapalaran upang maging mayaman o sikat.
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Ayokong 
magpakumbaba!    

Kailangan ko ba                 
      talaga?

(Para sa mga nakatatandang estudyante)Mga Tanong at Sagot

Sa Ruweda
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Sa linggong ito pag-aaralan natin ang tungkol sa galit dahil ito ay salungat 
sa pasensya. Ang galit ay isang interesanteng emosyon, dahil maaari tayong 
mabulag nito. Maaari kunin nito ang ating buong pagkatao, at wala na 
tayong ibang isipin. Maaari tayong magalit habang nagkakasala tayo laban 
sa iba, o sa ating sarili. Ang pinakamahirap kontrolin na galit ay kapag tayo 
ay napagkasalahan. Kapag alam natin na tayo ay tama, dito pinakamahirap 
kontrolin ang ating galit.
Ito ang nangyari sa kuwento sa Bibliya ngayon. Si David ay nagalit dahil 
siya ay napagkasalahan. Si David ay naglalakbay na may kasamang 600 
na lalaki. Siya ay nagpadala ng ilang tao nang mas maaga upang humingi 
kay Nabal ng pabor na pakainin ang kanyang mga tauhan habang sila ay 
naglalakbay sa lugar. Dahil si David ay nagbibigay na ng mga pabor kay 
Nabal sa mahabang panahon, na nakatitipid siya ng oras at pera, ito ay nasa 
karapatan ni David na humingi ng kapalit na pabor.
Gayunman, sinabing mapanghamak ni Nabal, HINDI!
Dahil dito, nagalit si David, at nagpasya na maghiganti. Si David ay papunta 
na kasama ang 400 tauhan upang patayin si Nabal, nang si Abigail (asawa ni 
Nabal) ay naabisuhan sa panganib, at nagmadali siyang magsimula upang 
mailigtas ang panahon. Siya ay nag-impake ng masarap na pagkain para sa 
600 mga tao, at naglakbay upang salubungin si David. Siya ay yumuko, at 

humingi ng paumanhin sa pag-uugali ni Nabal, at ibinigay ang pagkain sa kanya. Tila iniligtas ni Abigail ang buhay ni Nabal.
Ibinahagi ng Bibliya ang kuwento na nagpapakita na si David ay may karapatang magalit.
Gayunman, nang pinigilan ni Abigail si David sa paghihiganti, ang kuwento ay nagbago, at ipinakikita na mas 
pinoprotektahan ni Abigail si David kaysa kay Nabal. Maaaring si David ay may karapatan upang maghiganti, ngunit ito ay 
hindi mabuti. Siya ay maaaring tama, ngunit hindi pagpapalain.
Kahit na tila iniligtas ni Abigail si Nabal, ang katotohanan ay iniligtas niya si David mula sa kanyang galit. Ang karunungan 
sa sitwasyon na ito ay upang maging mapagpasensya sa halip na magalit. Sa katapusan, pinarusahan ng Diyos si Nabal sa 
kanyang pagkakamali laban kay David.
Kapag tayo ay nahaharap sa desisyon sa pagitan ng galit at pasensya, maaari nating tanungin sa ating sarili ang parehong 
katanungan. Gusto ba nating maging tama, ngunit hindi pinagpala? O sa halip ay pipiliin ang pinakamabuting paraan na 
maghahatid sa mas maraming pagpapala?

May nakatisod sa hangal na si Fred ng di 
sinasadya at bumagsak siya sa pekeng putik. 
Nagalit si Fred at gusto niyang suntukin 
ang nakatisod sa kanya ngunit sinabi ng 
matalinong si Willy na hindi ito sinadya 
ng tao at di dapat siya maparusahan. 
Maya-maya magkakaibigan na ang tatlo 
dahil pinalihis ni Willy ang galit ni Fred.

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

Drama

Isulat ang unang titik ng bawat salita ng bersikulo sa pisara. 
Pagkatapos ay susubukan ng mga bata na isulat ang 

bersikulo.

Isang letra sa isang pagkakataon
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44

Bersikulo

Larong pagmemorya ng berso

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

Pasensya laban sa Galit44
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1. Ano ang mali sa pagiging galit kapag tayo ay napagkasalahan?  Ang galit 
kapag may nagkasala sa atin ay maaaring pagpapakita ng ating kakulangan 
ng pagtitiwala sa Diyos. Ipinapakita nito ang pagkamakasarili sa ating puso. 
Gayunman, ang galit sa pagiging mali ng ibang tao ay maaaring nagpapakita 
ng pagmamahal at pagkalinga natin para sa kanila. Ang ginagawa natin sa 
ating galit ay maaaring maging kasalanan, kaya kailangan nating mag-ingat.
2. Ikaw ba ay itinuring nang mali kahit ikaw ay tama? Ipaliwanag.  Bigyan 
ng pagkakataon ang iyong mga estudyante upang talakayin ang iba't ibang 
sitwasyon kung saan sa tingin nila sila ay napagkasalahan. Talakayin kung 
ito ay kanilang kasalanan o hindi. Kapag iyong napatunayan na ito ay hindi 
nila kasalanan, pag-usapan ang pasensya na kinakailangan upang hindi gumanti.
3. Ipaghihiganti ba ako ng Diyos?  Isa sa mga dahilan upang isang tabi ang ating galit ay ang katiyakan na ang Diyos ay 
maghihiganti at pagbabayarin Niya ang bawat isa ayon sa kanilang mga aksyon. Ang problema ay dumadating kapag gusto 
nating ang Diyos ang maghiganti para sa atin sa mundong ito at habang buhay. Ang Diyos ay gaganti sa bawat tao, ngunit 
hindi natin alam kung kailan, saan o kung ito ay habang tayo ay nabubuhay.
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Bumili ng ilang maliit na bagay upang ipamigay bilang 
regalo. Sa tuwing ikaw ay nagagalit, ibigay ang isang bagay 
sa taong may galit ka. Subukang tanggalin ang iyong galit 
sa pamamagitan ng pagbigay ng maliliit na regalo sa mga 
tao, at panooring lumago ang iyong pasensya.

GALIT
EMOSYON
BULAG
MALI

DAVID
NABAL
ABIGAIL
PAGHIHIGANTI

PANGANIB
PAGKAIN 
NAGLAKBAY
PROTEKSYON

TAMA
PINAGPALA

(Para sa mga nakatatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot

Sa Ruweda

Mga sagot sa palaisipan

Huwag kang 
tumingin! 
Ayokong 

mahuli! (dahil 
kinakagalit ko 
talaga iyon.)
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Mga estudyante, ngayong linggo ang ating laban ay para sa pasensya laban 
sa karapatan. Ang karapatan ay kapag ang isang tao ay naniniwala na siya 
ay karapat-dapat sa mga pribilehiyo, at karaniwan ay nagmamataas tungkol 
dito. Ito ay makikita sa mayayamang bansa kung saan inaasahan ng mga tao 
na dapat ay mayroon sila ng lahat ng bagay na gusto o kailangan nila. Ang 
karapatan ay matatagpuan din sa mahihirap na bansa, kung saan iniisip ng 
mga tao na may karapatan silang mamalimos dahil dapat silang bigyan ng 
pareho sa iba. Wala alinman sa dalawa ang mabuti.
Nais ng Diyos na tayo ay maging matiyaga at magtiwala sa Kanya.
Sa kuwento sa Bibliya ngayon, natagpuan ng mga anak ng Israel ang kanilang 
sarili sa isang matinding pangangailangan at nagsimulang humingi at 
makiusap sa Diyos. Sinasabi ng Bibliya na nagmaktol sila laban sa Diyos, 
at nagreklamo at sinabing sana ay nanatili na lang sila sa Ehipto sa halip 
na sumunod sa Diyos sa ilang. Naghihiyawan sila na mas gusto pa nilang 
mamatay sa Ehipto. Ngunit pagkatapos ay may hindi inaasahang pangyayari! 
Mapaghimala silang inalagaan ng Diyos, nagpadala Siya ng mana at pugo 
mula sa langit! Tuwing umaga mayroong tinapay na makakain, isang manipis 
na piraso na tinatawag na mana. Sa karagdagan, tuwing gabi ay mayroong 
pagkaing karne, mga ibon na tinatawag na pugo na ipinapadala ng Diyos 
sa kanilang daan. Gayunman, kahit na ginawa ng Diyos ang mga himalang 
ito, sila ay patuloy na nagmaktol. Sa Mga Bilang 11: 6, ang mga tao ay 
nagreklamo, "Datapuwa't ngayon ay nawala ang ating gana sa pagkain; wala 
na tayong ibang nakikita kundi ang manang ito!" Nagalit ang Diyos sa mga 

anak ng Israel dahil sa kanilang pagmamaktol at pagrereklamo. Pakiramdam nila ay mayroon silang karapatan, kung saan 
maaari silang humingi ng pagkain mula sa Diyos. Sa katotohanan, wala sa atin ang may pagkakautang sa sinuman. Hindi tayo 
maaring humingi mula sa Diyos, sa ating pamahalaan, sa ating mga magulang, sa ating mga simbahan o sa mga dayuhan. 
Dapat tayong magkaroon ng pasensya sa halip na magkaroon ng pakiramdam na may karapatan.

