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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 KOTS! 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!
Chief Editor: Kristina Krauss
Creative Team: Dwight Krauss, Flor Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Julio 
Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran Díaz, Rubén Darío, Suki 
Kangas, and Vickie Kangas.
Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma 
Publications, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David Raju, 
Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender Singh, 
Marcos Rocha, Mathew Das, Nassim Bougtaia, Paul Mwangi, Paul Septan, 
Rubina Rai, Sabrina Benny John, and Subtitleme (Helen).
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Katapatan ng pananampalataya laban 
sa bantite
Kwento sa Bibliya: Abraham at Isaac
Genesis 22:1-18 

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

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

kaniya'y nagsisihanap". Mga Hebreo 11:6

1
2
3
4
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Katapatan ng pananampalataya 
laban sa hindi pagpirmi
Kwento sa Bibliya: Shadrach, Meshach at Abednego 
Daniel 3:1-21

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

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

        Mga Awit 86:11

Bersikulo

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

"Ngayon, ang pananampalataya ay 
siyang kapanatagan sa mga bagay 

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

Mga Hebreo 11:1

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

"At sinabi ni Moises, Bakit 
sinasalangsang ninyo ngayon ang 

utos ng Panginoon, sa bagay ay hindi 
ninyo ikasusulong?" Mga Bilang14:41

Bersikulo

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

bahagi  3 : sa bunga ng Espiritu

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

"Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang 
inanyuan o ng kawangis man ng anomang 

anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba 
sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa... " 

Exodus 20:4

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

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

ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang 
hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan 

ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking 
pananampalataya".  Santiago 2:18

Bersikulo

4

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

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

mapapalad yaong hindi nangakakita, at 
gayon ma'y nagsisampalataya". Juan 20:29

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

Bersikulo

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

"Ng buong kapakumbabaan at 
kaamuan, na may pagpapahinuhod, 

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

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

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

Dios: Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay 
ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko 

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

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

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

panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, 
pati ng lahat ng masasamang akala..." 

Efeso 4:31

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

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

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

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

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

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

gumagawa ng kapahamakan".
Mga Kawikaan 26:28

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

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

kasalanan sa kaniya".
Santiago 4:17
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Musika Pangunahing leksyon
Simulan ang inyong klase habang kumakanta ng 
makabagong awitin habang sumasayaw. I-download ang 
mga awitin mula sa aming website, at pagaralan ang mga 
tinuturong aksyon o sayaw na sa video 
ay inyong makikita.

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

Drama

Takdang aralin (Sa Ruweda)

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 angg 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

5
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Larong pagmemorya 
ng berso

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

Magkapares na Kard

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

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

Ipamahagi ang attendance reward card, ang card na ito 
ay magtataglay ng resulta ng mga laban. Hikayatin ang 
iyong mga estudyante na umattend araw-araw upang 
makarami ng card na ito! Ang mga card na ito ay madali 
lamang idownload at makita. Pwede mo ring gamitin ang 
mga card na ito upang maglaro ng mga pampamemorya, 
habang punagtutugma ang mga nagawa.

Sa Ruweda
Pasalamatan ang Diyos para sa mga kaloob 
na espirituwal, pisikal na anyo, pag-aari, 
at pamilya na mayroon ka. Hilingin 
sa Diyos na bigyan ka ng kagalakan 
at pagkakontento sa kung ano ang 
mayroon ka. Pumili ng isang tao na iyong 
kinainggitan sa nakaraan, at bigyan sila ng 
isang maliit na regalo. (Huwag sabihin sa 
kanila ang iyong nakaraang pagkainggit.)

Talaan ng oras

6

1. MUSIKA

2. Drama

5. Takdang aralin

3. Pangunahing leksyon

4. LIBRO NG ESTUDYANTE

6. Larong pagmemorya ng berso

7. Isang tanong, Isang sagot

8. Magkapares na Kard

30 minuto

30 minuto

30 minuto

opsyonal
 30 minuto
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kotses
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Maliit na Grupo

Pagkalap:

Mga responsibilidad ng mga kotses:

Hatiin ang iyong klase sa maliliit na grupo upang talagang magawa nila ang kanilang mga takdang aralin sa linggo. 
Karamihan ng mga linggong pasok ay nasa simbahan, at indi nangangailangan ng takdang aralin sa linggo. Ngunit, ang mga 
estudyante mo’y hindi makaka”knockout” ng kasalanan sa kanilang buhay sa pag aaral lamang. Sila ay dapat ilagay sa “loob 
ng ring” at labanan ang mga kasalanan nilang nagawa sa linggong ito. Sa totoo lang, imposible ito kung walang tututok sa 
kanila. Huwag sanang paniwalaan ang kanilang mga salita at paniwalaan na gumawa talaga sila ng kanilang takdang aralin. 
Kung magiging mapagbigay ka lang dito, pinapalaki mo lang silang mga sinungaling na bata. Ngunit kung ikaw mismo ang 
magbabantay sa kanila, makakatuong ka talaga ng matindi sa mga ito, masusubaybayan mo pa ang kanilang paglaki. Sa loob 
lamang ng isang taon, mapapalitan o mababago mo ang kanilang mga buhay! Hindi lamang nila matutunan ang mga hinuha 
sa buhay, maiaapplika pa nila ito sa pakikitungo sa iibang tao!
Sa pagsasagawa nitong maliit na grupo, gumawa kami ng materyales na pwedeng ipamahagi sa mga kotses at maliit na libro 
para sa punong kots. Ang materyales ng mga coach ay kada buwan at prutas ng espirito. Ang sa punong kots naman ay 
hanggang tatlong-buwan na unit.

Kots:
• Gumabay ng 3-5 na bata.
• Makipagkita sa mga magaaral sa loob ng limang 
minuto bago at pagkatapos ng bawat klase 
linggo-linggo upang pagusapan ang aralin at hikayatin 
sila na maging kampyon.
• Tawagan o i-text ang mga magaaral kada linggo 
upang paalalahanan (Mas mainam kung Tuesday)
• Tawagan o i-text ang mga magaaral dalwang beses 
kada linggo upang alamin kung tapos na ang takdang 
aralin (Mas mainam kung Friday)
• Bantayang maigi ang mga takdang aralin na natapos 
na at ireport ito sa punong kots kada linggo.

Punong Kots:
• Makipagpulong sa mga kotses ng limang minuto 
bago magsimula ang klase kada linggo upang 
pagusapan ang takdang aralin at hikayatin ang mga ito 
na mag kots ng maayos sa estudyante.
• Tawagan o i-text ang mga kotses kada linggo upang 
paalalahanan (Mas mainam kung Tuesday)
• Tawagan o i-text ang mga kotses dalwang beses kada 
linggo upang alamin kung tapos na ang takdang aralin 
(Mas mainam kung Friday)
• Subaybayan ang mga takdang aralin ng bawat 
mag-aaral.
• Magsagawa ng pagpupulong sa mga kots at kanilang 
pamilya na inspirasyunal.

Maaaraing mahirap gawin na kumalap pa ng maraming lider para makadagdag ng kots para sa grupong maliliit. Datapwat, 
hindi naman to dapat mahirap. Narito upang MAPADALI ang paghahanap at pagkalap ng kotses:
• Sabihan ang mga kots na tumulong lamang ng isang buwan. Kada buwan, isang prutas ng espirito ang ituturo. Kapag 
humihingi ng pabor sa mga nakatatanda ng isang buwan lamang, mas maraming mag sa-signup. Matapos ang unang buwan, 
kung naging masaya at madali, sila’y baka mag-signup ulit!

• Payagan ang mga kots na umattend sa simbahan ng nurmal, Pero dumating ng maaga, mga sampung minute upangg 
Makita ang kailang mga estudyante. Ang mga kots mo ay maaring umattend lamang ng isang besses kada buwan, at 

ang ibang linggo at dumalo ng normal sa simbahan bilang nakatatanda.
• I-text ang mga estudyante imbis na tawagan. Tulungan ang mga kotses na mag tayo ng 

otomatik na texts para sas buong buwan, upang mas mapadali ang pagabot sa 
mga estudyante nila. Wag kalimutan na pwede ring gumamit ng 
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Mga pagpupulong na inspirasyunal:

pagkalooban

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?

Ang napaka-halagang parte ng pagiging isang kots ay pagtulong sa iyong mga mag-aaral at gawin ang kanilang pakiramdam 
tulad ng isang kampyon. Ibig sabihin nito na kailangan mo silang tukuyin kung ano ang ugali na ikaw ay naghahanap para 
sa, at gantimpalaan ang kanilang pag-uugali. Inirerekumenda naming igantimpala ang mga mag-aaral kapag sila ay tapos 
na ang takdang aralin araling-bahay, kung saan sila ilagay ang aralin sa aksyon sa panahon ng linggo . Pagdalo at pagsasa 
ulo ay " pagsasanay " at paggawa ng mga takdang-aralin sa panahon ng linggo upang magkaraoon ng makatotohanang 
kumpetisyon. Hikayatin ang inyong mga mag-aaral na magsanay kung nais nilang manalo. Gayun pa man, ang tunay na 
kumpetisyon sa mundo ay kung saan sila ay totoong nananalo.
Isa pang ideya ay ang pagkakaroon ng gantimpalaan kada buwan, pagkanakatapos ka ng araling prutas ng Espirito. 
Halimbawa, ang KATAPATAN ay may 7 na linggong pag-aaral. Sa mga gumawa ng kanilang takdang aralin ng mga apat na 
linggo ay maaaring manalo ng tansong medalya, pilak naman para sa limang linggo at ginto naman para sa gumawa ng lahat 
sa loob ng pitong linggo. Pwede mong ibahin kung paano mapapanalunan ng mga estudyante mo ang medalya sa unang 
buwan, dahil ang ibang baryo o lugar na malayo sa bayan ay nangangailangan ng mas nakakatsalends na takdang aralin. Ang 
iba ay mas magiging ebangheliko, at mas nangangailangan ng mas madaling takdang aralin para manatiling malakas ang 
loob at gustuhing tumuloy sa klase mo.
Sa dulo ng taon, mag gantimpala ng mas malaking palak sa mga nanalo ng maraming palak sa buong taon. Pwede itong 
tropiyo o kaya’y mas magandang medalya. Gawing mas espesyal sa paraang pagbigay gamit ang entablado sa harap ng mga 
nakatatanda sa simabahan!

facebook accounts, Twitter, WhatsApp, etc.
• Gumawa ng lugar para sa mga kotses upang paglagyan ng gamit. Upang mag mukhang “masigla” ang 
mga kots ay dapat magsuot ng sports cap o kaya iipan at bote ng tubig. Imbis na isipin kada linggo ang mga 
gamit na ito, hayaang iwan ito sa simbahan. Sa gantong paraanat mas mapapadali ang pagsuot sa simbahan, at 
magmukhang “masigla” na kotses.
• Gawing mas inspirasyunal ang buwanang pagpupulong sa mga kotses, upang silay magpatuloy sa pagtulong sa 
programa sa taon.
• Hayaan ang malalaking grupo kung kinakailangan. (Sa tulong na notipikasyon sa facebook, indi magiging mahirap 
ang pag kots ng sampung estudyante.)
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Sa tingin ko ay 
makakatakas ako 
sa piyestang ito sa 
pamamagitan ng 

hagdang ito!

Kwento sa Bibliya: Ang paghuli sa arko
1 Samuel 5:1-12, 6, 7:3

Halikayo muli sa unit 3 ng “Champions by the fruit of the 
Spirit!” Sisimulan natin ang unit na ito mula sa prutas ng espirito na “Pagtapat 
sa Diyos”. Ang salitang Griego na mula Galatians 5:22 ay maraming kahulugan, 
kabilang ang pananampalataya, paniniwala, tiwala, pagtitiwala, katapatan, at 
katapatan. Ilang salin ng Bibliya gamitin ang "pananampalataya" sa talatang 
ito, at iba pa gamitin ang "katapatan". Pag-aaral ko, natagpuan ko ang salitang 
"katapatan" ay ginagamit nang husto sa Biblia, at ang pinakamalaking paggamit 
sa pamamagitan ng malayo ay ang aming "katapatan" sa Diyos. Dahil ang 
pananampalataya ay tulad ng isang malaking topic, ay gumagastos kami 7 linggo 
sa mga ito, at dahil sakop ng Bibliya na "katapatan" kaya madalas, kami sumisid sa 
paksang ito para sa 5 linggo. Ang match fi ght sa ngayong araw ay katapatan laban 
Pagsamba sa diosdiosan, ang una, at marahil ang pinaka-mahalagang pag-atake sa 
ating pananampalataya at katapatan sa Diyos. 
Ang 10 utos (Exodus 20: 1-6) magsimula sa mga ito ay ang dalawang utos na ito:
1) Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko, 2) Huwag kang 
gagawa ng isang idolo sa pagsamba. Sa dulo ng mga taludtod 6, binabanggit ng 
Diyos na Siya ay Dios na mapanibughuin, at kung paano napakahalaga ito ay 
sa Kanya na mahal natin Siya at sundin ang Kanyang mga utos.Sa kuwentong 

