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VBS Maligayang pagbati sa Destinasyong walang Limitasyon! 

Ilang beses mo na bang natanung sa isang bata ang, “Ano ang gusto mong maging 
paglaki mo?”

Lahat tayo ay may pangarap na kung ano ang gusto natin maging.  Umaasa 
tayo na gagamitin tayo ng Diyos sa isang malaking gawain.  Ito ay maaaring sa 
paaralan, sa simbahan, sa pulitika, sa ospital o ang pagabot sa mundo sa isang 
non-profi t na kumpanya.   Kailangan ng Diyos ang maabilidad na tao sa lahat 
ng lugar, at inaasahan natin na mabilang tayo dito.  Gaya ng pangarap natin na 
magamit ng Diyos, ganun din ang mga bata sa ating mga simbahan at komunidad.  
Umaasa at nangangarap sila kung ano ang patutunguhan nila balang araw.   
Nangangarap sila na may malaking plano ang Diyos sa kanilang mga buhay.

Ang magandang balita ay may malaki ngang plano ang Diyos sa kanilang mga buhay.

Ang masama ay maraming magkakamali, at makakaligtaan ang plano ng Diyos sa kanila.
Ang VBS na ito ay tungkol lamang sa pag tulong sa mga bata sa inyong komunidad na HINDI makalimot, at dito ay nasa 
patnubay lamang ng Diyos at upang makamit ng maganda sa kanilang mga buhay. Tulad lamang ng pagakyat ng bundok, ito ay 
nangangailangan ng pagpupursige upang makaangat pa, at ito rin ay kelangan ng tapang at lakas upang makaabot sa tuktok..

Sa vacation Bible school ng taong ito, meron kaming ispesyal na panauhing speaker na magbabahagi sa mga bata.  Ang aming 
bisita ay si Joseph mismo, ang lalaki na nangarap na gagamitin siya ng Diyos sa malaking bagay.   Ngunit, ang “pagakyat” ni Joseph 
tungo sa pagiging isa sa makapangyarihan na tao sa mundo ay nagtungo muna sa kanya na maging alila.   Ang tanging pagakyat ni 
Joseph ay nagsimula PABABA!

Ganito din ang paraan ng paggalaw sa atin ng Diyos.  Ang paraan sa pagakyat ay ang PAGBABA!  Pero mag bahala, kahit 
nararamdaman na natin na walang pinatutunguhan o pabalik ang direksyon, dahil may malaking plano ang Diyos sa ating buhay, 
gaya kay Joseph.   Inalay ng Diyos na magpatakbo sa ating buhay, kung hayaan natin Siya.

“Kung sino ang makahanap sa kanilang buhay ay mamawalan nito, at kung sino ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay 
mahahanap ito.”  Mateo 10:39.  Kung ialay natin ang ating buhay sa Diyos, kahit parang tila tayo ay pababa, tayo ay gumagalaw 
pataas.
Ano ang masasabi mo?

Willing ka ba na dalhin ang iyong mga estudyante sa paglalakbay sa pagakyat ng bundok?  Magkunwari tayo na nagsi-
ski sa snow, habang nagsasaya sa mga nakakatuwang mga istasyon katulad ng “Mga Craft  ng cabin” o “Larong tigas”.  
Masisiyahan ang iyong mga estudyante sa “Tuktok Restawran” at sa pagpapakita nila ng likha nilang mga craft .  Madali 
sa kanila ang magbahagi ng kanilang natututnan sa kanilang mga magulang at umuwi, dahil natutupi ang student 
pages para maging bracelet sa kanilang bisig, na ipinapakita ang verse ng araw na iyon.   Ang VBS na ito ay meron 
ring mga kabibighani na bagong misyon na program na magmumulat sa iyong mga estudyante sa mundo at 
eengganyo sa kanilang tumulong.