Ang matalinong si Willy at hangal na si 
Fred ay hinainan ng tanghalian sa paaralan, 
ito ay hindi madami ngunit sapat lang. 
Nagreklamo ng malakas si Fred na ang 
pagkain niya ay hindi madami. Si Willy 
ay tahimik na nagpasalamat sa Diyos sa 
ibinigay na pagkain.

Drama

Mag-ayos ng upuan para sa bawat bata at ihanay ito ng pabilog. Maggupit ng iba't ibang piraso ng may 
kulay na papel at dalhin ito sa likod ng upuan. Ang bawat kulay ay dapat naka-tape ng hindi bababa sa 
tatlong upuan. Simulan ang musika at paikutin ang mga bata sa paligid ng mga upuan. 
Kapag huminto ang musika, ang mga bata ay uupo ng mabilis. Magsasabi ang guro 
ng isang kulay at lahat ng nakaupo sa upuan na may ganoong kulay ay tatayo at 

magbibigkas ng bersikulo. Kung ang sinabi ng guro ay 
pula, lahat ng bata na may pulang papel sa likod ng 

kanilang upuan ay tatayo at sasabihin ang 
bersikulo ng sabay-sabay.

 Tumutugtog na upuan

55

"Mangagtiis din naman kayo; 
pagtibayin ninyo ang inyong mga 
puso, sapagka't ang pagparito ng 
Panginoon ay malapit na. 
Huwag kayong mangagupasalaan, 
mga kapatid, laban sa isa't isa, 
upang kayo'y huwag mahatulan; 
narito, ang hukom ay nakatayo sa 
harapan ng mga pinto." 
Santiago 5:8-9

Bersikulo

ako sa lahat 
ng ito, kung 

gaano 
kadami ang 
madadala ng 
brasong ito!

Naniniwala 
akong 

karapat-dapat

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

Pasensya laban sa Karapatan55
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Sa linggong ito wala kang utang sa sinuman. Sa bawat 
oras na nais mong humiling ng isang bagay, pigilan 
ang iyong sarili. Sa bawat oras na magtatagumpay 
kang pigilan ang iyong sarili sa paghingi ng pagkain, 
pabor, oras o tulong; panalo ka laban sa kasalanan.

1. Anong ang mga bagay na inaasahan mong matatanggap mula sa gobyerno?  Talakayin 
ang iba't ibang programa na maaaring mayroon ang iyong gobyerno, at kung paanong 
pakiramdam natin ay may karapatan tayong matanggap ang programang ito. Mayroon ba 
kayong isang kalapit na bansa na may ibang hanay ng programa na alam ng lahat? Ang mga 
tao ba ay nagmamaktol sa kung anong wala sila, o nagmamalaki sa kung anong mayroon 
sila?
2. Ano ang madalas sabihin ng mga tao kapag sila ay nagmamaktol at nagrereklamo 
sa kung ano ang wala sila?  Talakayin ang karaniwang mga reklamo sa inyong lugar o 
bansa. Makipaglaro sa iyong mga estudyante, tuksuhin ng konti ang kanilang paraan 
ng pagrereklamo. Mag-ingat, ngunit gamitin ang panunukso bilang isang daan, upang 
matulungan ang iyong mga estudyante na makita na ang pagmamaktol at pagrereklamo ay 
hindi magandang bagay, ngunit pangit na pag-uugali.
3. Natukso ka na ba na humingi mula sa Diyos?  Talakayin kung ano ang hitsura ng paghingi 
ng bagay mula sa Diyos. Halimbawa, kapag tayo ay nagagalit kung ang isang tao ay hindi 
pinagaling sa kanilang sakit, o hindi gumaling ng mabilis, maaaring madalas nating sisihin 
ang Diyos. Kapag may nagnakaw sa iyo, karaniwan tayo ay nagagalit sa mga magnanakaw. 
Gayunpaman, kapag nakita nating galit tayo sa Diyos sa hindi pagprotekta sa atin sa mga 
magnanakaw, ipinapakita nito na humihingi tayo ng proteksyon mula sa Diyos.

Mga sagot sa palaisipan

(Para sa mga nakatatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot

Sa Ruweda
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Sa linggong ito pag-aaralan natin ang bunga ng espirtu, ang "kabaitan" at 
makikita natin kung paanong ang paghahambing ay maaaring laban sa 
kabaitan sa isang malaking paraan. Ang paghahambing ay maaaring masakit 
para sa lahat ng taong sangkot. Ito ay kung saan tinitingnan natin kung anong 
regalo mayroon ang ibang tao, kakayahan, oras, o pera at ihahambing ito sa iba 
o sa ating sarili.
Sa kuwento sa Bibliya sa linggong ito, makikita natin si Haring Saul na 
naninibugho at sobrang nagagalit kay David. Gayunman, ang interesanteng 
parte ay ang kaniyang paninibugho ay nagsimula ng paghambingin ng mga tao 
ang dalawang lalaki. Bago magsimulang magkumpara ang mga tao, si Haring 
Saul ay walang galit kay David! Sa katunayan, si Haring Saul ay nalulugod 
na tumutugtog ng alpa si David para sa kanya. Nagpapasalamat din siya na 
pinatay ni David si Goliath. Lahat ay maayos hanggang sa dumating ang mga 
kababaihan at kumakanta ng kanta ng paghahambing. Ang hukbo ay pauwi 
na mula sa labanan laban kay Goliath at mga Filisteo, ng dumating ang mga 
kababaihan na sumasayaw at umaawit, "Pinatay ni Saul ang libo-libo, at ni 
David ang laksa-laksa"
Hindi natin masisisi ang mga kababaihan sa poot na nabuo sa puso ni Saul. Si 

Haring Saul ay responsable sa kanyang sariling aksyon. Gayunman, interesantang tandaan na ang lahat ng ito ay nagsimula ng 
ang mga kababaihan ay nagsimulang paghambingin ang mga lalaki sa publiko, at ilagay ng mas mataas si David kaysa sa hari. 
Sa oras na ito, si David ay hindi pa nakapapatay ng mas madami sa hari. Ang napatay lamang ni David ay si Goliath!
Napakadali para sa atin na ihambing ang ating sarili sa iba. Gayunman, hindi ito tama, hindi ito mabuti sa iba, at hinihingi 
sa atin ng Diyos na huwag itong gawin. Nais ng Diyos na tumingin tayo sa ating sarili lamang, at husgahan ang ating sarili at 
ikumpara sa kung ano nais ng Diyos sa atin. Ang isang halimbawa na naghahambing tayo sa iba sa publiko ay sa social media, 
gaya ng Facebook. Nagpo-post tayo ng mga larawan at inihahambing ang ating buhay sa buhay ng iba. Ang mas malala ay 
kapag gumagawa tayo ng paghahambing sa publiko sa pagitan ng ibang tao, tulad ng mga kababaihan sa ating kuwento sa 
Bibliya. Tumitingin tayo sa iba't ibang ministeryo, inihahambing ang mga ito, at nagiging sanhi ng galit o pagkabigo sa gitna 
ng mga ito. O may nagsasabi ng mahusay na kuwento, at kailangan nating maging "mas higit" sa mga ito sa pagsasabi ng mas 
mahusay na kuwento. Nakakita na ba kayo ng isang tao na nagdaos ng malaking salu-salo, at pagkatapos ay may isang dapat 
makapagdaos ng mas mahusay na salu-salo?
Huwag tayong maging malupit sa paghahambing, ngunit hayaan ang mga pagkakaiba at pagkakatulad natin nang walang 
paninibugho!

Sa isang malaking laro ng football, ang 
matalinong si Willy ay naka puntos ng 2 
goal, ang hangal na si Fred ay 1 lamang. 
Lahat ng tao'y nagpapalakpakan para kay 
Willy. Si Fred ay nagalit dahil ang mga tao 
ay nagdiriwang sa tagumpay ni Willy.

Nguni't siyasatin ng bawa't 
isa ang kaniyang sariling 
gawa, at kung magkagayon ay 
magkakaroon siya ng kaniyang 
kapurihan tungkol sa kaniyang 
sarili lamang, at hindi tungkol sa 
kapuwa.  Galacia 6:4

Drama

Hatiin ang klase sa dalawa o tatlong grupo, at bigyan ang bawat grupo ng isang 
tasa ng alpabetong cereal o pasta. Hilingin sa mga bata na gamitin ang mga titik 

upang gumawa ng mga salita mula sa bersikulo. Ang grupo na nakagawa ng 
pinakamaraming salita ay panalo.