Biblia ngayon, ang mga Filisteo ay ninakaw ang kaban ng tipan, at inilagay ito sa tabi ng kanilang anito Dagon. Sa umaga, sila 
ay natagpuan ang kanilang idol nagpabagsak fl at sa kanyang mga mukha! Inilagay nila ang kanilang idol likod tuwid, ngunit sa 
susunod na umaga, siya ay nagpabagsak muli, sa kanyang ulo at armas nasira tumalsik! parusahan din ng Diyos ang mga tao na 
may mga bukol at daga. (Mangyaring maghanap ng higit pa sa mga kuwento mula sa Bibliya). May mga lugar sa buong mundo 
kung saan ito ay karaniwang upang gumawa ng mga diosdiosan. Ang mga ito ay ginawa mula sa kahoy, bato, o kahit na papel. 
Sila ay binibigyan mga parada, mga seremonya, kandila, oras mula sa trabaho, at pagdiriwang. Ang ilang mga lugar ay may 
mga idolo na kaya dayuhan sa Bibliya, na ito ay kitang-kita na hindi namin dapat sambahin ang mga ito. Ibang mga diosdiosan 
ay ginawa mula sa Bibliya, mga diosdiosan na ni Hesus ang kanyang sarili, at sa gayon ito ay mahirap na malaman kung ano 
ang gagawin. bago ng Diyos ng malinaw na ito sa atin sa 10 utos na Siya ay hindi gusto sa amin sumasamba ANUMANG 
diosdiosan. May mga iba pang mga lugar sa buong mundo kung saan ang mga diosdiosan ay hindi karaniwan sa lahat. Sa mga 
bansang ito, may posibilidad namin upang gumawa ng iba pang mga nakatagong mga diosdiosan para sa ating sarili; tulad ng 
palakasan, TV, o sikat mangangaral. Ang idolatriya sa anumang anyo ay isang kasalanan laban sa Diyos. Hangad Niya ang ating 
buong puso. Ang pinakamahusay na halimbawa ang maaari kong isipin ay ang tipan ng kasal. 
Paano ito would tumingin sa iyong bayan, village, o lungsod kung ang isang bagong bride dapat igalang na kanyang asawa, at 
tumakbo sa paligid na may sinumang mga lalaki ang gusto niya, sa plain paningin para sa lahat upang makita? Ito ay magiging 
napaka kahila-hilakbot!. Sa parehong paraan, kung habulin kami sa ibang mga dios sa iba't-ibang mga diosdiosan, kami ay 
tulad na babaing bagong kasal na ay galang kanyang asawa. Una sa lahat, sa ating pamumuhay-Kristiyano, dapat tayong maging 
tapat na mga babaing bagong kasal kay Kristo. Ito ay nangangahulugan na WALANG diosdiosan, at sa publiko 
tinatanggihan upang lumahok sa isang bagay na nais ilagay sa 
kahihiyan sa ating Dios. Kahit na kami ay sumamba sa idolo ni 
Hesus mismo, ito ay hindi ok. A babaing bagong kasal ay hindi 

dapat sumamba sa isang diyus-diyusan ng kanyang asawa, 
ngunit sa halip ay dapat masiyahan sa pagiging sa kanyang 

asawa, mag-enjoy ang kanyang kumpanya at may 
kaugnayan sa kaniya sa harap ng iba.

Pangunahing leksyonDrama
Sina Wise Willy at Foolish Fred ay naglalaro 
ng football, si Fred ay nakaiskor ng goal. 
Siya ay sobrang na tuwa at tinanggal niya 
ang kanyang tennis shoes at medyas. 
Hinalikan niya ito at sinabi, “Salamat, 
maswerteng medyas! Kung wala ka, hindi 
sana ako naka iskor!!!

Bersikulo
“Huwag kang gagawa para sa iyo ng 
larawang inanyuan o ng kawangis 
man ng anomang anyong nasa itaas 
sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o 
ng nasa tubig sa ilalim ng lupa...”
Exodo 20:4
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Katapatan ng pananampalataya laban 
sa maling pagsamba111
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Mga sagot sa palaisipan

MAAASAHAN
KABANALAN
IDOLATRIYA
PAGSAMBA
DIYOS
FILISTEYO

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

Larong pagmemorya ng berso

(Para sa mga nakakatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot
1. Paano kung may idolo ang aking mga magulang sa bahay? Tayo ay mananagot sa Diyos responsable 
para sa aming sariling mga aksyon, at alam na ang aming mga magulang ay hindi sa ilalim ng aming kapangyarihan. 
Samakatuwid, may pananagutan tayo sa hindi manalangin sa idolo o lumahok sa pagsamba sa kanila, ngunit kami ay 
hindi mananagot sa kumuha alisan ng ang idolo na pagmamay-ari ng ibang tao. Gayunman, kung minsan, ang Diyos ay 
hilingin sa amin na harapin ang ating mga magulang, o kahit na upang sirain ang isang idolo. Gayunman, sa maraming 
kaso, ang mga ito ay lamang bumili ng isa pang, dahil hindi namin maaaring pilitin ang pagbabago n gating mga puso.
2. May tao ba sainyo na pinagmamanghaan ng maraming tao sa komunidad? Hayaan ang ilang oras para sa iyong mga 
mag-aaral upang talakayin sikat na tao mula sa mga pelikula, mula sa denominasyon iyong iglesia ni, pulitiko, o mayaman 
mga tao sa komunidad. Talakayin kung paano ang mga ito ay din lamang tao.
3. Anong selebrasyon sa inyo ang nag bibigay daan sa pag samba sa mga maling idolo? Kapag lumaki kami sa isang 
komunidad na may regular ng piyesta para diosdiosan, maaari tayong maging bihasa sa mga ito, na hindi namin kahit 
mapagtanto na kalahok ay magiging taksil sa Diyos! Talakayin kung ano ang mga parada, mga partido, kandila, mga 
aksyon  piyesta ay naroroon sa iyong lungsod, at kung ano ang kanilang ipinapahiwatig.

10

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 …

ARKO
COVENANT
DAGON
PAGTIKLOP
SEREMONYAS

PARADA
KANDILA
KASIKATAN
PAGKATAPAT
DANGAL
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Bersikulo

Kwento sa Bibliya: Shadrach, Meshach at Abednego
Daniel 3:1-21

Ang ating Match fi ght ngayon ay tungkol sa paglaban sa 
pagtataksil. Ito ay napakahalaga sa Diyos na kami ay tapat sa Kanya, at ito 
ay isang malaking bahagi ng pagiging isang tapat na Kristiyano. Katapatan 
ay may isang pulutong na gawin sa katawagang pagtitiwala. Kapag kami ay 
tapat sa mga kaibigan sa paaralan, ito ay nangangahulugan na maaari nilang 
tiwala sa amin upang panatilihin ang kanilang mga lihim, tumayo ka para 
sa kanila, at palaging magiging sa kanilang panig, kung sila ay naroroon o 
hindi.
Ang kahirapan ay dumating kapag napapaharap tayo sa peer-pressure. 
Nararamdaman namin peer-pressure kapag ang iba itulak sa amin 
upang baguhin ang aming mga mga saloobin, mga halaga o pag-uugali 
upang tumalima sa grupo. Maaari itong maging lubhang mahirap na 
manindigan sa ating katapatan sa Diyos kapag kami ay nakaharap sa hindi 
kapani-paniwala peer-pressure mula sa iba sa paaralan o sa kapitbahayan. 
Sila ay maaaring gusto sa amin upang maging malupit sa ibang tao, o 
maaaring sila ay nais sa amin upang sabihin naniniwala kami sa ibang mga 
dios kapag ginagawa namin hindi.
Katapatan sa Diyos ay nangangahulugan na maaari niya pinagkakatiwalaan 
sa amin, hindi alintana ng ang presyon sa paligid sa amin. Ito ay 
nangangahulugan na kami ay para sa Diyos nang walang kinalaman sa 
mga pangyayari. Kapag kami ay tapat, walang mga bagay na sinasabi ay na 
ipagkakaila atin ni Hesu cristo o Diyos sa paaralan, laro, o sa kapitbahayan.
Sa kuwentong Biblia ngayon, nakita namin si Sadrach, si Mesach, at si 
Abed-nego harapin napakalaking peer pressure na yumukod sa isang 
larawang ginto na hari na binuo. Patalastas ay ginawa na ang sinuman na ay 
hindi yumukod ay itinapon sa isang kalan ng apoy! Sila ay dapat magkaroon 
nadama hindi kapani-paniwala ng presyon mula sa lahat ng tao sa kanilang 
paligid. Ngunit sila ay pinili hindi upang bigyan in sa ang presyon, kahit na 

ito sinadya bang kamatayan. Hindi alintana ang dami ng mga babala na kanilang natanggap at mga banta sa kanilang buhay, 
sila ay pinili upang manatiling tapat sa Diyos. Sila ay tumangging yumukod.
Ang hari ay naging totoong nagalab sa galit, at inihagis ko sa kalan! pugon Ang ay kaya mainit na ito pinatay ang mga lalake 
may bumato Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego sa hurno. Ang hari ay nagtaka nang labis sa kung ano ang nakita niya, dahil, 
bagaman siya ay itinapon sa lamang 3 mga tao, maaaring siya ngayon 4 lalaki paglalakad sa paligid buhay sa loob ng pugon! 
Iniutos ng hari na sa kanila na dumating out, at kapag sila ay dumating out, walang amoy ng apoy sa kanila. Nang makita ito, 
praised ang hari nilang Dios, na protektado ang mga ito mula sa apoy!
Sa ibang mga bansa, kahit na ngayon ang mga tao harapin ang kamatayan kapag sila sa publiko aangking Kristiyano. Ngunit 
para sa mga taong nakatira sa mga bansa na may higit pang mga relihiyoso kalayaan, maaari pa rin 
itong maging mahirap na sa publiko na sila ay mga Kristiano kapag may matinding panggigipit ng 
kasamahan. Kung kami ay upang manalo ito labanan laban pagtataksil, kailangang handa tayong 

maging tapat sa Diyos at sa ating Panginoong HesuCristo, hindi alintana ng mga gastos.

Sa isang pagseselebreyt ng kaarawan, sina 
Wise Willy at Foolish Fred ay naglalaro ng 
isang laro sa iba hawak kamay sa isang bilog. 
May isang taong nagsasabing, "Circles of 
three," at ang mga batang pangkating muli 
sa mga lupon ng tatlo. May isang taong 
nagsasabing, "Circles of fi ve," at pangkating 
muli sila muli. Sa bawat kaso ng anumang 
dagdag na tao na hindi maaaring mabuo ang 
tamang laki ng grupo ay sa labas ng laro. Sila 
Willy at Fred ay sa parehong mga grupo sa 
lahat ng oras, ngunit kapag ang mga grupo 
makakuha ng pababa sa tatlo, Fred napupunta 
sa iba namang na wala si Willy, nag-iwan 
Willie nang wala ang kaniyang kaibigan.

"Ituro mo sa akin ang iyong 
daan, Oh Panginoon; lalakad 
ako sa iyong katotohanan: 
ilakip mo ang aking puso sa 
pagkatakot sa iyong pangalan".
Mga Awit 86:11

Pangunahing leksyonDrama
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Katapatan ng pananampalataya laban 
sa hindi pagpirmi222
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PAGTATAKSIL
KRISTIYANISMO
TIWALA
LIHIM
PRESYON
KAPITBAHAY
SADRACH
MESACH
ABEDNEGO
IMAHE
HARI
PURNASYO
HESUS
KALAYAAN
MAGPAHAYAG

1. Nakapagsabi ka na ba ng sikreto ng ibang tao sa iba? Anong nangyari? Bigyan ang oras 
para sa iyong mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga kuwento. Sa maraming mga kaso, 
pag nagkakahiwalay tayo ditapat sa isang kaibigan, sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanilang 
mga lihim, mawawala namin na pagkakaibigan. Sila ay tumigil sa pakikipag-usap sa iyo o 
ayaw silang maglakad sa paaralan sa iyo, halimbawa. Ang ilang mga kaibigan ay magagawang 
patawarin kapag kami ay di-matapat, ngunit ito ay madalas na nangangailangan ng ilang mga 
patunay ng katapatan.
2. Anong peer pressure ang meron sa inyong lugar upang itago ang iyong pagiging kristiyano? Bigyan ang oras para sa 
iyong mga mag-aaral upang ibahagi. May handa ng isang tunay na kuwento sa inyong pamumuhay, o mula sa mga balita 
tungkol sa isang Kristiyano na tumayo sa kanilang pananampalataya.
3. Kung ang kaibigan ay absent, magiging tapat ba tayo, dahil wala sila sa paligid? Pgusapan tungkol sa kung magkano 
ito Masakit kapag ang mga tao ipagkanulo sa amin sa likod ng aming likod. Mga tunay ang katapatan umiiral lamang 
kapag kami ay tapat sa ating mga kaibigan kung sila ay naroroon o hindi. Diyos ay maaaring makita ang lahat ng aming 
mga aksyon, kaya walang paggamit pagtatago aming pagtataksil mula sa Kanya. Ngunit kahit na hindi na siya makakita, 
Gusto niya gusto sa amin upang maging tapat sa Kanya habang nasa simbahan, sa paaralan, sa kalye, sa bahay, o kahit 
saan tayo paroroon.

(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Larong pagmemorya ng berso

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

Mga Tanong at Sagot

12

Mga sagot sa palaisipan

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

Ayoko ng Peer 
Pressure!!! 