Magbundle up tayo sa darating na vacation season at magkunwari na malamig sa labas para sa 
kabibighani na VBS na “Destinasyong walang Limitasyon”.  Baka sakaling maging medyo 

malamig sa snow, at baka mapagod ka na maging “frozen” pero magiging itong 
masayang pagakyat sa lahat sa buong simbahan!
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"Ang nakasusumpong ng kaniyang buhay ay mawawalan 
nito; at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay 
makasusumpong niyaon".  Mateo 10:39
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Ang materyal na ito  “Destinasyong walang Limitasyon” 
ay sinulat ng aming ministry “Children are Important.” 
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 
(Mexico)

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 Workogram (Helen).

www.ChildrenAreImportant.com
Ang kabataan ay mahalagaAng kabataan ay mahalaga
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Maniwala sa Diyos

Magtiwala sa Diyos

Magsilbi sa Diyos 

Umasa sa Diyos

Magpasalamat sa Diyos

1
2
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4
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Kampo ng Base
Kinutya ang panaginip ni Joseph 
(Genesis 37:2-11)

Frozen Creek Camp
Minaltrato si Joseph 
(Genesis 37:12-35)

Kampo ng Timberline (Forest Edge Camp)
Nagsilbi si Joseph sa bahay ni Potiphar 
(Genesis 37:36, 39:1-6)

Kampo ng Glacier
Kinalimutan si Joseph sa piitan 
(Genesis 39:7-40:23)

Tuktok 
Nagkatotoo ang panaginip ni Joseph  
(Genesis 41:14-40, 41:53-57, 42:1-6)

Kahon ng panaginip

Krus na kahoy

Charade ng Paninilbi sa 
Diyos

Bangkang papel

Mga watawat sa tuktok

Kinutya ang panaginip ni 
Joseph 

Minaltrato si Joseph 

Nagsilbi si Joseph sa 
bahay ni Potiphar 

Kinalimutan si Joseph sa 
piitan 

Nagkatotoo ang 
panaginip ni Joseph 

PangkalahatanPangkalahatan
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Si Joseph at ang kanyang 
makulay na coat

Si Joseph at ang Balon

Palatandaan 

Frame ng litrato

Larawan ng niyebeng 
bundok

Si Joseph at ang kanyang 
makulay na coat

Ang balon

Cookie nyebe

Nyebe juice

Mga treats ng Bundok

Ipasa ang yelo
Magyelo dance

Pagtunaw ng yelo
Pagtapon ng nyebe

Batuhan ng nyebe
Bagyo ng nyebe riley

Hanapin (Scavenger Hunt)
Nyebe riley

Araw ng Carnival 

Araw 1: Manili

Araw 2: Chennai

Araw 3: Churachandpur

Araw 4: Mumbai

Araw 5: Cochi
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Paano ito gamitinPaano ito gamitin

Maligayang pagbati sa “Destinasyong walang Limitasyon” isang simpleng VBS na madaling planuhin at gawin.  Pumili lang ng petsa, 
maghanap ng mga boluntaryo, magsabit ng mga imbitasyong poster sa komunidad, at handa ka na!
Ngayong taon, ang team ng “Ang Kabataan ay Mahalaga” ay bumisita sa maraming VBS sa iba’t ibang bansa para makita ang mga 
pagbabago sa curriculum na magugustuhan ng mga simbahan.  Ang ibang mga simbahan sa India ay humingi pa ng DAGDAG na 
aktibidad sa mas mahabang panahon na nilaan sa mga bata sa VBS.  Dahil dito, nagdagdag kami ng dalawa pang istasyon, yung istasyon 
ng mission, at ang Bible na istasyon kung saan bumbisita si Joseph!  Madali silang mga istasyon na gawin, magdadagdag tuwa at aral sa 
iyong VBS, at magbibigay ng kaukulang laman sa mas mahabang VBS hangga’t kailangan.
Isa pang hiningi ay ang mas marami pang aktibidad sa mga student sheet.   Natuwa kami at nailagay naming ang limang iba’t ibang 
aktibdad sa kalahating piraso ng papel.   Pwede itong magbigay ng dagdag na gawain sa mga estudyante, so kaunting singil bawat bata.
Gamitin mo man ang “rotation” system o ang klasikal na “classroom” system, sadyang maraming aktibidad para pasiglahin ang VBS, kung 
saan ang buong simbahan ay sama-samang natututo kung paano “mabigyan ng buhay sa pagalay nito.”