Scrabble ng Alpabeto

66
Pangunahing leksyon

Bersikulo

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

Kabaitan laban sa Paghahambing

666
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Bigyan ang sarili ng 20 maliliit na bola sa simula ng linggo. 
Sa bawat oras na mapansin mong iyong inihahambing 
ang sarili sa iba, mag-alis ng isang bola. Kabilang dito ang 
facebook o iba pang mga online application kung saan 
madalas nating ihambing ang sarili natin sa iba. Kung 
kailangan, alisin ang facebook sa buong linggo.

1. Kanino mo kadalasang inihahambing ang iyong sarili? Ano ang 
nararamdaman mo dito?  Bigyan ang iyong mga estudyante ng oras upang 
ibahagi ang tungkol sa paghahambing. Huwag sabihin sa kanila na hindi 
sila dapat maghambing, gayunpaman hayaan ang pagtalakay na mapunta 
sa damdamin. Habang nakikipag-usap sila kung gaano kasakit ang 
paghahambing, natural na nanaisin nilang alisin ito sa hinaharap.
2. Sa anong paraan mo nakikita ang paghahambing sa Facebook o iba pang 
social media sa iyong mga kaibigan?  Payagan ang iyong mga estudyante na 
mag-usap-usap tungkol sa mga larawan ng bakasyon ng tao, cute selfi es, dami 
ng natanggap na like o dami ng mga kaibigan online. Pag-usapan sa kung 
paanong paraan masakit ang paghahambing, at kung paanong ang Facebook 
ay hindi nagpapakita ng ating tunay na buhay.
3. Ang mga tao ba sa iyong komunidad ay sinusubukang magkaroon ng mas malaki at mas 
magandang salu-salo? Sa anong paraan?  Gaano kakaraniwan sa inyong komunidad ang 
magkumpara ng mga salu-salo? Ikinukumpara ng mga tao ang pagkaing inihain, ang 
dami ng inihain, ang mga inumin, ang mga gawain, ang mga dekorasyon, kung ang 
musika ay isang live band o isang DJ lamang, ang lokasyong nirentahan, ang tagal 
ng oras, ang mga regalo na ibinigay, ang magagandang tao, at kung sino-sino ang 
dumalo. Talakayin sa kung paanong paraan malupit ang ihambing.

KABAITAN
IBA
TAO
ABILIDAD
PERA
SELOS
DAVID
SAUL
BABAE
SUMIGAW
INGGIT
MAGKAIBA
PAREHO

Mga sagot sa palaisipan

(Para sa mga nakatatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot

Sa Ruweda
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Sa linggong ito ang ating sagupaan ay laban sa panlilinlang, isang kasalanan 
kung saan itinatago natin ang katotohanan. Sinasabi sa Awit 101: 7, ang 
pakikipag-usap sa Diyos, "Walang sinumang nanlilinlang ang titira sa aking 
bahay; walang isa na nagsasabi ng kasinungalingan ang tatayo sa harapan 
ko." Kung gagawa ka ng pag-aaral sa salitang panlilinlang, ay makikita mo 
na ito ay nabanggit ng maraming beses sa Bibliya. Hindi talaga ito gusto ng 
Diyos. Pero bakit? Palagi tayong nagsisinungaling oras-oras. Halimbawa, 
sinasabi natin sa isang tao na ang kanyang sanggol ay maganda, kahit 
na ang iniisip natin ay pangit ito! Alam natin, na hindi ganun kasama sa 
pagkakataon ito ang hindi natin pagsasabi ng katotohanan. Kaya bakit 
ang panlilinlang ay napakasama sa Diyos? Sinabi ni David, "Hindi ako 
umuupo kasama ang mandaraya, at hindi rin ako makikisama sa mga 
mapagpaimbabaw." Dito inihambing ni David ang mandarayang tao sa 
mapagpaimbabaw! Marahil dito ay matutulungan tayong maunawaan kung 
gaano ka ayaw ng Diyos ang kasinungalingan, dahil lahat tayo ay hindi gusto 
ang ideya ng mapagpaimbabaw.
Sinundan ko ang isang sikat na mangangaral ng ilang taon, na palaging 
nagtuturo ng integridad. Ng isang araw ay nalaman ko na inaabuso niya 
ang mga batang babae sa buong panahon. Ang natural na galit na pumuno 
sa aking puso ay kagulat-gulat! Nais kong ihagis sa basura ang lahat ng 

pagtuturo na kanyang ginawa. Ang mangangaral na ito ay hindi man lang alam kung sino ako, ngunit siya ay malupit sa akin. 
Ginulangan niya ako at dinaya.
Ang kwento sa linggong ito sa Bibliya ay tungkol kay Pedro ang Apostol. Nakagawa siya ng pagkakamali isang araw na 
humantong rin sa kanyang pagiging mapagpaimbabaw. Ang kahanga-hangang bagay ay nagsisi si Pedro sa kanyang mga 
kasalanan, at pinatawad siya ni Hesus. Kung ikaw at ako ay nahuling nandaya, maaari din tayong mapatawad. Sa kasamaang 
palad, ang mangangaral na aking nabanggit ay hindi nagsisi, hindi inamin ang kanyang kasalanan, at patuloy na nangaral na 
tila wala siyang ginawang mali.
Sa kuwento sa Bibliya, isang araw nang si Hesus at ang Kanyang mga alagad ay nagkakaroon ng hapunan ng Paskuwa, 
sinabi sa kanila ni Jesus na silang lahat ay magsisihiwalay. Gayunman, si Pedro ay nagsalita at sinabi, "Kahit na ang lahat ay 
mangagsihiwalay sa iyo, ako ay hindi kailanman." Pagkatapos ay hinulaan ni Hesus si Pedro na bago tumilaok ang manok 
nang gabing iyon ay ikakaila Siya nang tatlong beses. Maaaring nakaramdam si Pedro ng pagkatakot, at sa parehong oras na 
tinukoy ay inisip niya na hindi ito magkakatotoo.
Gayunman, si Hesus ay tama. Sa parehong gabi ikinaila ni Pedro si Hesus ng 
3 beses. Hindi lamang siya nagpanggap na hindi niya kilala si Hesus, ngunit 
isinumpa niya na hindi niya ito kilala. Sa puntong iyon, tumilaok ang manok. 

Ang isang pangunahing alagad ni Hesus ay tumayo at sinabi sa publiko na 
hindi sila magkaibigan ni Hesus. Maaaring nasaktan ang damdamin ni 

Hesus. Ang ating sariling pandaraya ay makakadurog din sa puso 
ng Diyos. Maaari tayong magpasalamat na patatawarin tayo ng 

Diyos kung aaminin natin ang ating kasalanan, 
magsisi at magbago.

Ang matalinong si Willy at hangal na si Fred 
ay parehong hindi sinasadyang nakasira 
ng lampara sa kanilang bahay nang walang 
ibang tao sa paligid. Itinago ni Fred ang mga 
piraso at nang tinanong ng kanyang ama ang 
tungkol dito sinabi niyang wala siyang alam. 
Nang dumating ang ama ni Willy sa bahay 
ay sinabi niya ang lahat.

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

Drama

77
Pangunahing leksyon

Bersikulo

Tingnan mo 
ako! Lumilipad 
ako sa sarili ko!

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

Kabaitan laban sa Panlilinlang77
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Sa linggong ito, pumunta sa tao na iyong pinagsinungalingan 
at sabihin sa kanila ang totoo. Humihingi ng paumanhin 
para sa pagsisinungaling at hilingin sa kanila na ikaw ay 
patawarin. Sa bawat oras na ikaw ay babalik at sasabihin ang 
katotohanan ay isang malaking panalo laban sa kasalanan.

Pagsulatin ang mga bata ng bersikulo, gumuhit ng maraming larawan para sa 
salita hangga’t posible.