Ayokong mapahiya 
sa pagiging 

miyembro ng 
Kristiyanismo!
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Bersikulo

Kwento sa Bibliya: Ang pagtawag ng Diyos kay Samuel
1 Samuel 3:1-21

Ang ating Match fi ght ngayong linggo ay tungkol sa pagiging 
matapat laban sa pagaatubiliIto ay lubhang mahalaga na ating na tumugon sa 
Diyos, at ito ay isang malaking bahagi ng pagiging isang tapat na Kristiyano. 
Diyos ay nangungusap sa atin sa maraming paraan, ngunit madalas na beses, 
hindi namin nais na huminto at makinig sa Kanya. Pumili kami upang i-pause 
at maghintay bago tumugon sa Diyos. Minsan bigyan kami ng walang sagot sa 
lahat, umaasa na hindi mapansin Diyos. Paano natin malalaman kung ito ay 
Diyos sa pakikipag-usap sa amin? Nakarating na ba kayo nakaranas ng mga 
alinlangan na ang Diyos ay tunay na humihingi sa inyo na gawin ang isang 
bagay? Ang Kwento ng Bibliya ngayong araw ay tungkol sa isang batang batang 
lalaki na nakaranas din mga alinlangan na ang Diyos ay pakikipag-usap sa kanya.
Si Samuel ay isang batang batang lalaki na ay ibinigay sa Panginoon sa 
pamamagitan ng kanyang ina. Kahit na siya ay bata pa, Samuel ay nanirahan 
sa templo, at naglingkod sa Diyos at ang saserdoteng si Eli. Isang gabi, habang 
ang mga ito ay pagpunta sa pagtulog, narinig ni Samuel ang isang tao na siya'y 
tinatawag. Siya ipinapalagay na ito ay na saserdote Eli, kaya siya nakuha up 
at nagpunta sa pari. Gayunman, sinabi ni Eli, "Hindi ako tumawag, bumalik 
at humiga." Nangyari ito ng dalawa pang beses, at Eli sinaysay ni Samuel sa 

kasinungalingan likod pababa. Gayunman, ang bawat oras Samuel ay sigurado ang isang tao ay tinatawag na sa kanya! Sa 
pangatlong beses, ang pari Eli ang korte na ito ay dapat ay Diyos pagtawag kay Samuel. Tinagubilinan niya si Samuel upang 
sagutin ng Diyos sa pagsasabing, "Magsalita ka, Panginoon; sapagka't nakikinig ang iyong lingkod." Nang tawagin ng Diyos 
muli Samuel, siya ay handa at tumugon sa Diyos ganap na ganap! Pagkatapos ang Diyos ay nagbigay ng isang espesyal na 
salita kay Samuel, at ang kanyang buhay bilang ay nagsimula ng isang propeta, kahit na siya ay bata pa. Ito ay hindi mahalaga 
kung gaano kaluma ikaw ay, o kung paano nasira ang pakiramdam mo. Diyos na tingin para sa lalaki at mga batang babae na 
makikinig sa kaniyang tinig, at maniniwala at susunod. Ang isang kasalanan na labanan namin ay ang tukso na mag-atubiling, 
maging katiyakan o maghintay bago tumugon sa Diyos. Sa kaso ng Samuel, siya ay hindi tumugon nang tama hanggang sa 
ika-4 na oras, ngunit na ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kung sa tingin mo ang tungkol dito, Samuel pa rin ay tumugon sa 
parehong gabi. Gayunman, kung ano ang mangyayari kung tawag sa amin ng Diyos na gawin ang isang bagay, ngunit hindi 
namin tumugon sa parehong gabi? Paano kung maghintay namin sa isang linggo upang na tumugon sa Diyos? Siguro Diyos ay 
magpapakita sa iyo ng isang tao sa paaralan na nangangailangan ng tulong. Babaguhin ba ninyo ang mag-atubiling, o mabilis 
na tumugon? Ang aming memorya ng berso para sa araw na nagpapakita na palibhasa'y may pagkakatiwala sa isang Diyos 
na hindi natin nakikita paraan magkaroon ng pananampalataya namin. Ang paniniwala na Siya ay nagsalita sa atin, kahit na 
hindi namin maaaring marinig Kanya ng aming mga pakinig, ay nangangahulugan ng pananampalataya namin. Kung ikaw at 
ako ay pagpunta sa magkaroon ng isang matibay na pananampalataya, ang isa na maaaring manalo ng mga tugma, kailangan 
nating paniwalaan kapag nagsalita ang Diyos sa amin. At kung maniniwala tayong tunay, tayo’y siguradong aakto nang walang 
pagaatubili!

Sina Wise Willy at Foolish Fred ay parehas 
na masaya papuntang Zoo. Si Fred ay hindi 
alam kung upang dalhin ang kanyang 
paboritong laruan o ang kanyang tanghalian 
para sa pagbisita sa zoo. Fred nagpasya 
upang dalhin ang kanyang laruan, at sa 
wakas siya ay kaya gutom siya at tinangkang 
kainin ang kanyang laruan.

"Ngayon, ang pananampalataya ay 
siyang kapanatagan sa mga bagay 
na hinihintay, ang katunayan ng 
mga bagay na hindi nakikita".  
Mga Hebreo 11:1

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

33

Musikal na Laro ng Bola
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.

Katapatan ng pananampalataya laban 
sa Pagaatubili333
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Sa Ruweda
Habang ang Diyos ay kinakausap ka ngayong linggong ito, 
at binibigyan ka ng pagkakataong gumawa ng isang bagay. 
Mag-ensayo na sumunod agad nang walang pagaatubili. 
Kung nakalimot maghintay at, humingi sa Diyos ng 
bagong gawain.

NAGHAHAYAG
SAGOT
DUDA
ALAM
SAMUEL
ELI
PARI
TEMPLO
KASALANAN
TEMPTASYON
MAHALAGA
MAKINIG
MABILIS
TUGON
DIYOS

(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga Tanong at Sagot
1. Kailan nga ba ang “katahimikan” ay nangangahulugang sagot na “hindi”? Halimbawa, ang 
pagtatanong sa iyong ina kung maaari kang pumunta at maglaro sa parke, at sabi niya "gawin ang 
iyong mga araling-bahay". Hindi siya ay humindi, ngunit hindi siya ay sabihin ninyo ang oo sa 
alinman. O nakasulat na mga titik sa mga mahalagang mga tao na may isang kahilingan. Kung 
hindi mo makakuha ng isang tugon, ang sagot ay hindi. Kung nagtatanong tayo ng Diyos para sa isang bagay, at mayroon 
kaming walang sagot para sa Kanya, tunay na kami ay nagsasabi ng "hindi" sa Diyos.
2. Nahingan ka na ba ng pabor ng Diyos? Paano mo nalaman na ang Diyos ang huminhingi nito? Minsan mayroon tayong 
i-isang pakiramdam na kailangan naming pumunta matulungan isa pa, o sa tingin namin ng isang presyon mula sa isang 
tao, o patuloy na mapaalalahanan ng isang bagay na kailangang gawin. Diyos ay nagpapaalala sa amin, dahil kahit na kapag 
kami ay subukan upang kalimutan, hindi namin maaari. Minsan pangarap namin sa gabi ng isang bagay na dapat gawin.
3. Paano ba natin malalampasan ang mga pagtataka na gusto tayo ng Diyos sa isang siyudad, trabaho, o pagkakaibigan?
Si Samuel ay nag atubili na siya ay pagdinig mula sa Diyos, at ang Dios ay pasyente na kasama niya. Maaari naming 
hilingin sa isang tao kung sino ang mas malapit sa Diyos, tulad ng ginawa ni Samuel. Maaari naming i-tsek sa aming mga 
magulang, pastor, o mga lider mula sa simbahan. Pwede rin kaming magkaibigan sa Biblia. Kung may mga berso upang 
kumpirmahin kung ano ang aming ginagawa, pagkatapos ay maaari naming pinagkakatiwalaan kami ay sa isang mabuting 
landas. Maaari naming hilingin din ng Diyos upang kumpirmahin ito sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang tao 
upang makipag-usap sa amin, o sa pagbigay sa amin ng isang espesyal na kanta.

14

Mga sagot sa palaisipan

Pwede kaya akong maghintay 
hanggang dulo upang 

Makita ang ginagawa ng iba?

(Pa
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Bersikulo

Kwento sa Bibliya: Mga magmamasid sa Canaan
Mga Bilang 13:1-3,17-33, 14:1-11 

Ang pagiging matapat ay kailangan sa pagiging masunurin. Hindi nating pwedeng 
sabihin na “Ako ay tapat sa Diyos” na habang sa sandali ay hindi tayo sumusunod 
sa mg utos nya. Iyon ay kung ano ang nag-aaral kami sa linggong ito: ang 
paglaban ng "Pagsuway" laban sa "Katapatan". Pagsuway ay madalas na nakikita 
bilang kapag ginagawa namin bagay na hindi namin dapat gawin. Halimbawa, 
kung ang iyong ina ay nagsasabi na hindi ka maaaring pumunta sa bahay ng iyong 
kaibigan upang i-play ngayon, datapuwa't yumaon ka pa rin, ikaw ay palibhasa'y 
mga suwail. Sinabi niya HINDI, ngunit ikaw ay sumuway, at naparoon. Maraming 
tao sa simbahan ay may kahulugan na ito para sa pagsuway. Halimbawa, 
naniniwala kung ang mga Kristiyano na sila ay hindi pinapayagan na ng usok ng 
sigarilyo, ngunit ang kanilang ginagawa ito pa rin, ay nangangahulugan na ang 
mga ito ay mga masuwayin. Ito ay totoo. Kung tayo ay sinabihan na hindi gawin 
ang isang bagay, at ginagawa namin ito pa rin, kami ay palibhasa'y mga suwail. 
May isa pang uri ng pagsuway, kailangan din nating mag-ingat ka para sa. Kung 
ang iyong ina ay nagsasabi sa iyo upang pumunta sa tindahan upang pumili ng 
kanyang up ng ilang mga sibuyas para sa hapunan, at hindi ka pumunta, ito ay din 
pagsuway. Kung sasabihin sa amin ng Diyos na gawin ang isang bagay, at pinili 
naming hindi na gawin ito, kami ay palibhasa'y mga suwail. Ito ay kung ano ang 
nangyari sa kuwentong Bibliya sa ngayon.

Mga tao ng Israel ay naligtas mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto, at naglakbay sa buong disyerto, patungo sa magandang 
lupain na ipinangako ng Diyos. Kapag nakuha nila malapit, ay pinigil sila sa Diyos. Tinanong niya si Moses na magpadala 12 
lider, pati na tiktik sa lupang pangako. Ang mga 12 lalaki ay pumasok sa lupain, at kanilang tiniktikan sa mga tao, ang mga bayan, 
ang mga gusali, at mga pananim. Sila nagpunta upang makita kung ang lupain ay mabuti o masama. Hanggang sa puntong ito, 
ang mga Israelita ay sumunod sa lahat ng bagay na nagtanong sa kanila ng Diyos. Sila ay nagpadala ng 12 tiktik tulad tinanong 
ng Diyos. Gayunman, kapag ang mga tiktik ay dumating sa bahay, sila ay hindi sumangayon Lahat ng 12 iniulat na ang lupain 
ay malaki, na binubukalan ng gatas at pulot. At sila'y nagbalik ng grupo ng mga malalaking mga ubas upang ipakita ang mga tao 
tungkol sa hindi kapani-paniwala posibilidad agrikultura. Ngunit 10 sa mga tiktik sinabi na ang mga tao ay masyadong malaki at 
ang mga bayan masyadong pinatibay, kaya HINDI sila dapat pumunta kumuha sa lupa. Tanging 2 ng espiya sinabi na bagaman 
ang mga tao ay malalaki, dapat sila pa rin pumunta. Ang mga Israelita ang lahat ng nakinig sa negatibong ulat ng 10 mga tiktik, at 
hindi nais na pumunta. naging malungkot at bigo Diyos dahil ang mga tao ay nasiraan ng loob. Gusto nilang sumuway sa Diyos, 
tinatanggihan upang pumasok sa lupain.
Ito ay mas madali para sa amin upang makakuha ng loob at malungkot sa ating mga puso kapag nakita namin ang isang bagay 
na imposible. Minsan ang mga balita sa TV nakaka ayaw sa amin o komento mula sa iba gumawa ng sa amin malungkot. Ngunit 
nais ng Diyos na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Kung nagtatanong tayo ng Diyos 
na gawin ang isang bagay, kailangan namin upang maging handa sa hakbang out sa pananampalataya at 
sumunod sa Diyos. Joshua at Caleb ay ang dalawang tiktik na sumampalataya sa Dios, at hinikayat ang 
mga tao na ito ay posible. Babaguhin ba ninyo ang maging tulad ni Josue at Caleb, handang sumunod sa 
Dios, at protektahan ang iyong puso mula sa pagkuha ng loob? Sa pag ensayo, tayo ay mananalo sa mga 

Match fi ght ng pagsuway laban sa katapatan!

Nag handa ang nanay ni Wise Willy ng 
dyelatin na panghimagas upang kainin 
nila ng kaibigan niyang si Foolish Fred, 
ngunit siya na sinasabi sa kanila na hindi 
dumikit ang kanilang mga daliri sa loob 
nito dahil ito ay hindi pa handa. Foolish 
Si Fred ay hindi sumunod. natigil niya ang 
kanyang daliri sa loob nito at bagbag ito.

"At sinabi ni Moises, Bakit 
sinasalangsang ninyo ngayon ang 
utos ng Panginoon, sa bagay ay 
hindi ninyo ikasusulong?"
Mga Bilang 14:41

Pangunahing leksyonDrama
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Katapatan ng pananampalataya laban 
sa Pagsuway44
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Ayokong sundin ang utos ng 
aking nanay! Pupunta parin 
naman ako sa tindahan dahil 

bibili ako ng kendi!