Ang VBS ay sinulat para gamitin sa isang rotation schedule 
sa tatlong istasyon sa bawat pagkakataon.  Ang ibig sabihin 
nito ay ang paghati ng grupo sa tatlong grupo, at iikot ang 
mga grupo sa tatlong istasyon ng aktibidad.  Bawat istasyon ay 
tatagal ng 20 hanggang 40 minuto, at bawat istasyon ay inuulit 
ng tatlong beses para bawat grupo ay makapunta sa bawat 
istasyon ng isang beses bawat araw.   
Ang pinamakadaling paraan ay ang paghati sa grupo sa tatlong 
age group na ginagamit natin para sa ating mga student page:
•   Madali (4-6 taon)
•   Medyo Mahirap (7-9 taon)
•   Mahirap (10-12 taon)
Nirerekomenda namin na gamitin niyo ang mga binata’t dalaga 
ninyo (13+ taon) bilang katulong sa inyong VBS.  Subalit ang 
“mahirap” na student page ay magiging masaya para sa lahat 
ng mas may edad, kasama ang mga matatanda.  Ang paborito 
naming pagikot sa mga istasyon ay ang pagtugtog ng musika 
pag oras na mag-rotate, para masigla ang mga estudyante sa 
pagikot nila sa mga istasyon.

Ngayong taon, kami ay nagdagdag ng 2 na istasyon, ang Bibliya at 
ang istasyon ng misyonaryo. Mayroon na tayong limang istasyon, 
kung kayat idinagdag na namin ang oras ng pagkain na istasyon. 
Ito, sa kablangdako, ay gumagawa ng maliit na problema kung saan 
ang mga estudyante ay hindi makakakain hangga't indi pa natatapos 
ang kanilang araw. Inirerekomenda namin na ang mga matatandang 
estudyante ang mas magintay ng mahaba sa kanilang kakainin.
Kung nanaisin mo na ipaghanda ang mga estudyante mo ng pagkain 
sa kalagitnaan ng araw, may mga opsyon ka. Maari mong hatiin 
ang klase sa 5 na grupo, at gawing rotasyonal ang pag ikot sa mga 
istasyon. Magagwa ito kung hahatiin ang dalawang grupong edad 
na pinakamalaki sa dalawa. Isa pang opsyon ay ang pagdagdag ng 
isa pang istasyon para sa pag aaral ng mga bersong pangmemorya, 
o kaya'y pag aaral ng mga aksyon sa kanta o parehas. Sa gantong 
paraan, magkakaroon ka ng anim na istasyon na umiikot, bukod pa 
sa pagkain. Isa pa, pwede mo ring bawasan ang mga istasyon, para 
mas lumiit ang VBS.

Ang aartehin sa limang araw ay ang mga 
sumusunod:
1.   Bunny slope: Maniwala sa Diyos
2.   Mga talon: Magtiwala sa Diyos
3.   Slalom: Magsilbi sa Diyos
4.   Maghintay: Umasa sa Diyos
5.   Sa Tuktok: Magpasalamat sa Diyos

Ang mga pag-arte ay isang nakakatuwang paraan para ipakilala ang aral sa bawat araw, 
at nakakatulong sa estudyante ma-konek ang turo sa kanilang pangaraw araw na buhay.   
Nirerekomenda namin na gamitin ninyo ang parehong mga actor sa araw araw, at sa buong 
linggo ay nakacostume sila.   Pwede nilang bisitahin ang mga istasyon para batiin ang mga 
estudyante, at random na makipag-“selfie” kasama ang mga estudyante sa kabuuan ng araw.
Sa pag-arte ngayong taon, si kuneho ay nagaaral magski, at si moose ang kanyang guro.  Ang 
goal nila ay umakyat hanggang sa tuktok, at magski mula doon, pero kelangan muna ni 
kuneho na magsimula sa mas mababa at madaling mga slope at gumaling doon sa pag-ski.   
Sa bawat drama, kelangan matuto ang kuneho ng medyo kaparehas na aral na tinuturo sa 
mga bata.   Dahil kelangan ni kuneho na mahulog at madapa sa ibang mga pag-arte, kelangan 
kumuha ng bata at athletic na aktor para kay kuneho kung posible.