 Ilarawan Ito

1. Ano ang mapagpaimbabaw?  Talakayin sa iyong mga estudyante kung paanong ang isang mapagpaimbabaw ay 
nagsasalita ng taliwas sa kanilang pamumuhay. Ang pinakabigong mapagpaimbabaw ay ang mga taong nangangaral ng 
isang bagay ng hindi nila gustong isagawa.
2. Nabigo na ba kayo sa isang iskandalo sa simbahan? Alin doon?  Lahat tayo ay tao at nakakagawa ng mga pagkakamali. 
Mahalaga na hindi natin ilagay ang ating tiwala sa isang sikat na mangangaral, ngunit sa Panginoong Hesukristo lamang. 
Huwag "hiyain" ang taong ito, ngunit talakayin kung gaano kadaling ipangaral kung ano ang sinasabi sa Bibliya, at kung 
gaano kahirap na isabuhay ito.
3. Kailan tamang itago ang katotohanan?  Talakayin sa iyong mga estudyante ang iba't ibang sitwasyon kung kailan 
maaaring tama ang pagsisinungaling. Paano kung may isang taong nagtanong sa iyo kung sila ay pangit? Hindi mabuti 
kung sasabihin ito. Bukod pa rito, paano kung may humiling sa iyo na itago ang isang lihim? Tama ba na magsinungaling 
sa iba, at magpanggap na hindi mo alam ang lihim?

AWAY
PANDARAYA
ITAGO
KATOTOHANAN
MAPAGPAIMBABAW
MANGANGARAL
BUHAY
PANGARAL
PEDRO
ITAKWIL
HESUS
PAGPAPATAWAD
MAGSISI
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Sa linggong ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paghihiwalay laban sa 
Kabaitan. Ang paghiwalay ay isang saloobin ng pagtanggal, o pag-alis ng 
isang koneksyon. Ito ay nagdudulot ng paghihiwalay sa halip na pagkakaisa. 
Sa halip na magpakita ng kabaitan sa isang tao, sinasabi natin, "hindi ko ito 
problema." Sa panahon ngayon, tayo ay pahiwalay ng pahiwalay. Nananatili 
tayo sa isang pamilya, at pakiramdam natin ay hindi tayo obligadong 
tumulong sa mga taong wala sa ating grupo. Gayunpaman, hindi ganitong 
pamumuhay ang nais ng Diyos sa atin.
Ang isang halimbawa ng kabaitan ay ang Afghan code na kilala bilang 
Pashtunwali, kung saan ang isang lipi ay may responsibilidad na 
bantayan ang isang tao laban sa kanyang mga kaaway at protektahan sa 
anumang mangyari. May mga kuwento kung saan ang mga Afghan ay 
talagang namamatay sa pagprotekta ng taong hindi nila kilala. Ang isa 
pang halimbawa ng kabutihan sa halip na pagwawalang-bahala ay ang 
international law maritime. Isinasaad sa batas na ito na kailangang huminto 
at tumulong sa ibang tao na nangangailangan sa karagatan. Sa halip na code 
of honor, o isa lamang instinct, ang mga marino ay obligadong tulungan 
ang isang tao na hindi nila kilala. Dapat ba tayong gumawa ng hindi 

pangkaraniwang bagay upang tulungan ang mga nangangailangan, kahit na walang alituntunin o batas na nagoobliga sa atin?
Sa kuwento sa Bibliya ngayong araw, ang asawa ni Ruth ay namatay, pati na rin ang kanyang biyenang lalaki at ang kanyang 
bayaw. Sa kanilang pamilya, tanging ang kanyang biyenang babae at hipag ang nanatili. Wala sinuman kay Ruth, o sa kaniyang 
hipag na si Orpah ang may anak. Nagpasya si Naomi na umuwi sa kanyang tinubuang-bayan, at sinabihan ang dalawang 
babae na hindi na nila kailangang sumama, ngunit maaari silang bumalik sa kanilang pamilya at mag-asawang muli. Wala sa 
kanila ang gustong iwan mag-isa si Naomi, ngunit dahil sa pagpipilit, nagpasya si Orpah na bumalik sa kanyang pamilya. Si 
Ruth, gayunpaman, ay hindi napilit, at determinadong manatili sa tabi ni Naomi.
Si Ruth ay naglakbay kasama si Naomi, at tinulungang ayusin ang bahay ng sila ay dumating. Nagsimula din siyang 
magtrabaho sa bukid upang magkaroon sila ng makakain. Ginawa ni Ruth ang lahat upang suportahan at tulungan ang 
kaniyang biyenang babae, ngunit ang totoo ay ginawa niya ang higit pa. Sa bandang huli, dahil sa pagpapala ng Diyos, si Ruth 
ay nakapag-asawang muli upang dalhin ang linya ng pamilya ni Naomi. Ang kanyang unang anak ay dinala ang pangalan ng 
asawa ni Naomi, at nagpakita si Ruth ng labis na kabutihan kay Naomi. Hindi niya sinabi kay Naomi "hindi ko ito problema" 
ngunit sa halip ay nagpakita siya ng labis na kabutihan sa kanyang aksyon at salita. Magiging gaya ba tayo ni Ruth sa kabaitan, 
sa halip na magwalang-bahala?

Ang matalinong si Willy at hangal na 
si Fred ay lumabas upang maglakad at 
nakakita ng taong may sobrang kargang 
bisikleta. Sinabi ni Fred na hindi niya ito 
problema at umalis. Si Willy ay nanatili at 
tumulong na itulak ang bisikleta.

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

Drama

 Maliit na Papel

Isulat ang bawat salita ng bersikulo sa isang maliit na papel. Dapat ayusin ng mga bata ang mga 
papel sa tamang pagkakasunod-sunod. Maaari mo ring i-tape ang bawat piraso ng papel sa 

harap ng bawat bata at palinyahin sila ayon sa 
pagkakasunud-sunod.

88
Pangunahing leksyon

Bersikulo

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

Kabaitan laban sa Paghihiwalay88
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Maghanap ng taong tutulungan, lalo na kung ito ay 
"hindi iyong problema." Magbigay sa pulubi sa kalye, o 
sa isang bata sa paaralan na nangangailangan ng bagong 
lapis o pambura. Tiyakin na sila ay walang kaugnayan sa 
iyo, at ikaw ay walang responsibilidad o kailangan upang 
tulungan sila.

1. Anong batas ang mayroon sa iyong lipunan kung saan responsable kang tumulong sa mga nangangailan?  Talakayin 
kung paanong ang iba't ibang kultura sa buong mundo ay may iba't ibang hindi nakasaad na kautusan sa kanilang 
lipunan. Maraming hindi nakasaad na patakaran sa bawat lipunan. Kailangan mo bang magbigay sa isang pulubi? Kung 
ang isang matandang babae ay bumaba sa kalye, titigil ba ang mga tao at tutulong? Kung ang isang bata ay nawawala, 
ang mga tao ba ay inaasahang tumulong?
2. Sa iyong lipunan, sa anong paraan madalas sabihin ng mga tao na, "Hindi ko ito problema" at tumangging tumulong?  
Talakayin sa iyong mga estudyante ang mga patakaran ng lipunan kung saan ka nakatira, at kung saan ayos lamang na 
hindi ka tumulong. Para sa bawat halimbawa, talakayin din kung ano sa tingin nila ang nais ng Diyos sa atin.
3. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo?  Talakayin kung ano hitsura ng mga simbahan sa iyong 
komunidad kung sila ay nagkakaisa at nagtatrabaho nang magkasama upang maabot ang mundo para kay Hesukristo.

PAGLAYO
UGALI
PAGTANGGAL
BIGO
IKABIT

KANINO
PROBLEMA
TULONG
IBAS
ALITUNTUNIN

KARANGALAN
INSTINTO
BATAS
RUTH
NAOMI
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Sa linggong ito tayo ay titingin sa kabaitan laban sa masamang hangarin. 
Ang masamang hangarin ay isang pagnanais na makapinsala, makasakit, o 
makapagpahirap ng ibang tao, dahil sa galit man o sa labis na kasakiman. 
Ito ay isang masamang layunin ng taong may maling pagkilos.
Sa kuwento sa Bibliya ngayong araw, si Haman ay nagpaplanong patayin 
ang mga Hudyo. Dati ay galit siya kay Mordecai, sapagkat hindi ito 
yumuko sa kanya. Gayunman, nang malaman niya na si Mordecai ay 
isang Hudyo, hindi niya lang gustong patayin ito, at sa halip ay nais 
niyang patayin ang lahat ng kanyang mga tao sa buong lupain ng Xerxes. 
Kagulat-gulat na ang puso ng tao ay ay maaaring maging sobrang sama at 
mapaghiganti. Sa halip na patayin lamang ang isang tao na may galit ka, 
nais ni Haman na patayin ang isang buong grupo ng tao!
Ang ating puso ay masama, at tayo ay ipinanganak sa kasalanan. Kailangan 
ng mga buhay ang bunga ng espiritu upang mapagtagumpayan ang 
masamang hangarin, at mamuhay ng may kabaitan sa iba. Kahit ngayon, 
sa lahat ng dako ng mundo, may mga taong gustong pumatay ng isang 
buong lahi ng tao. Sa loob ng nakaraang 100 taon, tayo ay nagkaroon ng 
maraming halimbawa kung saan ang isang lahi ay nais patayin ang isa 
pang buong lahi. Higit sa isang beses, ang mga tao ay nais na patayin lahat 
ng Hudyo!
Mabuti na lamang, sa kuwentong ito sa Bibliya, si Haman ay napigilan na 