PAGSUNOD
SUMUWAY
UTOS
SIGE
ISRAEL

EGYPT
DESYERTO
PANGAKO
LUPA

ESPIYA
UBAS
MAGANDA
DISMAYADO

(Para sa mga nakakatandang estudyante)Mga Tanong at Sagot

1. Kailan ang huling panahon na ikaw ay nawalan ng lakas ng loob at lungkot sa inyong puso? Paano ka nagkaroon ng 
lakas? Bigyan ng oras ang pagbibigay ng opinyon at mga testimonya. Maghanda ng kuwento na galling talaga sa iyong 
puso.
2. Nautusan ka na ba ng Diyos na gumawa ng bagay na imposibleng mangyari o mahirap gawin? Habang lumalaki 
ako sa karanasan sa Diyos, sa bawat oras tila na nagtatanong siya ng higit pa at mas mahirap na gawain sa akin. Ang 
naghihikayat bagay ay na kapag hinihiling ng Diyos kaya magkano ng sa amin, maaari naming malaman na nakikita 
niya sa amin bilang magkano ang mas malakas kaysa sa nakikita natin sa ating sarili.
3. Nakikita mo ba ang sarili mo na sumusunod sa utos ng Diyos? Subukan na magkaroon ng malayang diskusyunan 
kasama ang iyong mga estudyante, Kung saan ay walang nag tatanggi 
sa isat isa. Ibahagi ang iyong sariling mga pagkakamali at pagkukulang, 
upang matulungan silang ring buksan ito. Pagusapan ang mga aksyon na 
nagpapakita ng pagsunod at kung anong aksyon ang pagsuway.

Larong pagmemorya ng berso

HIMUKIN
JOSHUA
CALEB
POSIBLE

16

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

Mga sagot sa palaisipan

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

Iakto Ito
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Kwento sa Bibliya: Abraham at Isaac 
Genesis 22:1-18 

Sa buong pagkabuo ng Bibliya, Nagpakita ang Diyos ng importanteng aspeto 
ng pagkamatapat at pananampalataya na handang I tabi muna para sa Kanya. 
Kaya ngayong linggo ay kakalabanin natin ang kasalanan ng pagbantite. 
Upang magbawas ng isang bagay ay upang tanggihan na magbigay ng isang 
bagay na ay dapat bayaran. Maaari rin itong mangahulugan upang sugpuin o 
pigilin. Sa kuwentong Bibliya sa ngayong araw, tinanong ng Diyos ang isang 
bagay NAPAKALAKI ni Abraham! Siya ay upang pumili upang magbawas 
mula sa Diyos o maging handa upang sundin Siya.
Para sa karamihan ng buhay ni Abraham, siya at ang kanyang asawang si 
Sara ay hindi upang magkaroon ng mga bata. Ipinangako ng Diyos kay 
Abraham at Sarah supling (anak, apo, at iba pa) pati na dami ng mga bituin 
sa kalangitan. Samakatuwid, ito ay kamangha-mangha na sila ay hindi pa 
nagawang magkaroon ng kahit 1 bata. Pagkatapos ng isang kahanga-hanga 
araw, idinilat ng Dios ang bahay-bata ni Sara, at siya ay naging buntis, 
kahit na siya ay totoong matanda na! Sila ay may isang anak na lalaki na 
nagngangalang Isaac, at mga mahal nila siya at cared para sa kanya. Diyos 
ay nagpasya na subukan Abraham upang makita kung siya ay handa, o kung 
siya ay magkakait sa Diyos. Tinawag ng Diyos kay Abraham at sinabi sa 
kanya upang kumuha ng kanyang anak na si Isaac sa bundok, at maghain sa 
kanya bilang isang handog na susunugin. Iyon ay lubhang umaga, bumangon 
Abraham at siniyahan ang kaniyang asno. Kinuha niya ang dalawang bataan 
at ng kaniyang anak na si Isaac, at lahat ng mga kagamitan na kailangan para 
sa sakripisyo. Naglakbay sila sa lugar sinabi ng Diyos, pagkatapos Abraham 

at ang kanyang anak na lalaki nagpunta sa, na inihanda para sa sakripisyo.
Sinabi ni Isaac sa kaniyang ama, "Ang apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupa para sa sakripisyo?" Abraham ay dapat ay 
kaya natakot sa tunay na may sa sumunod sa Diyos! Subalit siya pinagkakatiwalaang Diyos at patuloy na may plano. Kanilang 
itinayo ang kanilang dambana, at sinidlan Abraham Isaac sa mga ito. Pero kung paanong itinaas ni Abraham ang kutsilyo, 
tumigil siya ng Diyos! Sinabi ng Diyos kay Abraham na hindi saktan ang batang lalaki at sinabi, "Ngayon alam ko na ikaw ay 
natatakot sa Dios, sapagka't hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak." (Genesis 22:12)
Sa bersong ito ay isinalang si Abraham sa isang pagsusulit upang alamin ang pagbantite nito sa kanya. Pwede tayong 
makipagpunyagi kasama si Abraham sa pag pasa sa pagsusulit! pinatunayan Abraham upang maging handa, at hindi hold 
ang anumang bagay likod. Diyos ay ring subukan ang amin. Siya ay naghahanap para sa mga kalalakihan at kababaihan, mga 
batang lalaki at mga batang babae na ay magiging handa upang bigyan ang Diyos mga bagay na kinakaharap para sa. Ang 
Diyos ay naghahanap para sa mga taong hindi na magkakait sa Kanya. Sigurado ka handa upang 
sundin ang Diyos? Kaya mo bang pumasa sa isang mahirap na pagsusulit?

Habang oras ng recess, may batang lalaki ang 
lumapit kanila Wise Willy at Foolish Fred na 
ay kumakain ng kanilang paboritong tinapay. 
Tinanong niya kung siya ay maaaring ibahagi 
sa kanila dahil siya ay hindi magkaroon ng 
pera upang bumili ng anumang pagkain. Si 
Fred tumangging ibahagi ang kanyang tinapay, 
ngunit si Willy ay ibinigay sa kanya ang buong 
pagkain.

"At kung walang pananampalataya ay 
hindi maaaring maging kalugodlugod 
sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa 
Dios ay dapat sumampalatayang may 
Dios, at siya ang tagapagbigay ganti 
sa mga sa kaniya'y nagsisihanap".
Mga Hebreo 11:6

Bersikulo

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

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.

Maliit na Papel

55
Katapatan ng pananampalataya laban 
sa bantite555
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Sa Ruweda
Meron bang isang bagay na hinihingi ng Diyos na iaalay 
sa kanya? Kumuha ng sandali upang isipin ang tungkol 
sa kung ano iyon ay, at pagkatapos ay manalangin na 
nagbibigay sa iyo ng Diyos ng lakas upang bigyan ito 
hanggang pansamantalang. Ito ay maaaring maging tsaa, 
Facebook, o isang paboritong pagkain. Upang Manalo 
sa labang ito, piliin na iaalay sandali ang bagay na ito sa 
isang linggo.

(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga Tanong at Sagot

1. Nasubukan niyo na ba na magkubli ng impormasyon, 
Pagkakaibigan, o kabaitan mula sa isang tao? Kailan ito at kanino? 
Talakayin kung ano ito ay tulad ng upang bigyan bahagyang sagot, 
o hindi kumpletong impormasyon. maaari madalas naming lokohin 
ang iba sa pag-iisip na tayo ay nagiging matapat, ngunit alam namin 
na kami ay ibinibimbin ang isang bagay.
2. Kung ang Diyos ay hingan ka ng bagay na mahalaga sa iyo upang ialay, ano kaya ito? Para sa karamihan ng sa amin, 
magiging aming mga pinakamalapit na pamilya, tulad ng ito ay para sa Abraham. Subalit ang Diyos ay tunay na nais na 
maging una sa ating buhay, at hilingin sa amin na isakripisyo kahit pamilya upang maglingkod sa Kanya. Talakayin sa 
iyong mga mag-aaral kung paano mga misyonero ay dapat pakiramdam kapag sila ay may na mag-iwan ang kanilang 
mga pamilya na maglingkod sa Diyos sa loob ng ibang bansa.
3. Nabigyan ka na ba ng Diyos ng isang pagsusulit? Ipaliwanag. Hanapin ang iyong sariling puso bago klase upang 
mahanap ang isang oras kapag sinubok kayo ng Diyos, sa gayon ay maaari mo itong ibahagi sa iyong mga mag-aaral. 
madalas na nagiging sanhi ng Diyos mga sitwasyon na ay magpapakita sa amin ng aming sariling mga prayoridad. Kung 
kami ay nahuli hindi pag-una sa Diyos, datapwat ay tayo ay bumagsak sa pagsusulit.

Mga sagot sa palaisipan

KAGUSTUHAN
BANTITE
PAGTANGGI
PAGSUGPO
ABRAHAM
LANGIT
SARAH
ISAAC

SAKRIPISYO
PAGSUSULIT
DIYOS
BUNDOK
APOY
ALTAR
TUMIGIL
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Pero ayoko 
nga talagang 
bumaba at 

sumali dyan! 
Kailangan ko 

ba talaga?
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Bersikulo

Kwento sa Bibliya: Si Noah at ang Arko
Genesis 5:32, 6:1-22, 7:1-12

Ang pagiging matapat sa tungkulin ay ang pagaksyon sa mga salita mo. 
Ang mga politiko ay karaniwang may ginagamit na slogan sa kanilang 
pangangampanya upang magkapuwesto sa gobyerno. Ang ibang mga 
halimbawa ay “Gawa, hindi salita” o kaya’y “Pangako ito”. Medyo mukha 
ngang politikal ang pagbinbin ng pangako, pero sa totoo lang, ito ay 
mala-biblikal!
Sa sermon sa bundok, ay ipinangaral ni Hesus sa kanyang mga alagad at 
sila'y nagpulong. Sinabi niya na hindi namin kailangan manumpa o gumawa 
ng espesyal na mga pangako. Sinabi ni Hesus, "Ang inyong oo ay oo, at ang 
iyong hindi, hindi." Ito ay napaka-simple ngunit din napakahirap! Diyos ay 
palaging magiging naghahanap para sa mga kalalakihan at kababaihan kung 
sino ang magiging tapat sa Kanya na gawin kung ano ang kanilang sinabi sila 
gawin. Kung hindi namin makumpleto ang aming mga pangako, kami ay 
hindi kapani-paniwala. Ang ating laban ngayong linggo ay "katapatan" laban 
sa "di maasahan".
Si Noah ay matapat na lalaki o ama. Kapag sinabi niya ng OO sa Diyos, 
natapos niya ang kanyang gawain. Marami sa atin ay may narinig ang 
kuwento ng Noah at ang kaban. Tinanong Diyos si Noah ng isang araw 
upang bumuo ng isang malaking bangka sa labas ng kahoy. Kapag tapos 
Noah paggawa ng arka, isinugo ng Diyos ang dalawa sa bawat hayop, at 
load ang mga ito Noah lahat sa loob. Nang sila'y malapit nang ligtas sa loob, 
isinara ng Diyos ang pinto, at nagpadala ng isang malaking baha sa lupa.

Gayungpaman, maaari mo ba na isipin kung paano mahirap ito ay dapat ay para kay Noah? Hindi namin alam eksakto 
kung gaano katagal nagtrabaho Noah sa pagbuo na malaking bangka, ngunit batay sa ang katunayan na ang kanyang mga 
anak ay mas matanda pa at ang lahat na may-asawa, ito ay nagkaroon na naging sa tabi-tabi sa pagitan ng 55 at 75 na taon!!! 
Samakatuwid, pagkatapos tinanong ng Diyos si Noe na gumawa ng arka, nagtrabaho si Noah at nagtrabaho at nagtrabaho. 
Ng taon na nagpunta sa pamamagitan ng, at patuloy siyang nagtatrabaho! 10 taon, pagkatapos ay 20 taon, at pagkatapos ng 
30 taon, at patuloy siyang nagtatrabaho. Sa tingin ba ninyo ito ay naging mahirap upang magpatuloy nagtatrabaho sa isang na 
pagtatalaga para sa 55 taon o 75 taon? Oo! Ito ay naging napakahirap para sa katawan niya!
Noong inutusan ng Diyos si Noah na bumuo ng arko, sinunod ni Noah ito. Umoo siya sa Diyos, pagkatapos ay ang kanyang 
mga aksyon sinundan. Siya'y nagtayo ng arko. Ito tunog madali, pero pagtatapos bagay ipinapangako namin na gawin ay 
hindi madali. Lalo na kung ang iba ay tumatawa o mapanukso sa amin habang nagtatrabaho kami. Malamang kapitbahay 
ni Noah ay tumatawa sa kanya, at para sa higit sa 50 taon! Upang manalo sa paglipas ng ito kasalanan, dapat tayong maging 
maaasahang sa Diyos upang matapos ang mga bagay na kinakaharap natin gawin, kahit na ito ay tumatagal sa amin 
sa 75 na taon! Kaya mo bang maging tapat at maaasahan sa mata ng Diyos upang makumpleto mo ang 
pinangako mo sa Kanya?

Si Wise Willy ay nangako na ilalabas nya 
ang mga basura araw-araw sa loob ng 
dalawang lingo. Si Foolish Fred ay nagsabi 
na siya na ang maghuhugas ng mga pinggan, 
sa buong linggo. Ngunit matapos ang ilang 
araw, tumigil sa paghugas si Fred.

"Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw ay 
mayroong pananampalataya, at ako'y 
mayroong mga gawa: ipakita mo sa 
akin ang iyong pananampalatayang 
hiwalay sa mga gawa, at ako 
sa pamamagitan ng aking mga 
gawa ay ipakita sa iyo ang aking 
pananampalataya".  Santiago 2:18

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

66

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

Katapatan ng pananampalataya laban 
sa di maasahan666
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Sa Ruweda
Pumili ng lugar sa iyong buhay upang magbigay tapat sa 
Diyos. Pumili ng isang bagay na gawin para sa Diyos ng isang 
araw sa linggong ito, at siguraduhin na maaasahan sa loob 
nito. Kapag natapos mo, pumili ng isa pang pangako sa Diyos 
para sa isang araw, at ilaan ang isang araw upang gawin ang 
gawaing ito. Siguraduhin na kukumpletuhin ang pangakong 
gawaing ito.

(Para sa mga nakakatandang estudyante)Mga Tanong at Sagot
1. Ilang taon ka ba naging matapat sa inyong paaralan, tahanan, o trabaho? Matapos talakayin kung gaano kahirap ito ay 
dapat ay para sa Noah na maging tapat at maaasahang para sa kaya mahaba, hilingin sa bawat mag-aaral upang ibahagi ang 
kung ilang taon sila ay naging tapat.
2. May alam ka bang politico na tumupad sa kanyang mga pinangako sa kampanya, o yung mga hindi talaga?
Ang ideya ay hindi upang sumisid sa pulitika, ngunit sa halip ay upang mapagtanto kung paano mahirap ito ay para sa amin 
upang panatilihin ang aming mga pangako at upang tapusin mga trabaho na ang Diyos ay nagbigay sa amin upang gawin. 
Pakikipag-usap tungkol sa mga isyu ng komunidad ay tumutulong sa magdala ng isang pakiramdam ng katotohanan sa 
aralin, at ay makakatulong sa iyong mga mag-aaral ilapat ito sa kanilang sariling buhay.
3. Ano ang hiningi sa iyo ng Diyos? Maglaan ng oras para sa pagbabahagi ng ng sariling patotoo ng kung ano ay may 
nagtanong ng bawat tao ng Diyos. Naging maaasahan ba sila sa pag papatupad ng mga Gawain ng Diyos?

Mga sagot sa palaisipan

TINAGO
MAHIRAP
KABULAAN
HINDI
NOAH
ARKO
KAHOY

BAHA
KALIGTASAN
TRABAHO
GAWAIN
AKSYON
PAGSUNOD

Tignan niyo ito! 
Ako’y isang blob, 

at kaya kong gawin 
ang lahat! Hindi ko 
naman kailangan 
magtagal, di ba?
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Bersikulo

Kwento sa Bibliya: Ang pagpapakita ni Hesus kay Th omas
Juan 20:24-31

Ang pananampalataya ay kumpiyansa o pag tiwala sa isang tao o isang 
bagay. Yun ay paniniwala sa isang bagay o sinomang tao na hindi nakikita. 
Para sa mga Kristiyano, ang pananampalataya sa Diyos ay lakas ng loob at 
tiwala sa Kanya, kahit na hindi natin Siya nakikita. Ang ating match fi ght 
ngayong linggo ay tungkol pagaatubili laban sa katapatan. Ang pag aatubili 
ay isang kawalan ng katiyakan o kawalan ng paniniwala. Kung nais nating 
magkaroon ng bunga ng Espiritu "Ang katapatan" o "pananampalataya" sa 
ating buhay, kasama dito na tayo ay maging puspos ng biyaya, at kami ay 
may upang labanan laban sa pag-aalinlangan kung minsan sa ating puso.
Tungkol kay Th omas ang kwento ng Bibliya ngayon. Siya ay isang alagad ni 
Hesus, at nanirahan at lumakad sa ibabaw ng lupa, nang ginawa ni Hesus. 
Sinundan niya si Hesus, at narinig ang lahat ng Kanyang kuwento at mga 
pangaral unang kamay. Ngunit pagkatapos ay Hesus ay naaresto at ilagay sa 
pagsubok. nahatulan nila Siya, at si Hesus ay sa krus. Jesus ay sinabi sa lahat 
ng Kanyang mga alagad na siya ay umaangat mula sa mga patay sa ikatlong 
araw, ngunit wala sa kanila ang naalala Siguro sila lamang ay hindi maaaring 
naniniwala ito ay posible, dahil nakita nila Siya mamatay sa krus sa kanilang 
sariling mga mata.
Pagkatapos namangha sila ni Jesus at muling mabuhay sa mga patay, tulad 
ng Kanyang ipinangako. Siya ay lumitaw sa mga alagad ng isang araw kapag 
Th omas ay wala sa kanila. (John 20:25) 'Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga 
alagad, "Nakita namin ang Panginoon!" Ngunit sinabi ng Th omas sa kanila: 

"Malibang aking makita ang mga marka ng pako sa kanyang mga kamay at ilagay ang aking daliri kung saan ang mga kuko ay, 
at ilagay ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. " 'Isang linggo mamaya muli dumating si Jesus sa 
mga alagad, at oras na ito kasama nila si Tomas. Hesus partikular napunta sa Th omas at ipinakita sa kanya ang kanyang mga 
peklat sa kanyang mga kamay at tagiliran.
Si Th omas ay nagatubili sa sinabi tungkol kay Hesus at gusto niya itong makita. Gayunman, humihiling sa iyo Hesus at kong 
maniwala sa Kanya kahit na hindi namin maaaring makita Siya. Ikaw ay labanan ang pag-aalinlangan sa inyong mga puso 
sa gayon ay maaari kang magkaroon ng isang matibay na pananampalataya? Hindi na kailangan upang panghinaan ng loob, 
kung kami ay mayroon ding pag-aalinlangan. Hesus ay magkaroon ng pasensya sa amin, Tulad lamang ng ginawa niya kay 
Th omas!

Sila Wise Willy at Foolish Fred ay sinabi doon 
ay magiging isang kamangha-manghang 
premyo kung sila natapos ang kanilang 
atupagin. Wise Willy natapos ang kanyang 
atupagin, kahit na siya ay nagkaroon upang 
maghugas ng mga banyo. Ngunit si Foolish 
Fred ay hindi naniniwala doon ay talagang 
maging isang premyo kaya hindi niya gawin 
ang kanyang atupagin.

"Sinabi sa kaniya ni Jesus, 
Sapagka't ako'y nakita mo ay 
sumampalataya ka: mapapalad 
yaong hindi nangakakita, at gayon 
ma'y nagsisampalataya".
Juan 20:29

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

77

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

mananalo.

Patakbong Relay

Katapatan ng pananampalataya laban 
sa Pagdadalwang isip777
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Sa Ruweda
Piliin na manalig sa Diyos sa linggong ito sa isang bagay na 
ipinangako niya sa iyo na tila imposible. Sabihin sa Diyos na 
ikaw ay handa na maghintay hanggang sa makumpleto Niya 
ang Kanyang pangako. Upang ipakita ang iyong pagpayag na 
maghintay, pumunta na paninindigan sa anumang linya, isa 
na kung saan hindi mo na kailangan upang maging! Isulat 
kung gaano karaming mga minuto mo ay nanatili noong mga 
linya sa gayon ay maaari mo itong iulat pabalik sa iyong kots.

TIWALA
TAOHAN
NANINIWALA
THOMAS
HESUS
HAHATULAN

(Para sa mga nakakatandang estudyante)Mga Tanong at Sagot

1. Bakit hindi lahat ay lubos na naniniwala kay Hesus? Diyos ay nagbigay sa atin mga kawani na tao ay may karapatang 
pumili upang maniwala kaya hindi dahil gusto niya sa amin na magkaroon ng malayang kalooban, at hindi magiging 
tulad ng mga robot na walang pagpipilian. Maraming mga tao ang pumili ng hindi upang maniwala kay Jesus dahil ito ay 
nangangahulugan na sila ay may baguhin ang paraan na sila ay nabubuhay. 
2. Meron bang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Ngunit, Siya ay mabait at hindi 
tayo pinipilit. Kawani na tao ay may karapatan na pumili upang mabuhay ang kanilang sariling paraan sa kasalanan, 
sumusunod na mga diosdiosan, at pagsamba kanilang 
mga pagnanasa ng laman. Ito ay nakababasag ng puso ng Diyos, ngunit hindi Niya tayo pipilitin sa paniniwala o 
pagsunod.

3. Malalagay ba tayo sa alanganin pag tayo ay nag 
atubili?
Si Tomas ay wala sa problema kapag alinlangan 
siya sa na si Jesus ay bumangon mula sa mga patay. 
Subalit, may mga dagdag na mga pagpapala sa mga 
hindi nag-alinlangan, kahit na hindi nila maaaring 
makita.

Mga sagot sa palaisipan

TRAILO
KAMATAYAN
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Natatakot ako 
sa loob ko. 

Hindi ko alam 
kung ako ba’y 

naniniwala 
pa sa Diyos o 

hindi.
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Kwento sa Bibliya: Ang paghiwalay ni Abraham at Lot
Genesis 13:1-18 

Ngayon taon natin aaralin ang mga Prutas ng Espirito. Ito ay mga aksyon at 
daan upang mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Ang Chapter 5 ng 
Galatians ay mayroon ding isang listahan ng mga bunga ng laman. Ang mga 
ito ay mga aksyon upang gumawa ng ating sarili pakiramdam masaya, hindi 
alintana ng kung paano ito maaaring makaapekto sa iba. Ang isa sa mga 
kasalanan ng laman ay di-pagkakasundo, ang kasalanan pinag-aaralan natin 
sa linggong ito. Sa katotohanan ang isang pagtatalo ay lamang ng isang hindi 
pagkakasundo, maliban na ito ay madalas na humahantong sa alitan. Ito ay 
isang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo o isang away sa isang 
tao dahil hindi kami sumasang-ayon sa kanila.
Likas lamang na hindi laging kami sumang-ayon sa mga nakapaligid 
sa amin. Ngunit ito ay mahalaga na malaman namin kung paano ang 
paggalang sa isa't isa, at kung minsan payagan di pagkakasundo walang 
away. Kung magsisimula kami ng isang away, o tumanggi na magtrabaho 
sa iba, at pagkatapos ay kami ay sa kasalanan. Hindi ito maaaring mukhang 
tulad ng isang malaking kasalanan, ngunit isinama ito ng Diyos sa listahan 
ng mga kasalanan Galatians kasama ng iba pang mga kasalanan tulad ng 
pangkukulam, mga paglalasing, at imoralidad! Kung pinili ng Diyos upang 
isama mga pagtitiwalag sa listahang ito ng mga kasalanan, tingin ko dapat 

naming ipalagay na ito ang mahalaga sa Diyos.
Sa kuwentong Bibliya ngayong araw, ipinakikita sa atin ni Abraham isang mahusay na paraan upang mahawakan ang 
away. Abraham at Lot parehong nagkaroon malalaking pamilya at malalaking kawan at mga bakahan ng mga hayop. Sila 
ay sinusubukan upang maglakbay at nakatira malapit sa isa't isa, ngunit sila ay masyadong malaki, at ang lupain ay hindi 
maaaring suportahan ang parehong mga grupo. Sinasabi ng Bibliya na aaway na sinira out sa pagitan ng kanilang mga pastor. 
Abraham at Lot natagpuan ang kanilang sarili sa isang problema kung saan ang mga tao sa ilalim ng kanilang kapangyarihan 
ay pakikipaglaban, at ito ay ang kanilang mga responsibilidad upang gawin ang isang bagay tungkol dito.
Sila ay nagpasya na nakatira malayo bukod, ano pa't ang lupain ay maaaring magbigay-lakas sa kanila pareho. Hindi nila 
labanan ang tungkol dito, ngunit hayaan ni Abraham Lot pumili muna kung saan upang mabuhay. Kapag pinili ni Lot, 
sinamahan sila ni Abraham iba pang direksyon. Inihiwalay nila sa malayo, at ang bawat tao ay upang mabuhay sa sapat na 
lupa para sa kanilang malaking pamilya at asurera.
Ang ginawa ni Abraham ay hindi ganung kadaling magawa. Siya ipaalam sa ibang tao ang kanilang mga paraan. Kung kami 
ay pagpunta sa manalo laban sa mga kasalanan ng mga pagtitiwalag, kailangan namin upang hayaan ang iba na magkaroon 
ng kanilang mga paraan, at maiwasan ang pagaaway o sigalot. Kakayanin mo bang maging tulad ni Abraham, at hayaan ang 
iba na pumili ng kanilang tatahakin?

Sina Wise Willy and Foolish Fred ay 
may coupon para ipapalit sa hamburger 
o pizza, at hindi sila makapagisip kung 
anong kakainin. Hinayaan ni Willy si Fred 
na pumili ng kakainin, sila ay kumain 
nang masaya.

"Ng buong kapakumbabaan at 
kaamuan, na may pagpapahinuhod, 
na mangagbatahan kayo-kayo sa 
pagibig..."
Efeso 4:2

Bersikulo

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

88

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

kumpleto ang berso

Burahin ang isang salita

Pagiging mahinhin laban 
sa Pagsigalot888
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Sa Ruweda
Magbigay daan sa iba kapag siya ay hindi sang ayon sa 
iyong gusto. Pwede mong piliin na wag sumangayon pero 
sana mangyari ito nang walang pagaaway. Bigyan sila ng 
pagkakataon na magbigay ng sariling pananaw.