Ang Madaling VBS

Mga Pag-arte

Mga Rotasyon ng istasyon
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Mga Schedule

Kung ayaw niyong gamitin ang rotation 
schedule, may schedule na gamit ang tradisyonal 
na classroom system para sa iyong VBS.   Ang 
schedule na ito ay may dagdag benepisyo na 
mas matagal na panahon, kung gusto niyo ng 
mas mahabang VBS.  Subalit, kelangan ito ng 
maraming mga titser, dahil ang bawat age group 
ay mangangailangan ng actor ng Joseph, at mga 
titser na kelangan matutuhan ang lahat ng iba’t 
ibang. aktibidad.

Kapag may mas malaking grupo ng mga kasama, mas masaya ang VBS sa lahat, 
kaya’t hinati naming ang trabaho sa iba’t ibang papel para masala ang mas 
maraming tao.  Ang sumusunod na role ng staff ay kung gumagamit kayo ng 
rotation system:
1 VBS director
1 Song leader (Extras para tumulong sa aksyon sa mga kanta)
1 Preacher para sa pangunahing aral
2 Aktor para sa pagarte (ang moose at ang kuneho)
6 na leader sa mga maliit na grupo, 2 na leaders sa bawat edad. (Sumasama sila sa 
mga estudyante sa pagikot sa mga istasyon)

Istasyon:
2  Bibliya istasyon (1 coordinator, 1 actor para maging Joseph)
1 Klase coordinator (para sa mga student Activity sheet)
1 Mga Crafts coordinator
1 Meryenda coordinator
1 Tigas coordinator
1  Misyonaryo coordinator

Rotasyon ng Schedule

Oras ng pagbubukas ng grupo (1 1/2 na oras)
30 minuto Debosyonal: Gamitin ang pangunahing aral sa bawat araw 
30 minuto Mga Kanta: Gamitin ang paboritong musikang pangsamba 

kasama ang bagong CD na espesyal na binigay sa VBS na ito.
15 minuto Pagaarte kasama si kuneho at musa (nakakatulong ipakilala 

ang tema sa araw na ito)
15 minuto I-Review ang pangunahing tema sa araw na ito, main 

memory verse ng araw na yon, at maghati sa mga klase

Classroom time (1 1/2 oras)
15 minuto Si Titser at bisitang "Joseph" ay mamamahagi sa klase (mula 

sa Bundok Bibliya istasyon)
15 minuto Gumawa ng classroom na aktibidad kasama si Joseph (mula 

sa Bundok Bibliya istasyon)
45 minuto Mga student activity sheet (mula sa Klase ng Ski istasyon)
15 minuto Pagboto oras na aktibidad (mula sa Klase ng Ski istasyon)

Meryenda/ Tea break (30 minuto) (mula sa Tuktok Restawaran istasyon)

Classroom time (1 1/2 oras)
20 minuto Matuto tungkol sa mga misyon (mula sa Mga Ekskursyon ng 

misyonaryo istasyon)
30 minuto Mga aktibidad na pang-misyon (mula sa Mga Ekskursyon 

ng misyonaryo istasyon)
40 minuto Mga Craft  time (from Mga Craft ng cabin istasyon)

Game oras (30 minuto) (mula sa Larong tigas istasyon)

Oras ng pagsasara ng grupo  (30 minuto)
15 minuto Mga Kanta
15 minuto Review at mga announcement para bukas

Tradisyonal na schedule 

StaffTradisyonal na classroom 
system

20-40 minuto kada isa

20-40 minuto kada isa

Oras ng pagbubukas ng grupo(45 minuto)
(3-5 oras) (6 na oras)