magawa ang masamang hangarin sa kanyang puso.
Si Mordecai ay pumunta kay Reyna Esther at hiniling na pumunta sa hari upang makiusap na kaawaan ang mga Hudyo. 
Pinag-ayuno niya ang lahat at pinagdasal ng 3 araw, at pagkatapos ay nagpunta siya sa hari. Naghanda siya ng 3 salu-salo para 
sa hari at kay Haman, at sa ikatlong salu-salo, isinuwalat niya ang plano at utos ni Haman na patayin ang lahat ng mga Hudyo.
Si Reyna Esther ay nakipagsapalaran upang iligtas ang kanyang mga tao, at pinagpala siya ng Diyos. Nagpakita siya ng 
kabaitan sa iba at iniligtas sila mula kay Haman at sa kanyang masamang plano.
Maaaring wala tayo sa sitwasyon na kasing lubha ng kanilang ginawa sa tunay na kuwento sa Bibliya, ngunit may kasamaan 
at kasakiman sa ating paligid. Puwede ba tayong pumili na mabuhay ng may kagandahang-loob, at labanan ang masasamang 
hangarin sa mundo ngayon?

Ang hangal na si Fred ay galit na galit sa 
kanyang kapatid at kinuha ang kanyang 
paboritong laruan. Ang matalinong si Willy 
ay kinausap si Fred tungkol sa mga oras na 
nagbahagi ng laruan o kendi ang kanyang 
kapatid at pinaalala kay Fred na mahal niya 
talaga ang kanyang kapatid. Napagtanto ni 
Fred na wala siyang karapatang magalit at 
naawa siya.

"At ako naman sa aking sarili ay 
naniniwalang lubos tungkol sa inyo 
mga kapatid ko, na kayo naman ay 
mangapuspos ng kabutihan, pinuspos 
ng lahat ng kaalaman, na ano pa't 
makapagpapaalaala naman kayo sa 
isa't isa." Roma 15:14 

Drama

Paupuin ang mga bata nang pabilog sa sahig. Isulat ang bersikulo sa pisara, o sa 
piraso ng papel kung saan kita ito ng mga bata. Pagkatapos ay ipapasa ng mga 
bata ang isang supot (o balumbon ng papel, laruan, atbp) sa kanilang katabi, 

sinuman ang may hawak ng supot ay sasabihin ang kasunod na 
salita ng bersikulo. Upang gawing mas mahirap, payagan ang 

mga estudyante na ihagis ang supot sa bilog sa sinumang 
bata at magsasabi ng susunod na salita ng bersikulo.

Hagisan ng Supot

99
Pangunahing leksyon

Bersikulo

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

Kabaitan laban sa Masamang Hangarin99
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Protektahan ang ibang tao ngayong linggo mula sa 
taong masama sa kanila ng walang dahilan. Habang 
pinoprotektahan natin ang ibang tao, labanan din natin 
ang kasalanan sa ating puso. Isapanganib ang iyong 
sariling reputasyon upang protektahan ang ibang tao.

1. Bakit hindi na lamang lipulin ng Diyos ang lahat ng masasamang tao?  Mahal ng Diyos ang lahat ng tao at patuloy 
na umaasa na sila ay magsisisi sa kanilang masamang gawain, at bumalik Kanya. Ang hilingin sa Diyos na lipulin ang 
masamang tao ay mapanganib dahil marami sa atin ang nagtatago ng kasamaan sa ating mga puso, kaya maaari din 
tayong malipol!
2. Halos lahat ng bansa ay may kuwento kung saan sinubukan nilang patayin ang isang lahi ng tao. Ano ang kuwento 
ng iyong bansa?  Ang ilang bansa ay pumatay ng malaking bahagi ng katutubong tao, ngunit ngayon ay sinusubukang 
itago ang katotohanan. Magsaliksik bago ang klase sa nakaraan ng iyong bansa upang ikaw ay handa na ibahagi ang 
kasaysayan sa iyong mga estudyante. Ang ideya ay upang ipakita na maraming kuwento sa Bibliya ang katulad ng 
kuwento sa panahon ngayon. Ang kasamaan ay nasa puso ng mga tao, tulad na lang ngayon.
 3. Ang mga sanggol ba ay ipinanganak ng dalisay at walang kasalanan?  Sinasabi sa Bibliya 
na tayo ay ipinanganak sa kasalanan, kung kaya't ang mga sanggol ay HINDI magiging 
malinis, ngunit may kasalanan na sa kanilang mga puso ng sila ay ipinanganak. Kung ang 
sanggol ay hindi dalisay, ngunit ipinanganak sa kasalanan gaya ng sinasabi ng Bibliya, ibig 
sabihin ba nito ay mapupunta ito sa impiyerno? Maraming hindi nais maniwala dito, kaya 
iniisip nila na ang sanggol ay dalisay ng sandali. Ngunit alam natin na lahat ng batang 1 
o 2 taong gulang ay kumikilos ng terible at kailangang disiplinahin. Kailan pumasok ang 
kasalanan sa ating mga puso?

KABAITAN
PAHIRAPAN
PINSALA

ANIBA
HAMON
TUNTUNIN
PATAYIN

HUDYO
MASAMA
ESTER
PIGING

(Para sa mga nakatatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot
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Aray! Masakit 
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masama sa akin.

Mga sagot sa palaisipan
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Sa linggong ito ang ating labanan ay kabutihan laban sa kawalang interes. 
Ang kabutihan ay madalas na itinuturing na kahusayang moral o kagalingan. 
Gayunpaman, ang tunay na kabutihan ay kabilang ang pagpapakita ng pag-aalala sa 
iba. Ito ay kung saan ang kawalang interes ay lumalapit at sinusubok na harangan ang 
ating kabutihan. Ang kawalang interes ay kawalan o pagpigil ng pagsinta, damdamin 
o kagalakan. Ito ay isang kakulangan ng interes o kawalan ng pagmamalasakit sa iba.
Sinasabi na Bibliya na isang araw ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham. Ito ay 
sa pamamagitan ng isang puno, nang makita niya ang tatlong lalaking nakatayo sa 
malapit. May dalawang anghel at ang ikatlo ay ang Panginoon mismo. (19:1, 18:1, 13, 
17, 20, 26, 33) Pagkatapos niyang pakainin ang mga ito, at nagbigay sila ng espesyal 
na pangako kay Abraham, nagpasya sila na ibahagi ang kanilang plano sa kanya. 
Ang kasalanan mula sa dalawang lungsod ay kahila-hilakbot, na ang Panginoon ay 
nagpasyang bumaba sa langit at sirain ang mga bayang ito na tinatawag na Sodoma 
at Gomorra. Nagsalita si Abraham at sinabi, "Wawalisin niyo ba ang matuwid kasama 
ang mga masama? Paano kung may limampung taong matuwid sa lungsod? Talaga 
bang lilipulin mo ang mga ito at di mo patatawarin ang mga lungsod?"
Kahanga-hanga kung paano ipinakita ni Abraham ang pagkahabag at 
pagmamalasakit sa iba. Kung ang kawalang-interes ay nakatayo doon, marahil 
malungkot ito dahil sa lungsod na nawasak, ngunit hindi handang gumawa ng 
anuman tungkol dito. Maaaring sinabi ng kawalang interes, "Hindi ko ito problema." 
Maaaring sinabi niya, "Mabuti na lang at hindi ako nakatira doon." Gayunman, 
nagpakita si Abraham ng kabutihan sa aktwal na pagpunta sa Panginoon, at hilingin 
sa Kanya na kaawaan ang mga lungsod kung may 50 taong matuwid doon.
Ang Panginoon at si Abraham ay patuloy na nag-usap papunta at pabalik, kung 
saan si Abraham ay naging mas agresibo at mas agresibo sa bawat oras. Una niyang 
tinanong kung ang Panginoon ay maaawa sa mga lungsod para sa 50 tao, ngunit 

pagkatapos ay patuloy niyang pinaliit ang numero. Sunod na tinanong ni Abraham sa Diyos kung kaaawaan niya ang mga lungsod kung 
may 40 taong matuwid. Pagkatapos at nagtanong siya ng para lamang sa 30. Patuloy na naging mas agresibo si Abraham, at nagtanong 
sa Diyos kung patatawarin niya ang mga lungsod kung mayroon lamang 20 mabubuting tao. Sa wakas, tinanong ni Abraham ang 
Diyos, "Paano kung sampu lamang ang matagpuan doon?" Sumang-ayon ang Diyos sa patuloy na katanungan, at nagsabing hindi Niya 
sisirain ang mga lungsod kung may 10 taong matuwid. Natapos sila mag-usap, at bumalik na si Abraham sa kanyang bahay. Ngunit 
nakalulungkot, na wala kahit 10 taong matuwid, at nagpasiya ang Diyos na sirain pa rin ang mga lungsod. Si Abraham ay mayroong 
kamag-anak na nakatira sa Sodoma: si Lot at ang kanyang pamilya. Ang mga anghel ng Panginoon ay naparoon sa bahay ni Lot at sila'y 
tinulungang makatakas. Nang magkagayo'y nagsugo ang Panginoon ng apoy at giniba ang mga bayan at ang buong lugar. Iniligay ni 
Abraham ang kanyang buhay sa panganib upang iligtas ang buhay ng iba. Nilabanan niya ang kawalang-interes upang magkaroon ng 
mabuting puso; siya ay isang tao na may malasakit sa iba. Kaya mo bang labanan ang kawalang-interes sa iyong 
buhay, at magmalasakit sa mga nakapaligid sa iyo?