PRUTAS
ESPIRITO
LAMAN
KASALANAN
PAGTATALO
PAGKAWATAK
LABANAN
RESPETO
IBA
TRABAHO
MAHALAGA

(Para sa mga nakakatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot
1. Magbigay ng hindi pagkakasundo ngayong linggo. Sino ito, tungkol 
saan, at kailan din ito? Maglaan ng oras sa iyong mga estuyante upang 
pagusapan ang mga hindi pagkakasunduan na naganap sa kanila ngayong 
linggo. Magkaroon ng iyong sariling handang mamahagi. Huwag subukan 
upang malutas ang mga di-pagkakasundo, ngunit sa halip makipag-usap 
tungkol sa kung paano karaniwang ang mga ito ay. Pagusapan kasama ang iyong mga kaibigan kung pano mareresolba 
ang sigalot nang walang pagaway.
2. May naaalala ka bang panahon na hinayaan mo ang ibang tao na tumahak ng piling landas? Ito ay napakahirap para 
sa ating mga tao upang hayaan ang iba manalo. Payagan ang iyong mga mag-aaral upang ibahagi kahit lumang kuwento 
kung saan sila ipaalam sa ibang tao ay may kanilang sariling paraan. Sa kasamaang palad, ang ilang mga tao ay hindi 
kailanman hayaan ang iba na manalo. Talakayin kung paano kahila-hilakbot na ito ay kapag hindi namin pinapayagan 
ang iba na manalo, at kung paano Nais ng Diyos sa amin upang mabuhay sa kapayapaan sa iba lagi.
3. Tama lang ba na maging wasto kung ikaw ay nagsisikap na makatulong? HINDI! Nais ng Diyos sa amin upang hindi 
magkaroon ng mga pagtitiwalag sa ating sarili. Ang ibig sabihin nito, ito ay hindi mahalaga kung 
paano mahusay na ang ating mga motibo ay, kailangan naming minsan pahintulutan ang 
iba na manalo, at itigil ang away Hindi mahalaga na ikaw ay pakikipaglaban dahil ikaw ay 
sinusubukan upang matulungan. Itigil na ang pag aaway!

Mga sagot sa palaisipan
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Bersikulo

Kwento sa Bibliya: Malinis at marumi
Mateo 15:1-20

Ang laban sa linggong ito ay ang pagiging mahinhin laban sa tradisyon. 
Ang paang pagkamahinhin ay maaaring maging isang mahirap na bunga 
ng espiritu sa pagnanasa, dahil sa maraming kultura ito ay itinuturing na 
isang kahinaan. Ito ay karaniwang nauunawaan bilang kagandahang-loob, 
na pagsasaalang-alang, kapakumbabaan, at pinigilan pag-uugali. Ngunit 
para sa marami, pagpigil ay hindi maganda! Gayunpaman, para sa Diyos, 
pagpigil ay mabuti, at isang bagay ay nangangailangan siya sa atin. Akala 
Diyos ito ay mahalaga sapat na upang ilista bilang bunga ng Espiritu sa mga 
Kasulatan, at ipinakita ni Jesus kahinahunan noong Siya ay narito sa lupa.
Sa simbahan sa buong mundo, relihiyosong mga tradisyon naging 
kaya mahalaga sa amin, na namin kalimutan upang pigilan ang aming 
pag-uugali. Lubos naming kalimutan na ang Diyos ay nais sa amin upang 
maging banayad sa iba at uri. Ang aming mga tradisyon naging mas 
mahalaga kaysa sa mga tao!
Ang kuwento ng Bibliya ngayon ay napakahalaga, Pati na si Jesu-Kristo ay 
nagpapakita sa amin na mag-ingat sa aming mga tradisyon. Isang araw, 
ang mga lider ng simbahan lumapit kay Jesus at nagtanong sa kanya kung 
bakit niya pinapayagan ang mga alagad upang basagin ang tradisyon sa 
pamamagitan ng pagkain na di-nahugasan kamay. Ngunit tinanong ni Jesus 
ang mga lider kung bakit sila kahubaran ng kanilang sariling pamilya para 
sa kapakanan ng tradisyon. sila'y pinalapit ni Jesus ang mga Hipokrito!
Hindi man kayo maaaring magkaroon ng ganito tradisyon sa iyong bansa 
kung saan ito ay isang kasalanan ang kumaing hindi maghugas kamay. 
Ngunit ikaw ay walang mga tradisyon na ay napakahalaga. Magpanggap na 
hindi mo alam na ang tradisyon ay "pagkain maghugas ng mga kamay" at 
ipasok ang isa sa mga tradisyon ng iyong bansa sa pangungusap ni Hesus. 

Paano kung si Hesus ay pakikipag-usap tungkol sa isa sa iyong mga tradisyon? Gusto mo magagawang upang ipakita na 
pagpigil at pag-ibig ng ibang tao na sinira ang tradisyon? O gusto mo maging katulad ng mga Pariseo, na ilagay ang tradisyon 
una sa lahat ng mga gastos? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga lider na kung ano ang napupunta sa katawan sa labas ay 
hindi gumawa ng mga ito marumi, sa halip kung ano ang dumating sa labas ng bibig gumagawa siyang karumaldumal. Ito ay 
dahil kahit anong pagdating sa labas ng aming mga bibig ay nanggagaling sa ating mga puso. Diyos ay palaging magiging mas 
nababahala sa ating mga puso kaysa sa aming mga tradisyon. Maaari mong obserbahan ang iyong mga tradisyon na walang 
pagagsak yaong hindi? Puwede ba kayong maging mabait at magiliw sa mga taong lumalabag sa iyong mga tradisyon? Ngunit 
kahit ito ay napakahirap, ganito talaga ang buhay na ginagawa ni Hesus.

Isang gabi ng sabado, Sina Wise Willy at 
Foolish Fred ay imbitado sa isang piging sa 
simbahan. Willy ay bihis napaka elegante 
ngunit Si Fred ay nagpakita up sa mga 
pajama. Willy nagtanong sa kanya, "Bakit 
ninyo bihis tulad na?" Fred ay tumugon na sila 
ay sinabi sa kanya na dumating bihis sa gabi 
magsuot. Siya ay napahiya upang malaman 
kung ito ay isang eleganteng kapistahan at 
nagsuot sana sya ng kurbata at tali.

"Huwag kayong magbigay ng 
dahilang ikatitisod, sa mga Hudyo 
man, sa mga Griego man, o sa 
iglesia man ng Dios: Na gaya ko din 
naman, na sa lahat ng mga bagay ay 
nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga 
tao, na hindi ko hinahanap ang aking 
sariling kapakinabangan, kundi ang 
sa marami, upang sila'y mangaligtas".
1 Corinto 10:32-33

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

99

Gumamit ng masking tape para gumawa ng hopscotch pattern sa sahig.  Magsulat ng 
mga salita ng memory verse sa papel at i-tape sa taas ng bawat hopscotch square 

(lagyan ng masking tape ng buo ang gilid ng papel para hindi masabit ang paa 
ng mga bata sa mga salita).  Papilahin ang klase sa isang panig ng hopscotch 

area para makita nila ang mga salita habang isa isa silang tumatalon.  
Habang tumatalon ang mga bata sa bawat square, 

nirerecite ng klase ang berso habang 
tumutuloy sila.

Hopscotch

Pagiging mahinhin laban 
sa Tradisyon999
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Sa Ruweda
Piliin ang pagiging mabuting tao higit sa isa mong 
tradisyon na gawa. Ito ay nangangahulugan na pag-unawa 
kapag sila masira ang iyong tradisyon, at hindi gumagawa 
ng isang puna tungkol dito. Mariing siguruhiun na wala 
kang masasaktan na iba o ang iyong sarili man lang.

(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga Tanong at Sagot

1. Anong mga patakaran ang nakukuha ng iyong denominasyon sa ngayon?
Pagusapan kasama ang iyong mga estudyante kung ano-ano ang mga hinihingi ng kanyang 
kadenominasyon o simbahan. Maging handa na upang makipag-usap din tungkol sa iba 
pang mga patakaran na ang ibang denominasyon ay maaaring magkaroon. Ito ay maaaring 
isama: walang manonood ng pelikula, pag gamit o hindi gumagamit ng mga tiyak na salita, ulo panakip dito, pagsisimba, 
pagbibigay, gamit na damit, oras upang maging nasa tahanan, istilo sa pagdasal, at marami pang iba.
2. Paano mo mapapakita sa isang tao ang pagmamahal mo nang hindi nasisira ang tradisyon? Ang mga estudyante mo 
ba ay nakikipagtalakayan tungkol sa tradisyon? Maaari silang mag samahan sa kanila? Maaari silang maging mabuting 
kaibigan sa isang tao na hindi sundin ang parehong mga alituntunin? Talakayin ang mga paraan upang magmahalan.
3. Paano kung ang pagiging mahinahon sa mga lumalabag sa tuntunin ay siyang pagka baba mo? Mag pakita ka pa kaya 
ng pagiging mahinhin? Pagusapan ang sakit na madarama kung ikaw ay naging hindi kilala o baba, maging sa simbahan 
pa yan o paaralan. Paano natin mapapakita ang pagmahinhin sa mga hindi kilala? Ano kaya ang gagawin ni Hesus kung 
sya ang nasa paaralan ninyo?

Mga sagot sa palaisipan

B L A N C A Q M L N C P

A D I N D O W A G W K A

B U I M M O E R I F J G
C P J Y S I R U B Z H P
D A K N O K T M I C B I

E H E S U S Y I B A F G

F I T R A D I S Y O N I

G N L W P A G K A I N L

H G K A B A I T A N W N

P A L A T U N T U N I N

G

I
B
I

B

P

A

G
P
I

G

I

L

P A L A T U N T U N I N

I

N

G

AA

P
A

H E S UH

P A G K A I N

S

M

A

R
U
M

I

D I

I M
Y S

O

SS

K A B A I T A N

T R A D I S Y O N

ABI

KABAITAN
PAGPIGIL
HESUS
PAHINGA
PALATUNTUNIN
PAGKAIN

IBA
BIBIG
DIYOS
MARUMI
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Sa tingin 
ko ay hindi 
ko kayang 

baguhin ang 
tradisyong 

ito! Ang hirap 
kaya galawin 

nyan!
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Bersikulo

Kwento sa Bibliya: Cain at Abel
Genesis 4:1-16

Ang laban sa ngayon ay tungkol sa paggiging mahinhin laban sa pagkapait. 
Ang pait ay para kang nakakulong sa kulungan! Sa tingin namin na binuo 
namin ang masamang tao sa bilangguan, kapag talagang tayo ang nakakandado 
pataas! Ang katotohanan ay, ang mga tao ay nasaktan sa amin. Minsan kami 
ay tapos na isang bagay na mali sa maging karapat-dapat sa paggamot, at kung 
minsan tayo ay ganap na walang-sala. Alinman sa dalawa, ikaw ang mananagot 
ang ating sariling mga puso natin.
Kapaitan ay nagsisimula out bilang isang nasaktan. Ang isang karaniwang 
reaksyon sa sakit ay upang makakuha ng galit, at na maaaring humantong sa 
sama ng loob. Kung kaliwa upang magnaknak, ang galit kalaunan ay nagiging 
tulad ng isang kinakaing unti-unti ulser na kapaitan! Isang kahulugan ng 
kapaitan ay "isang talamak at malaganap estado ng nagbabaga sama ng loob." 
Ang kahanga-hangang bagay tungkol sa ebanghelyo ni Hesu Kristo ay na 
walang maaaring hawakan mga Kristiyano! Sila ay maaaring sumunog sa aking 
katawan, ngunit hindi nila maaaring hawakan ang aking kaluluwa. Maaari 
silang paninirang-puri sa akin sa mga tao; datapuwa't nakikilala ng Hesus Wala 
akong kasalanan. Sa katapusan, ang bawa't tao ay magbayad para sa kanilang 
sariling mga aksyon. Sa langit, ako ay gagantimpalaan para sa aking sariling 
pag-uugali, at walang anuman na kahit sino ay maaaring gawin upang nakawin 
ang aking kagalakan. Mga tao ay maaaring nakawin ang aking mga ari-arian 

dito sa lupa, ngunit walang isa ay maaaring nakawin ang kayamanan na aking ipinaghiwalay sa kaniya sa langit. Ito ang 
lahat ng totoo, maliban kung, payagan ako kapaitan sa aking puso sa paglipas ng kasalanan na ginawa ng iba sa akin. Kung 
ako paulit-ulit na sa tingin tungkol sa mga kamaliang ginawa sa akin at kung paano Ako ay isang biktima, maaari itong 
ipasok ang aking kaluluwa at nagiingat ng aking pagkatao. Ako maging walang tiwala, duda, nalulumbay, mapang-uyam, at 
malungkot. Ang mga tao na wronged not me maaaring magnakaw ang aking kagalakan, maliban kung ibinigay ko sa kanila. 
Ang kuwentong Bibliya ngayon ay tungkol kanila Abel at Cain, dalawang kapatid na lalaki na sinusubukan upang maghain 
sa Diyos. Cain nagdala ng ilang mga prutas at gulay sa Diyos bilang isang handog, at ang Abel ay nagdala ng isang kordero 
na hain. nagustuhan ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit hindi tulad ni Cain ni. Diyos palaging ay napaboran mga haing 
hayop sa buong Bibliya. Cain ay hindi may kilala na, ngunit siya ay maaaring magkaroon ng nagtanong. Kapag nakita niya na 
ang Diyos ay deskontentado sa kanyang mga prutas at gulay, kaya niyang pinagbilhan sa kanila upang bumili ng isang tupa. 
Sa halip, siya pinapayagan galit sa paglaki sa kanyang puso. nagsalita ang Dios kay Cain upang hikayatin siya; datapuwa't si 
Cain ay hindi nais na makinig. Sa halip, siya pinapayagan na ang galit sa paso at maging kapaitan. Sa galit, Cain tinutuligsa 
kanyang kapatid na kay Abel.
Alam nyo, sa totoo lamang, ito ay mahirap na patawarin ang iba kung sino ang magkasala laban sa atin. Ito ay din mahirap 
upang makatanggap ng disiplina mula sa aming mga awtoridad kapag nagawa na natin ang isang bagay na mali. Ito ay 
nangangailangan ng kahinahunan sa ating mga puso na magagawang upang tanggapin at baguhin. Cain naisip siya ay 
paglagay Abel sa isang bilangguan selda para sa pagiging paboritong Diyos. Subalit, sa halip, siya ilagay ang kanyang sarili sa 
bilangguan, para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay! Maaari kang pumili ng kahinahunan sa halip 

ng kapanglawan sa iyong buhay? Babaguhin ba ninyo ang tumangging pahintulutan ang iba na 
nakawin ang iyong puso? Nasasayo nalang talaga kung ilan ang gusto mong ipamigay sa iba.