• Musika
• Pagaarte (kasama ang musa at kuneho)
• Pangunahing pagtuturo

• Musika
• Mga anunsyo at pagtatapos

Oras ng pagsasara ng grupo(15 minuto)
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Sa istasyong ito, aktwal na aming ay inimbitahan Joseph sa darating at 
bisitahin ang iyong VBS! Magkaroon ng isa sa iyong mga lider gumayak 
bilang Joseph mula sa Ehipto, bilang siya binabati ang mga mag-aaral at 
pagbabahagi sa kanila ng isang kuwento mula sa kanyang buhay sa bawat 
araw. Pagkatapos ni Joseph na mamahagi, ang guro ay nagpasalamay 
kay Joseph para sa pagbabahagi, nagbabahagi ng ilang mga salita, at 
pagkatapos ay humahantong sa mga mag-aaral sa isang aktibidad.
Sa katapusan ng iyong oras, iyong patnubayan ang mga estudyante sa 
pagboto para sa araw. Magsabit ang paskil na sa pagboto sa dingding. 
Pagkatapos ipakita ang dalawang mga pagpipilian para sa araw na iyon, 
at talakayin ang mga isyu sa isang paraan na ay HINDI ipakita ang isang 
karapatan o maling sagot. Nakarating ang mga mag-aaral sa tingin para 
sa kanilang sarili at bumoto. Maaari silang mag-sign ang papel sa pader, 
o maglagay ng sticker.

Rebyuhin ang pamagat ng aralin at memorya ng berso para sa araw. Ipasa ang mga mag-aaral kumot at tulungan ang 
iyong mga mag-aaral sa kanila. Bawat mag-aaral papel ay may limang iba't ibang mga gawain upang tamasahin!
 Ang harap ng papel ay may dalawang mga palaisipan. Para sa mas lumang mga mag-aaral, mayroong isang laro 
upang i-play sa isang kasosyo. Nakarating na ang iyong mga mag-aaral pumili ng isang kasosyo sa at maglaro! 
Susunod, may isang salita maghanap. Para sa mga mas batang mga mag-aaral, may mga 10 iba't ibang mga bagay 
na nakatago sa larawan ni Joseph Pagkatapos na makikita nila ang mga nakatagong mga bagay, 
magkaroon ng mga ito kulayan ang larawan.
Susunod, ikutin ang estudyante papel sa ibabaw upang gawin ang maze. Pagkatapos ng 
paghahanap ng kanilang mga paraan sa pamamagitan ng maze, kulayan ito upang makagawa 
ng isang magandang pulseras na kumuha ng bahay. Sa wakas, itupi papel at idikit tulad ng 
ipinapakita upang dalhin ang memorya ng berso bahay!

Sa istasyong ito, ang iyong mga mag-aaral ang mga bisita sa paggawa ng isang sasakyang-dagat upang ipaalala sa 
kanila ng aralin, at upang magkaroon ng isang bagay na masaya na kumuha ng bahay. Ang lahat ng mga pattern 
para sa mga crafts ay magagamit online at sa craft pamphlet. Kung maaari mong photocopy isang piraso ng papel 
para sa bawat bata, maaari mong gawin ang ilang mga craft! 

At syempre, maaari mong ihatid ang iyong mga normal na meryenda, oras ng tea, o tanghalian, bilang ikaw 
ay bihasa. Ang aming pagkaing ideya, kasama ang mabuting upang kumain, ay din ng isang aktibidad para sa 
iyong mga mag-aaral. Lahat ng tao sa iyong VBS ay magkaroon ng kasiyahan paggawa tunikang may sarisaring 
kulay Joseph sa labas ng tinapay o biskwit, at maaari itong maging pang-ekonomiya masyadong! Ikutin ang mga 
sangkap upang gamitin ang mga bagay na maaari mong mahanap madaling malapit sa iyo, at makakuha ng ilang 
Magpakasaya sa mga meryenda.