Ang matalinong si Willy at hangal na si 
Fred ay nagkaron ng argumento. Gusto ni 
Willy na yayain ang bagong bata sa paaralan 
upang maglaro. Sinabi ni Fred na hindi niya 
ito problema, ni hindi niya kilala ang bata. 
Nakipagtalo si Willy na dapat silang maging 
mabait sa bagong bata kahit na hindi pa 
sila magkaibigan at magbigay sa kanya ng 
regalo.

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

Drama

Iakto ang mga bersikulo sa galaw o senyas. Ang larong ito ay mahusay 
dahil ito ay nakikita, aktibo, at naririnig.

Iakto Ito

1010
Pangunahing leksyon

1010 Kwento sa Bibliya: Ang Sodoma at Gomorra
Genesis 18:16-33

Kabutihan laban sa Kawalang interes

1010
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Manalangin at hilingin sa Diyos na madagdagan ang 
pagmamahal sa iyong puso sa linggong ito. Maghanap 
ng bagay na maaari mong gawin para sa iba upang 
madagdagan ang iyong pagmamahal sa iba. Bumisita sa 
ministeryo at alamin kung ano ang kanilang ginagawa, 
tumulong sa isang kanlungan na nagpapakain sa iba, o 
manood ng mga video tungkol sa mga pangangailangan 
sa buong mundo. Lumahok kung saan ka maaari.

1. Ano ang gagawin mo kung nagpakita ang Diyos sa iyong bahay upang bumisita?  Gaano nakalulugod ang bumisita 
ang Panginoon? Marahil magluluto ka ng masarap na pagkain, o dalhin Siya sa isang magandang restaurant, maghanda 
ng matutulugan para sa Panginoon, at mag-imbita ng mga miyembro ng simbahan upang magkasamang sumamba?
2. Anong kawalang-interes ang nasa inyong lugar? Sinasabi ba ng mga tao, "Hindi ko ito problema?"  Talakayin ang mga 
partikular sa inyong komunidad at kapag ang kapitbahay ay hindi handa na masangkot sa problema ng iba. Kung ikaw 
ay masasangkot, mapaparusahan ka ba?
3. Totoo ba ang anghel? Mayroon bang anghel sa ating klase ngayon?  Talakayin sa iyong mga estudyante kung sila ay 
naniniwala sa mga anghel. Makikita ba nila ito sa klase kung naroon siya? Humanap ng talata sa Bibliya na 
nagsasabi tungkol sa mga anghel upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa kanila.

KABUTIHAN
IBAS
KAWALANG-INTERES
KULANG
PAGSINTA
KAGALAKAN
PANGINOON

ABRAHAM
ANGHEL
SIRAIN
SIYUDAD
PAKIKIRAMAY
PUSO

Bakit ako mag-aalala 
sa ibang tao? Mayroon 

akong sariling 
problema sa butas na 

             ito!

Mga sagot sa palaisipan

(Para sa mga nakatatandang estudyante)Mga Tanong at Sagot
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May kasamaan sa mundo. Maaari tayong saktan ng lalaki at babae sa 
anumang oras, ngunit maaari tayong magtiwala lagi sa Diyos. Mula pa 
nang ang kasalanan ay pumasok sa mundo, nagkaroon ng masama sa puso 
ang lahat ng tao. Gayunman, ang ilang mga tao ay patuloy na lumalaban sa 
kasamaan, at sinusubukang mamuhay nang mabuti. Samantalang ang iba 
ay hindi ito nilalabanan sa anumang paraan, ngunit mukhang masayang 
namumuhay sa masamang buhay. Lahat tayo ay lumalaban sa kasamaan sa 
ating mga puso; kahit ito ay maliit, ito ay naroon.
Sa kuwento ngayong araw sa Bibliya, nakita natin ang isang tao na namuhay 
sa isang masamang buhay. Si Herodes ang tetrarka ay gumawa ng mga 
masasamang bagay, ngunit ng sinuway siya si Juan Bautista, ikinulong ni 
Herodes si Juan sa bilangguan!
Kinuha ni Herodes ang asawa ng kaniyang sariling kapatid, si Herodias, 
at sa gayo'y sinuway siya ni Juan. Pagkatapos ay itinali siya ni Herodes, 
at dinakip. Sa salu-salo ng kaarawan ni Herodes, ang anak na babae ni 
Herodias ay sumayaw para sa kanila, si Herodes ay labis na nalugod at 
inalok ang kahit anong gusto niya. Inudyukan siya ng kaniyang ina, at 
hiniling na patayin si Juan Bautista. Nakita ni Herodes na wala siyang 
pagpipilian, kung kaya ginawa niya ito. (Para sa mas matandang mga 

estudyante, maaari mong sabihin na hiniling niyang dalhin sa salu-salo ang ulo ni Juan Baustista ng nakalagay sa pinggan.)
Tunay na kakila-kilabot ang nangyari sa kuwentong ito sa Bibliya. Gayunman, nagawa ni Juan Bautista ang hiningi ng Diyos 
na kaniyang gawin, ang ihanda ang daan para sa Panginoon.
Napakalinaw na sinasabi sa Bibliya na mayroong langit at impiyerno. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos sa ating kaligtasan ng 
may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, malalaman natin na mapupunta tayo sa langit. Ang mga hindi naniniwala 
ay mapupunta sa impiyerno. Lahat tayo ay mabubuhay nang walang hanggan sa langit o sa impiyerno.
Ito ay mahalagang impormasyon dahil nakahaharap tayong lahat ng masasamang tao. Nakabibigong makita na ang 
masamang tao ay nakakatakas sa kanilang kasamaan ng walang katarungan o kaparusahan. Gayunman, nakaaalwan 
malaman na ang kawalan ng katarungan ay umiiiral lamang dito sa lupa. Kapag tayo ay namatay, tayo ay lalaya kung 
nagtiwala tayo kay Hesukristo sa ating kaligtasan.
Samakatuwid, kahit may nangyayaring masama sa mundo sa ating paligid, sigurado ako na ang kasamaang ito ay hindi 
mahahawakan ang aking kaluluwa at espiritu. Masasaktan nito ang aking katawan at kahit pa ang mapatay ako, ngunit kapag 
nakapunta ako sa langit kasama si Juan Bautista, magiging malaya ako sa lahat ng kasamaan.

Ang matalinong si Willy at hangal na si Fred 
ay narinig ang isang ulat sa radyo tungkol sa 
mga inosenteng taong namatay sa karahasan 
ng gang. Si Fred ay nabalisa at nag-alala, at 
nagtago sa kumot. Ipinaalala ni Willy kay 
Fred na ang Diyos ang may kontrol at ang 
masama ay parurusahan at ang mabuti ay 
gagantimpalaan.

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

Drama

Musikal na Laro ng Bola

1111

Bersikulo

Aralin muna ang bersikulo, ulit-ulitin ito nang maraming beses, o sa pamamagitan ng anumang laro. 
Pagkatapos ay simulan ang musika at pagpapasa-pasahan ng mga bata ang bola sa paligid ng isang 

bilog o silid-aralan (isang magandang patakaran ay, "walang maghahagis ng bola"). Kapag 
huminto ang musika, ang bata na may hawak ng bola ay makakapagsabi ng bersikulo o 

pipili ng iba na magsasabi ng bersikulo para sa kanila. Ipagpatuloy hanggang sa 
magkaroon lahat ng pagkakataon na sabihin 

ang mga bersikulo.

1111 Kwento sa Bibliya: Si Herodes at si Juan Bautista
Lucas 3:18-20, Mateo 14:1-12

Kabutihan laban sa Kasamaan1111
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Humanap sa paligid mo ng presensya ng kasamaan, 
kung saan nananakit ang iba ng walang dahilan. 
Maghanap ng paraan upang mamagitan sa linggong ito 
upang protektahan ang taong walang sala. Maaaring 
tulungan sila na lumakad sa ibang daan pauwi mula sa 
paaralan, magbigay ng pananghalian, o magkaroon ng 
grupo ng 4 na sasama sa iyo sa paglakad sa kanila.