Sina Wise Willy at Foolish Fred ay 
nagbebenta ng Lemonade. Naisip ni Fred 
na maglagay ng mapait na tsokolate sa isang 
pitsel ng lemonade. Nang magkagayo'y 
sinabi niya, "Hindi ko alam kung bakit hindi 
nila gusto ang lasa ng na, ako lamang ilagay 
sa ilang mga mapait na tsokolate."

"Ang lahat ng kapaitan, at 
kagalitan, at pagkakaalit, at 
kadaldalan, at panglilibak, ay 
mangaalis nawa sa inyo, pati ng 
lahat ng masasamang akala..." 
Efeso 4:31

Pangunahing leksyonDrama

1010 Pagiging mahinhin laban sa Pagkapait10101010
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Larong pagmemorya ng berso

(Para sa mga nakakatandang estudyante)Mga Tanong at Sagot
1. Anong itsura kapag tayo ay may pait? Mayroon ka bang kilalang mapait? Huwag banggitin ang kanilang mga 
pangngalan, ngunit lamang-usapan ang kanilang mga aksyon na ipakita ang kanilang mga kapaitan. Ito ay maaaring 
sumisigaw sa iba, sa pagtangging maglingkod sa isang tao sa kanilang mga tindahan, paguusap ng masama sa kanilang 
likod o habang wala sila, at iba pa.
2. May tao bang nagkamali sayo? Napatawad mo na ba sila? Talakayin ang usapin sa leksyon na kapag hindi marunong 
magpatawad, hinayaan natin ang taong iyon na nakawin ang ating saya, pagasa at tiwala. Gaano pa bang karami ang gusto 
nating ipanakaw sa mga masasamang taong ito?
3. Ang tao ba na nakasakit sakin ay makakasakit din sa akin sa Langit? Sabi sa Bibliya na ang mga nagawa natin sa lupa ay 
makakaapekto sa ating buhay sa langit. Kung may tao na pumipigil sa atin na gumawa ng mabuting gawa, at sa epekto nito, 
an gating gantimpala sa langit ay magiging kaunti lamang! Kaya OO, ang mga tao sa lupa ay makakaapekto sa buhay natin 
sa langit.

Mga sagot sa palaisipan

MAHINAHON
KAPAITAN
GALIT
KULUNGAN
SAKIT
MANANAGOT
GOSPEL
CAIN

ABEL
SAKRIPISYO
DIYOS
TUPA
MAGNAKAW
PUSO

Isulat ang bawat isang salita sa memory verse sa mga piraso ng 
papel.  Itape ang papel sa likod ng bawat bata.   Hayaan silang 
magtanung sa isa’t isa para malaman kung anong salita ang nasa 
likod nila, at pumila silang base sa tamang ayos ng mga salita.

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

Malaya na 
ako sa 

kapaitan! 
Hurrray
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Kwento sa Bibliya: Si Hesus ay natetemptasyon
Mateo 4:1-11

Ang tunay na laban sa ating espitiwal na mundo ay para sa ating mga puso. 
Gusto ng Diyos an gating mga puso, at alam ng demonyo ang bagay na ito. Siya 
ay binigyan ng pahintulot upang lumibot sa lupa, at kasama ang kaniyang mga 
demonyo, at siya ay sinusubukan upang magnanakaw ng ating mga puso. Isa 
sa mga paraan na pag-atake sa amin ang kaaway ay mga tukso ng kasalanan. 
Lumalaban tayo tukso na may pagpipigil sa sarili.
Ang Kuwentong Bibliya ngayong araw ay tungkol kay Hesu Kristo nang siya 
ay humarap sa mga temptasyon na bigay ng demonyo bago nya simulang 
ang kanyang ministro. Ang Banal na Espiritu na humantong Jesus sa disyerto 
kung saan siya ay tinukso ng diyablo. Siya ay nag-ayuno ng 40 araw at noon ay 
napaka-gutom. devil Ang unang tinukso Siya sa pamamagitan sa pamamagitan 
ng nagmumungkahi na Siya ay dapat lamang gumawa ng tinapay sa labas ng 
bato! Ngunit ay humadlang sa Hesus ang tukso, at may panipi sa banal na 
kasulatan sa diyablo, na nagsasabi na hindi kami nakatira sa pamamagitan 
lamang tinapay. Ang diyablo pagkatapos ay dumampot si Hesus sa pinakamataas 
na punto ng templo, at iminungkahing na ihagis niya ang kanyang sarili down 
na dahil sa mga anghel ay magliligtas sa kanya! Datapuwa't pinagwikaan ni 
Hesus ang diyablo sa banal na kasulatan, na sinasabi na hindi namin dapat 
subukan Diyos. Ang diyablo sinubukan Hesus sa ikatlong pagkakataon mula 
sa isang mataas na bundok. Talaga ang diyablo sinabi, pagsamba sa akin, at 
ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga kahariang ito at ang kanilang kaningningan. 
Muli ay humadlang sa Jesus ang tukso sa pamamagitan ng pagsipi sa banal na 
kasulatan at sinasabi na dapat naming lamang sambahin ang iisang tunay na 

Diyos. Pagkatapos ng ikatlong tukso, ang diyablo iniwan ni Hesus, at nagsidating ang mga anghel at pinaunlakan sya.
Ang paglaban sa mga temptasyon ay maaaring maging lubhang mahirap, at nangangailangan ng pagpipigil sa sarili. Lahat kami 
ay ipinanganak na may pagkamakasarili sa ating puso. Ito ay normal para sa amin upang ipagtanggol ang ating sarili, kumuha 
ng mas maraming pagkain para sa ating sarili, o nagsusumikap para sa personal na katanyagan. Gayunman, na may pagpipigil 
sa sarili, at isang kaalaman ng mga kasulatan, maaari naming labanan ang mga tukso at manalo, tulad ng ginawa ni Hesus. 
Hindi niya payagan ang kanyang mga pansarili na hinahangad upang ipasok ang kanyang isipan.
Sa halip ay, pinreserba ni Hesus ang kanyang pagkontrol sa sarili habang kinakalaban niya ang demonyo gamit ang mga 
sulatin. Sa kasamaang palad, ang kaaway ay maaaring malaman kung ano mismo ang gusto namin, at tuksuhin tayo na iyon. 
nauunawaan Hesus sapagkat Siya ay ganap na tao, at nagtanggi sa malakas tukso! Gayunpaman, nagtagumpay siya at ay hindi 
nagkasala! Hand aka ban a mag panatili sa pag control ng iyong mga gustuhin ng sarili at kalabanin ang mga temptasyon sa 
iyong tatahaking daan?

Sina Wise Willy at Foolish Fred ay kailangan 
tumanggap ng pagsusulit sa iskul. Si Fred 
remembered na, sa halip ng pag-aaral siya ay 
maaaring i-play, at pagkatapos ay tingnan ni 
Willy test. Naisip niya, "Walang sinuman ay 
mapansin kung ang kopya ko sagot ni Willy, at 
kung gagawin nila ako lang pangako hindi ko 
gagawin ito muli.”

"Hindi dumating sa inyo ang 
anomang tukso kundi yaong 
matitiis ng tao: datapuwa't tapat 
ang Dios, na hindi niya itutulot na 
kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong 
makakaya; kundi kalakip din ng 
tukso ay gagawin naman ang paraan 
ng pagilag, upang ito'y inyong 
matiis". 1 Corinto10:13

Bersikulo

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

1111

Gumamit ng kahit anong bag bilang “hot potato” at maglagay ng mga piraso ng 
papel na may mga salita mula sa memory verse na nakasulat sa kanila.  Paupuin 

ang mga bata na pabilog at magpatugtog ng musika.  Pagkahinto ng tugtog, 
yung bata na may hawak ng bag ay bubunot ng piraso ng papel sa bag.  

Pwede niyang piliin na itape ang papel sa board o ilagay lang ito sa 
gitna ng pabilog na ayos ng mga bata.  Hayaan ang mga batang 

magtulungan para iayos ang mga salita base sa 
memory verse.

Hot Potato

Pagtimpi sa sarili laban sa Temptasyon11111111
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Sa Ruweda
Tanggihan ang mga binabatong temptasyon, at kung kaya 
mo, gumamit ng sulatin tulad ng ginawa ng ating Hesus. 
Panatilihin ang pag kontrol sa iyong mga kagustuhan, 
huwag hayaan ang mga temptasyon na gumamit sa iyo.

(Para sa mga nakakatandang estudyante)
Mga Tanong at Sagot
1. Ano nga naman ba ang masama sa pagbigay sa mga temptasyon?
Sinabi sa Bibliya na gagantimpalaan tayo sa langit base sa mga 
nagawa natin sa lupa habang tayo ay nabubuhay. Kapag bigyan 
kami ng in sa ang kaaway na tinutukso tayo sa kasalanan, kami 
ay na nagpapahintulot sa kanya upang nakawin premyo na 
balang-araw maging atin. Nagbibigay sa mga tukso ay katulad 
ng na nagpapahintulot sa isang magnanakaw upang ipasok ang 
aming bahay at magnanakaw ng ating bagay-bagay. Magnanakaw 
ay maaaring pumasok sa bahay namin upang magnakaw, ngunit 
minsan ay hindi natin namamalayan na pinagbibigyan natin sila!
2. Paano kung may taong may ayaw sa akin? May mga ibang 
temptasyon na mahirap hindi gawin dahil ito ay hindi sang ayon 
sa ating mga kaibigan o barkada. Kapag ang iba ay pagpunta sa 
pagtawanan sa amin o gumawa ng masaya ng sa amin dahil kami 
ay naiiba, ang mga tukso maging napakahirap. Ang mahalagang 
bagay upang tandaan ay na ang mga kaibigan ay hindi na sa 
pamamagitan ng aming panig, dito sa lupa, o sa langit. Gayunman, 
kami nag-iisa ay may pananagutan sa Diyos para sa ating mga 
kilos, at isang araw ay tatayo tayo sa harap ng kanyang trono upang 
sagutin ang mga ating ginawa o mga nabanggit.
3. Bakit ba ang tagal ng Diyos dumating? Panigurado’y naisip ni 
Hesus kung bakit ang tagal ng kanyang amang Diyos na dumating 
upang iligtas siya sa gitna ng disyerto. Bakit kailangang siya upang harapin ang kaaway 
nag-iisa? Ang katotohanan ay na kami ay maging mas malakas kapag natuto tayong maghintay. 
Gayundin, Gusto ng Diyos na malaman upang labanan ang mga kaaway sa aming sarili. 
Diyos ay hindi pagpunta sa palaging ipadala anghel upang ipagtanggol sa amin. Nais 
ng Diyos sa amin malakas sapat na magagawang upang ipagtanggol ang ating 
sarili, at magkaabilidad upang protektahan ang ibang tao.