1. Ano ang hitsura ng langit, at sino ang pupunta doon?  Hindi magkakaroon 
ng kamatayan, kasalanan, gabi, sakit, kalawang, ngunit magkakaroon ng bagong 
mundo at bagong Herusalem, mansyon, pagsamba, musika, at kagalakan. 
Makatatanggap tayo ng pangakong gantimpala, ng higit sa iniisip natin. (HINDI 
ito pupunta sa atin na lumulutang sa mga ulap, naglalaro ng alpa, at hindi alam 
kung ano ang gagawin sa ating oras.) (Lucas 15:10-32; 20:36; Apocalipsis 5:8, 9; 7:16, 17; 14:2, 3; 15:2, 3; 21:4, 25; 22:5)

2. Ano ang hitsura ng impiyerno, at sino ang pupunta doon?  Sinasabi sa Bibliya na ang impiyerno ay magkakaroon 
ng pagtangis at pag-iyak, pati na rin ang pagngangalit ng mga ngipin, at isang lugar ng walang hanggang apoy. Ang 
mga tao ay pupunta doon kapag namatay sila ng hindi nagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa 
kanilang kaligtasan. (Malakias 4:1; Mateo 13:42-50, 16:18; Apocalipsis 9:2, 12, 20:14)

3. Maaari bang masaktan aking espiritu ng masasamang bagay na ginagawa sa akin ng mga tao?  Ang masasama 
sa daigdig na ito ay mahahawakan lamang ang ating katawan. (Mateo 10:28) Maliban kung payagan natin itong 
maapektuhan ang ating espiritu. Talakayin sa iyong mga estudyante kung ano ang nagagawa ng galit at hindi 
pagpapatawad sa ating espiritu. Makipag-usap tungkol sa kung paanong ang ating reaksyon sa kasamaan na ginawa 
laban sa atin ay maaaring makaapekto sa ating espiritu kung hinayaan natin ito. Kung hinayaan natin ito, maaaring 
masaktan tayo ng walang hanggan!

KABUTIHAN
KASAMAAN
PUSO
LALAKI
TIWALA
DIYOS
JUAN
BAUTISMO
MAGHANDA
PANGINOON
LANGIT
IMPYERNO
HUSTISYA

Mga sagot sa palaisipan

(Para sa mga nakatatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot
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Sa linggong ito ang ating aralin ay labanan ng kabutihan laban sa 
makasariling ambisyon. Isang kahulugan para sa ambisyon ay "Ang 
maalab ng pagnanais para sa uri ng tagumpay o pagtatangi, gaya ng 
kapangyarihan, karangalan, katanyagan, kayamanan, at ang kagustuhang 
magsumikap upang maabot ito." Gusto naming isipin na ang ambisyon ay 
hindi isang masamang bagay, ngunit kailangan nating maging maingat sa 
mga ito.
Ang kuwento ngayong araw sa Bibliya ay ang tore ni Babel. Ito ay isang 
tunay na kuwento kung saan ang Diyos ay nagpasiyang lituhin ang mga 
tao sa mundo dahil sila ay nagkaroon ng masyadong maraming ambisyon. 
Nais nila ng katanyagan, at makagawa ng pangalan para sa kanilang sarili. 
Sinasabi sa Bibliya na bago ang oras na ito, tayong lahat ay nagsasalita sa 
isang wika, at naninirahan sa isang bahagi ng mundo. Datapuwa't nang 
makita ng Diyos ang kanilang makasariling ambisyon ng sila'y nagtayo 
ng bayan at malaking tore, nilito niya lahat ng kanilang wika, at ikinalat 
sila sa buong mundo. Ang kapansin-pansin ay ang Diyos ay laban sa 
mga mamamayan. Ito ay hindi pag-atake mula sa diyablo, o mula sa 
masasamang tao. Sa halip, ang Diyos mismo ang laban sa kanila. Pero 
bakit? Isang bersyon sa Bibliya ang nagsasabing "Gusto nilang gawin 

ang kanilang sariling tanyag" at isa pang nagsasabing, "Gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili." May 
kahanga-hangang kanta ng pagsamba si Chris Tomlin, "Kanino ako matatakot". Ang kanta ay tungkol sa hukbo ng mga 
anghel na nasa ating panig. Nakatutuwang isipin na walang sinuman ang makalalaban sa atin, kapag ang Diyos ang ating 
kakampi. Ngunit ang kwentong ito sa tore ni Babel ay nagpapakita ng halimbawa kapag ang Diyos ay WALA sa ating panig. 
Kapag tayo ay nagsisikap upang makamit ang kapangyarihan, karangalan, katanyagan, at kayamanan para sa ating sarili, ang 
Diyos ay wala sa ating tabi. Sa katunayan, maaari Siyang maging ganap na laban sa atin, tulad ng ginawa Niya noon sa talang 
ito sa Bibliya.
Bahagi ng kabutihan, samakatuwid, ay ang manatiling mapagpakumbaba at mag-ingat para sa ating makasariling ambisyon. 
Ito ay mahalaga, dahil ang isang kaaway na ikaw at ako ay TALAGANG HINDI nanaisin na 
magkaroon ay ang Diyos mismo laban sa atin!

Ang matalinong si Willy at hangal na si Fred 
ay nasa karera, si Willy ay nauuna. Si Fred ay 
nakaabot at hinablot ang damit ni Willy at 
hinila siya pababa upang siya ay mauna. Si 
Fred ay nadiskuwalipika sa karera.

"Na huwag ninyong gawin ang 
anoman sa pamamagitan ng 
pagkakampikampi o sa pamamagitan 
ng pagpapalalo, kundi sa kababaan 
ng pagiisip, na ipalagay ng bawa't 
isa ang iba na lalong mabuti kay sa 
kaniyang sarili"  Filipos 2:3

Drama

Hatiin ang grupo sa tatlong koponan, halimbawa: guro, lalaki, at babae. Magsisimula 
ang isang grupo sa pagsabi ng unang salita o parirala ng bersikulo, ang isang grupo ay 

mag-eecho, at pagkatapos ay ang huling grupo. Ipagpatuloy ang laro, magdagdag ng iba't-ibang 
pagbabago ng paraan ng pagsasalita. Ang mga ideya ay: pabulong, pasigaw, palangitngit, pagsasalita 

sa machong boses, tulad ng balyena sa Finding Nemo, napakabilis, napakabagal, opera, sobrang 
tahimik tulad ng daga, nasa ilalim ng tubig, o tulad ng isang robot. Magsaya sa mga ito!

Bundok ng Echo

1212
Pangunahing leksyon

Bersikulo

Larong pagmemorya ng berso

1212 Kwento sa Bibliya:  Ang Tore ni Babel
Genesis 11:1-9

Kabutihan laban sa Makasariling Ambisyon1212
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Huwag gagawa ng paraan sa linggong ito upang 
madagdagan ang iyong katanyagan o kasikatan. Sa 
bawat oras na magkaron ng oportunidad, balewalain 
ito. Habang ginagawa mo ito, sinusuntok mo ang 
mapanlinlang na kasalanan.

1. Pangalanan ang ilang halimbawa ng katanyagan ng Kristiyano. Sa tingin 
mo ba kung minsan ang mga tao ay gustong gumawa ng pangalan para sa 
kanilang sarili?  Makipag-usap sa iyong mga estudyante tungkol sa kung 
paano nakikita ng Diyos ang nasa loob ng ating mga puso at nakikita ang 
ating motibo. Maaaring ito ay pag-awit, pagsasayaw, pagtugtog ng instrumento, pagsasalita, pangangaral, pag-arte, at 
kahit na pagdarasal. Makipag-usap tungkol sa pagkakataon kung saan masasabi mo kung ang isang taong nagdadasal ay 
nagpapakitang tao lamang sa mga tao sa paligid, o talagang nananalangin sa Diyos.
2. Gaano kadali ang buhay kung ang Diyos mismo ang laban sa iyo?  Makipag-usap sa iyong mga estudyante sa kung 
paano bilang Kristiyano lagi nating iniisip na ang Diyos ay nasa ating panig. Ngunit sa kuwentong ito sa Bibliya ay 
malinaw na ipinapakita na kung pinayagan natin ang ating makasariling ambisyon na mangibabaw sa ating buhay, ang 
Diyos mismo ang lalaban sa atin. Makipag-usap tungkol sa iba't ibang sitwasyon na maaaring maging lubhang mahirap 
kung ang Diyos ay laban sa iyo.
3. Ano ang mga paraan upang maging mapagpakumbaba sa ating sarili at hindi na ito kailanganging gawin ng Diyos?  
arito ang ilang ideya: kuhain ang mas maliit na piraso ng cake, ibigay ang mas mahusay na trabaho sa ibang tao, 
magbigay ng papuri sa isang kaibigan sa halip na kuhain lahat ng papuri, huwag kuhain ang pangunahing papel sa 
pag-awit, o magbigay ng pagkakataon sa ibang tao na patugtugin ang iyong instrumento .

MAKASARILI
KAPANGYARIHAN
KARANGALAN
KAYAMANAN

GAMBALA
KASIKATAN
MATAMO
MAINGAT

TORE
BABEL
MAPAGKUMBABA

Mga sagot sa palaisipan

(Para sa mga nakatatandang estudyante)

Mga Tanong at Sagot

Astig ako! 
Kapag may 
gusto ako, 

kinukuha ko 
ito!
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Ang karumihan ay isang bagay na sumisira sa ating dalisay na likas na 
katangian. Sa kasong ito, ang ating puso ay sa kung ano ang nais nating 
maging dalisay at walang bahid, at ang ating aksyon ay nagpapakita kung 
ano ang nangyayari sa ating puso. Halimbawa, kung ang iyong aksyon ay 
marumi, alam nating may karumihan sa iyong puso. Sa kuwento ngayong 
araw sa Bibliya, sinusubukan ni Jose na magkaroon ng bunga ng espiritu 
ang "kabutihan", ngunit ang asawa ni Potiphar ay sinusubukan siyang 
hilahin pababa sa karumihan.
Nang ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin, dinala 
siya sa Ehipto at ibinenta kay Potiphar, ang kapitan ng bantay. Dito ay 
nagkaroon siya ng tagumpay sa panaginip, ngunit kabaligtaran ang 
kanyang nararanasan. Bilang isang alipin, pinagpala ng Panginoon si Jose, 
at siya'y nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng kaniyang amo. Iniligay 
ni Potiphar si Jose na tagapamahala sa lahat ng bagay sa kanyang bahay. 
Si Jose ay matipuno at guwapo, at napansin ito ng asawa ng kanyang 
amo. Nilandi niya si Jose, at inanyayahan na magkasala sa kanya, ngunit 
tumanggi si Jose. Hinabol siya nito araw-araw, ngunit palagi siyang 
lumalayo. Isang araw kinuha nito ang kanyang balabal, ngunit tumakbo 
siya paalis at iniwan ang kanyang balabal sa likod. Itinago niya ang 
kanyang balabal hanggang sa dumating ang kanyang asawa sa bahay, at 
pagkatapos ay inakusahan ng mali si Jose. Galit na galit si Potiphar kay 

Jose, tinanggal siya sa kanyang trabaho, at tinapon siya sa bilangguan! Muli, bumalik si Jose sa ilalim, nag-iisip kung kailan 
tutuparin ng Diyos ang kanyang panaginip noong siya ay bata pa. Muli, pinagpala ng Diyos si Jose, at naging mapalad kahit 
nasa bilangguan. Mahalagang tandaan, na si Jose ay walang nagawang mali. Kapag inatake tayo ng ibang tao, hindi tayo 
nagkasala. Sila ang nagkasala laban sa atin. Hindi tayo tinitingnan ng Diyos ng may pinsala o hindi na magagamit. Tumitingin 
ang Diyos sa ating puso. Dahil si Jose ay nanatiling dalisay sa kaniyang puso, at tumakbo palayo sa karumihan, patuloy siyang 
pinagpala ng Diyos. Maaaring magkasala sa iyo ang mga tao, ngunit hindi nila makukuha ang iyong puso na ibinigay mo. 
Kung babantayan natin ang ating puso sa panahon ng kahirapan at kaginhawaan, maaari tayong manatiling dalisay at manalo 
sa labanan laban sa karumihan!

Ang hangal na si Fred ay kumuha ng bulok 
na prutas at sinubukang kumbinsihin ang 
matalinong si Willy na ito ay magandang 
prutas kahit na ito ay mukhang bulok sa 
labas. Binuksan ito ni Willy at ipinakita na 
kung ito ay mukhang bulok sa labas, ito ay 
bulok na sa loob.

"Dahil din dito ay lagi naming 
idinadalangin kayo, upang kayo'y 
ariing karapatdapat ng ating Dios sa 
pagkatawag sa inyo, at ganaping may 
kapangyarihan ang bawa't nais sa 
kabutihan at gawa ng pananampalataya"
 2 Tesalonica 1:11

Drama

Isulat ang bersikulo sa pisara. Burahin ang mga salita ng 
paisa-isa, habang pinapaulit-ulit sa mga bata na sabihin 

ang bersikulo.

Magbura ng Salita

1313
Pangunahing leksyon

Bersikulo

Larong pagmemorya ng berso

1313 Kwento sa Bibliya: Si Jose at si Potiphar
Genesis 39:1-21

Kabutihan laban sa Karumihan1313
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Alagaan ang iyong puso sa linggong ito. Kung may masamang 
nagawa sa iyo, tandaan na sila ang nagkasala, hindi ikaw. 
Sabihin sa panalangin araw-araw, "ako'y malinis sa harap 
ninyo, Panginoon". Kung nakagawa ka ng isang bagay 
laban sa iba, humingi ng tawad sa taong iyon at sa Diyos. 
Pagkatapos ay maaari mo ring dasalin, "ako'y malinis sa 
harap ninyo, Panginoon."

1. Ano ang tingin mo sa lahat ng estudyante sa inyong paaralan na mayroong 
kasintahan?  Talakayin ang dami ng mga mag-aaral na may kasintahan. 
Pakiramdam ba ng iyong mga estudyante ay napag-iwanan sila kung wala sila 
nito? Ano ang inaasahan nilang gawin? Plano ba nilang pakasalan ang kanilang 
kasintahan?
2. Ikaw ba ay gwapo/ maganda?  Pagkatapos magtawanan ng iyong mga 
estudyante, pag-usapan ang tungkol sa pamantayan ng Diyos laban sa 
pamantayan ng mundo sa kagandahan. Talakayin kung ano ang hinahanap ng 
mundo, at kung ang mga ito ay mahalaga sa Diyos. Subukang huwag mangaral 
sa kanila, ngunit dumating sa konklusyon na ang Diyos ay nagpapahalaga sa 
ating mga puso, at hindi sa panlabas na anyo.
3. Kung ang tao ay nasaktan, siya ba ay nasira na at hindi na dalisay?  Mga 
guro, ang tunay na tanong ay "kung ang tao ay sinira ang dangal..." at alam 
ko na ito ay isang mahirap na paksa. Bilang paggalang sa iyo, pinili namin na 
iwan ang mga salitang "sinira ang dangal" mula sa libro ng mga estudyante. 
Gayunpaman, mangyaring maging matapang at buksan ang diskusyon sa iyong 
mga estudyante, kung hahayaan ito ng awtoridad ng iyong simbahan. Sa buong 
mundo, ang mga biktima ay sinisisi sa kasalanan ng iba. Maraming sa mga 
kabataan ay nasira ang dangal sa isang paraan o sa isa pa. Ito ay hindi isang 
paksa na hindi kailangan ng iyong mga estudyante, ngunit marahil isang bagay na nakakaharap nila araw-araw! Sa kuwento 
ngayong araw sa Bibliya, si Jose ay sinisi sa pagsira ng dangal ng asawa ni Potiphar, ngunit siya ay maling inakusahan. 
Gamitin ang kuwentong ito sa Bibliya bilang isang paraan upang buksan ang diskusyon at baguhin ang buhay ng iyong mga 
estudyante magpakailanman. Nakikita ba ng Diyos si Jose bilang marumi, nasira, at hindi na dalisay? HINDI! Alam ng 
Diyos na hindi ito gagawin ni Jose. Inatake ng asawa ni Potiphar si Jose. Sa karagdagan, tumitingin ang Diyos sa ating mga 
puso. Kung may nagkasala sa iyo, ikaw ay hindi nasira. SILA ay marumi. Ikaw ay isang inosenteng biktima. Kung kaya mo 
silang patawarin, ikaw ay malayang mabuhay ng  buo at kahanga-hangang buhay, dalisay sa harap ng Diyos.

KARUMIHAN
KONTAMINADO
AKSYON
PATUNAYAN
PAGKAALIPIN
POTIPHAR

ASAWA
DALISAY
LOOB
PUSO
JOSE

Mga sagot sa palaisipan

(Para sa mga nakatatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot

Sa Ruweda Maaari ba akong 
makatakbo sa sitwasyong 

ito sa pag-akyat sa 
hagdang ito?
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