Mga sagot sa palaisipan
MUNDO
DEMONYO
PAHINTULOT
DIYOS
MAGNAKAW
HESUS
GUTOM
TEMPLO
TINAPAY
SINUBUKAN
PAGSAMBA
LABANAN
PAGTITIMPI
KABUUAN
TAO

P A H I N T U L O T I N A P A Y L

A L N C M A G N A K A W P A U L A

G C A I U O B U S D E M O N Y O B

S W C V N C A I T B L A N C S F A

A B G K D I Y O S O K A B U U A N

M L M N O L N O L P M E T K S Y A

B S I N U B U K A N K R I S E T N

A P A G T I T I M P I A L E H Q W

O L P M E T

S I N U B U K A N

P A G T I T I M P I

P

A

G

S

A

M

B

A

P T I N A P A Y

G N A K A WMM

D

O

M

U

N

D

MM

D I Y O SD

O

A

P A H I N TP T U L O TTT

U

T

O

M

G

N

A

N

L

A

B

A

NK A B U A N

D E M O N Y O

S

E

H

S

U

Ako ay 
sobra-soobrang 

natutukso na 
nakawin yang 
bagay na yan! 
Sa tingin mo, 

mahuhuli 
kaya ako?
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Kwento sa Bibliya: Ang pagnakaw ni Jacob sa grasya ni Esau
Genesis 27:1-36

Ang ating laban ngayong linggo ay tungkol sa Pagtimpi sa sarili laban sa 
pagsisinungaling. Sa masamang-palad, Nasubukan na ating lahat na lumban 
sa pagsisinungaling sa ating buhay. Nais ng Diyos sa amin upang maging 
tapat at makatotohanan sa Kanya, sa ating sarili, at iba pa. Maraming mga 
beses tayo'y sumiping sa aming mga magulang o mga guro ng paaralan dahil 
gusto naming upang maiwasan ang kaparusahan para sa ating mga pagkilos. 
Siguro kami ay nahuli pagdaraya o paglalaro sa paraan ng bahay mula sa 
paaralan. Hindi namin nais upang parusahan, kaya bumubuo kami ng isang 
kuwento na ay hindi totoo, kaya na hindi namin makakuha sa problema.
Sa kuwentong Bibliya ngayong araw, nagsinungaling si Jacob sa kanyang 
ama upang magnakaw ng pagpapala sa kaniyang kapatid. Ang kanilang 
ama ay pagkuha ng gulang, at nais upang pumasa down ang tradisyonal na 
pagpapala bago siya namatay. Nang panahong iyon, si Isaac ay maaaring 
hindi na makita na rin. tinawag niya ang kaniyang panganay na anak na si 
Esau sa kaniya, at sinabi sa kanya upang pumunta pangangaso at maghanda 
sa kanya ng isang mahusay na pagkain, dahil ito ay oras para sa kanya upang 
pumasa down ang mana na ipagpala.
Rebekah ay nakikinig sa kaniyang asawang lalaki. Nagustuhan niya ang 

kanilang anak na si Jacob mahigit Esau. Kaya siya binalak na may Jacob upang magsinungaling sa Isaac, upang magnakaw 
ng pagpapala sa Esau. Jacob mabilis na kinuha dalawang kambing pumatay sa kanila, at ibinigay sa kaniyang ina upang 
ihanda ang hindi kapani-paniwala na pagkain. Dahil si Esau ay may isang tao na may maraming buhok sa kanyang balat at 
nagkaroon Jacob makinis na balat, kanilang tinatakpan Jacobs braso at leeg gamit ang kambing balat, upang lumitaw tulad ng 
Esau. Tandaan na ang kanilang amang si Isaac ay hindi maaaring makita na rin kailanman. Kaya lamang kaniyang hinipo ang 
mga bisig ni Jacob, at kapag siya nadama ang harry braso, ipinapalagay siya ito ay dapat Esau! Jacob sinuot din damit ni Esau 
kaya na siya ring amoy tulad ng kanyang kapatid na lalaki. Ang kasinungalingan ay nagtrabaho, at Isaac ay naniniwala siya ay 
pakikipag-usap sa kaniyang pinaka matandang anak na si Esau. Gayunpaman, pagkatapos ang lahat ng bagay ay higit sa, si 
Esau ay may kaya galit sa Jacob, na kaniyang pinasimulang paggawa ng mga plano upang pumatay sa kanya!
Si Jacob ay nagkaroon upang tumakas ang kanyang tahanan at mabuhay malayo sa kanyang tiyuhin. Siya ay hindi upang 
bumalik sa bahay para sa taon! Ang katotohanan ay na palaging may pag-maaga para sa amin kung simulan namin nakahiga. 
Marami sa atin ay matukso upang hindi nagsasabi ng totoo sa mga magulang, mga guro, iba pang mga awtoridad, o kahit 
na sa Diyos. Subalit ang Diyos ay maaaring makita ang lahat ng bagay. Alam niya kapag kami ay nakahiga at kapag kami ay 
nagsasabi ng katotohanan. Babaguhin ba ninyo ang gamitin ang sariling pag kontrol sa iyong buhay, at sabihin lamang ang 
mga katotohanan?

Sina Wise Willy at Foolish Fred ay handa na 
pumunta sa Sunday School, ngunit ayaw na 
pumunta ni Fred dahil sa nadaanan nilang 
laro ng football. Kaya sinabi nya na masakit 
ang tiyan niya. Naglabas ang kanyang ama 
ng isang kutsarang mapait na gamut at 
ipinainum ito sa kanya.

"Ang sinungaling na dila ay 
nagtatanim sa mga sinaktan 
niya; at ang bibig ng kunwang 
mapagpuri ay gumagawa ng 
kapahamakan." Proverbs 26:28

Bersikulo

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

1212

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

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

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

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

Tic-Tac-Toe

Pagtimpi sa sarili laban sa 
Pagsisinungaling12121212

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



32

Sa Ruweda

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

(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga Tanong at Sagot

1. Kailangan ba talaga nating maging totoo sa lahat ng oras? Pinakamabuti ang pag sabi ng totoo. Kung sinusubukan 
naming sisihin ang iba, pagkatapos ay hindi namin ay lalaki at maging ang malakas na mga Kristiyano na nais ng 
Diyos sa amin upang maging. Kung sinasabi nating nakagawa tayo ng isang bagay kapag kami ay may hindi, lamang 
kami makakuha sa mas maraming problema. Ang pagiging tapat sa Diyos at sa iba mapigil sa amin lumalaking at 
pagkahinog kapag kailangan namin upang maging disiplinado, at ito rin ay makakapigil sa pag karoon ng masamang 
pangyayari.
2. Ang pagiging tama ba ay napakahalaga? Kung dinadala mo ang iba sa pagkagulo, hindi maganda ang pagkatotoo 
dito. Diyos ay hindi kailangan sa amin upang sabihin sa iba, pagkuha ng mga ito sa gulo. Minsan ito ay hindi 
mahalaga na tayo ay kanan. Kailangan din nating pagpipigil sa sarili upang maging mabait sa iba, kahit pa na hindi 
nila ito karapat dapat.
3. Anong gulo ang nakita mo sa pagsisinungaling? Kinailangan ni Jacob na magpakalayo layo ng maraming taon 
dahil sa sinabi niyang mali. Matagal ka na sa problema mula sa isang kasinungalingan sinabi mo? Nakarating na ang 
mga mag-aaral ibahagi ang sariling na kuwento, at ipaalala sa lahat na ang mga ito ay hindi makipag-usap tungkol sa 
iba pang mga mag-aaral kahit saan pa. Kung ano man ang ibinahagi sa klase ay mananatiling sikreto lamang.

Mga sagot sa palaisipan
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Nanalo ako sa 
kumpetisyong 
ito na magisa! 

Walang 
tumulong sa 
akin ni isa!
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Kwento sa Bibliya: Ang matalino at ang bobong manggagawa
Matthew 7:24-27

Tayo ay humahantong na sa pinaka huling pag aaral sa prutas 
ng banal na espirito! Mayroon lamang tayong huling leksyon: Pagtimpi sa 
sarili laban sa Pagkatamad. Ito ay napaka-kapana-panabik na isipin na kung 
ituring namin ang bunga ng espiritu bilang isang bagay na napakahalaga 
na magkaroon sa ating buhay, at nagtatrabaho kami nang husto sa bawat 
prutas, bilang kung kami ay pag-aaral ng sport, maaari naming makamit ang 
"Knock-out" at manalo kakumpitensya Ang aming mga panalangin ay na ang 
bawat isa sa inyo ay nanalo ng maraming beses sa panahon ng taon!
Upang Manalo laban sa pagkatamad, kailangan naming makakuha ng kontrol 
ng aming sariling mga pagnanasa at hindi magbigay ng up kapag makuha 
namin pagod. Katamaran ay kapag hindi namin kumilos o pilitin ang ating 
sarili, kahit na kami ay may kakayahan. Mayroon bang isang lugar sa iyong 
buhay na kung saan ikaw ay may kakayahan upang magtagumpay, ngunit 
ikaw ay hindi? Ito ba ay posible na ikaw ay tamad sa lugar na iyon? Ito ay 
maaaring mukhang sa amin na katamaran ay isang higit na kakaunti ang 
kasalanan, at na ito ay hindi lahat na masama. Gayunpaman, kung hindi 
namin gawin kung ano ang alam namin ay nais ng Diyos sa atin, dahil hindi 
namin ay may pagpipigil sa sarili upang ipakipaglaban ang ating mga sariling 
katamaran, pagkatapos kami ay hindi sinunod. Kung susuwayin natin dahil 

tayo ay laban sa Diyos, o kung susuwayin natin dahil kami ay masyadong tamad upang sumunod sa Kanya, ang resulta ay ang 
parehong. Hindi ginagawa kung ano nagtatanong Diyos ay umalis sa amin pagbuo ng may isang pundasyon ng buhangin. An 
gating kuwentong Bibliya ngayong araw ay tungkol sa matalino at bobong mangagawa na pinangaralan ni Hesus sa dulo ng 
Sermon sa ibabaw ng Bundok. Sabi ni Hesus na bawa't taong nakikinig sa Kanyang mga salita, at SUMUNOD AT GAWIN 
SA BUHAY ay katulad ng isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Kapag dumating ang mga 
unos, ang bahay ay nakatayo na matibay Ngunit ang mga ng sa amin na HUWAG GAGAWIN kung ano ang sinasabi ni Jesus, 
ay tulad ng sira ang bait mga taong binuo ang kanilang mga bahay sa buhangin. Nang matapos ang bagyo ay dumating, ang 
kanilang mga bahay ay bumaba na may isang malakas na pagbagsak. Maaari nating gusto ang talinghagang ito upang maging 
isang babala para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Maaari naming nais ito upang sabihin na ang mga ng sa amin na 
dumalo sa isang Kristiyano simbahan ay gusali sa ibabaw ng bato. Ngunit iyon ay hindi kung ano ang sabi ni Jesus. Sinasabi 
sa atin ni Jesus na ang talinghagang ito ay tungkol sa mga taong talagang GAGAWIN ano Tinanong niya. Para sa mga ng sa 
amin na naniniwala Hesu Kristo ay ang anak ng Diyos at dumalo simbahang Kristiyano, ito ay napakahalaga. Hindi namin 
dapat payagan ang aming katamaran na huminto sa amin mula sa pagsunod sa mga utos ni Jesus. Dahil kahit katamaran ay 
maaaring panatilihin sa amin mula sa pagkakaroon ng aming pundasyon na binuo batay sa bato. Ikaw ay pumili upang 
labanan laban sa iyong sariling katamaran sa gayon ay maaari mo na ang iyong buhay na binuo sa ibabaw ng bato? Gusto 
mo ang iyong buhay upang tumindig na matatag at hindi tiklupin kapag ang bagyo at mahirap beses dumating sa iyo?  
Kung ang sagot mo ay “OO”, dali dali mo na sanang GAWIN ang gusto ni Hesus.

Sina Wise Willy and Foolish Fred ay 
bumubuo ng bagay gamit ang plastic na 
bloke at ito ay natanggap na regalo. Binasa 
ni Willy lahat ng panuto, ngunit si Fred ay 
gumawa nang hindi ito binasa. Maya-maya 
lang, Nakipaglaro si Willy sa iba pa niyang 
kaibigan habang si Fred ay nagtataka pa rin 
sa nagyayari.

"Sa nakakaalam nga ng paggawa 
ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y 
kasalanan sa kaniya." James 4:17

Bersikulo

Pangunahing leksyonDrama

Larong pagmemorya ng berso

1313

Bumuo ng rap
Humanap o gumawa ng beat at isulat ang berso sa kung saan makikita ng 

mga estudyante. Hayaan gumawa ang mga estudyante ng rap sa musika 
gamit ang mga salita mula sa berso. Pwede kayong magsimula na 

isang grupo, tapos mga lalaki lang, tapos mga babae 
lang, hanggang sa bawat estudyante kung gusto nila. 

Magugustuhan ito ng mga bata!

1313
Pagtimpi sa sarili laban sa 
angking Katamaran1313
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Kailangan ko ba 
talagang akyatin 

itong hagdan? Dito 
nalang ako sa baba.
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Sa Ruweda
Labanan ang iyong katamaran ngayong linggo, sa pg pili 
ng anumang bagay na ayaw mong gawin. Manigurong 
magagawa at matatapos mo ito, at maipamahagi ang iyong 
testimonya sa isang kaibigan.

(Para sa mga nakakatandang estudyante)

Mga Tanong at Sagot
1. Ang pag sasaulo ba ng Sermon sa ibabaw ng bundok, 
ay makakapag tago sa iyo sa pag buo ng templo sa 
buhangin? HINDI. Ito daanan ng Bibliya malinaw na 
estado na ang mga paraan upang bumuo ng sa ibabaw 
ng bato ay upang GAGAWIN kung ano ang utos Hesus, 
hindi ang pagsaulo ng mga kanyang utos.
2. Paano mo ba mabubuo ang pundasyon mo sa 
buhangin? Pwede kang maniwala na ang pagmahal sa 
kaibigan ay pupwede na, ngunit iyon ay hindi sapat. 
Maaari mong kabisaduhin na dapat mong pag-ibig ang 
iyong mga kaaway, ngunit iyon ay hindi sapat alinman. 
Ang tunay na paggawa ng isang bagay upang ipakita na pag-ibig mo ang iyong 
mga kaaway ay magiging ay sa totoo lang ang pagbuo ng bagay sa bato.
3. Ilang mga match fi ght ang iyong mga natapos ngayong taon?
Maglaan ng ilang oras sa iyong mga estudyante na balikan ang mga taunang 
laman ng leksyon at mga “match fi ghts.” Tingnan ang marami sa mga ito at mga 
gumawa ng kanilang mga Takdang Aralin. Hikayatin ang inyong mga mag-aaral 
para sa bawat araling-bahay na takdang aralin na nakumpleto, at kung ganong 
karami nila itong beses na ginawa. Magsisaya sa bawat estudyante na tatawagin.

Mga sagot sa palaisipan
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PRUTAS
ESPIRITO
KATAMARAN
PALAKASA
PANALO
PAGOD
ABILIDAD
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MATALINO
TARANTADO
SERMONYAS
BUNDOK
BUHANGIN
PUNDASION
BANGGA
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