Naglalaro ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang bata. Kabilang ang mga laro sa iyong VBS, samakatuwid, 
ay mahalaga! Pumili ng isa sa dalawang mga laro na ibinigay sa bawat aralin, o maglaro sa kanila pareho. Kasangkot 
ng yelo tuwing maaari mong, upang bigyan ang iyong VBS isang mas"patigasin" at maramdaman. Magpakasaya 
kayo!

Bundok Bibliya

Klase ng Ski

Mga Craft ng cabin

Tuktok Restawaran

Larong tigas

Mga Rotasyon ng istasyonMga Rotasyon ng istasyon
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Ipinakikilala ang bagong programa, "VBS na walang harang" kung saan ang iyong simbahan ay maaaring lumahok sa 
pagtulong sa mga bata sa ibang bansa na may isang VBS. Kami ay nanginginig upang mag-alok ang bagong mga misyon 
station kung saan ang iyong mga mag-aaral ay maaari ring malaman ang lahat tungkol sa isa pang bansa, habang lumalahok 
upang makagawa ng isang pagkakaiba. Kami ay gumawa ng dalawang iba't ibang mga misyon polyeto, isa para sa bawat 
bahagi ng planeta. Ang iyong mga mag-aaral ay maaaring isipin ito ay naglalakbay sa kabilang ibayo ng mundo upang 
malaman ang tungkol sa kultura, ang wika, ang mga pangangailangan, at makita kung ano ang 
isang VBS magiging ganito ang hitsura. Mga bata mula sa Latin America ay pag-aaral tungkol sa 
Indya, at mga bata mula sa Timog Asia ay pag-aaral tungkol sa Timog ng America.
Ang misyon pekete may kasamang mga larawan ng bansa o lugar, VBS estudyante papel ng iba't 
ibang wika, at isang koleksyon ng pera sa bangko na tumagal ng hanggang isang pag-aalay sa bawat 
araw para sa misyon. 
Kontakin si sister Kristina Krauss sa kristina@childrenareimportant.com para sa impormasyon 
kung saan pwede mag bigay ng donasyon o upang sumali sa "VBS na walang harang." 
Pinahahalagahan namin ang lahat ng mga donasyon mula sa mga pangangailangan sa buong 
mundo ay mas malaki kaysa sa maaari naming gawin mag-isa, at kailangan namin ang lahat ng 
tulong na maaari naming matanggap. Maaari mo ring gamitin ang misyon station upang ibahagi 
ang tungkol misyon programa ng iyong sariling denominasyon at ipadala ang iyong donasyon sa 
iyong bahay ng opisina para sa proyektong iyon.

Isa sa limang kabataan sa mundo ay nasa India. Isipin na ibinubuhos mo ang iyong buhay nang hindi nalalaman ang kristiyanismo o 
naririnig ang pangngalan ni Hesu Kristo. Iyon ay kung ano ang buhay ay tulad ng milyun-milyong mga bata sa India. May magkano 
kailangan sa Indya kabilang ang kamangmangan, diskriminasyon. Ang caste system, mahinang sanitaryong kundisyon, paglisan at 
eksploytasyon ng bata.

Paano tayo makapagbabago nito? Pano tayo makapagsisimula ng pagbabago?
Maaari nating ipakilala ang bata kay Hesu Kristo gamit ang VBS, parang tulad ng ginagawa sa iyong simbahan ngayon. May 
mga simbahan pagbubukas up ang lahat ng higit sa Indya, ngunit may isang kakulangan ng mga 
mapagkukunan at pagsasanay. Sama-sama, maaari naming bigyan sila ng isang VBS upang maaari 
nilang magturo ng Ebanghelyo sa kanilang komunidad. "Children are Important" ay nagsimula ng 
isang misyon program pagsasalin VBS at Linggo materyales paaralan sa loob ng walong iba't ibang 
mga wika sa India. Ang mga anak nga ng Indya ay maaaring marinig ang mensahe ng kaligtasan 
habang nakakaranas sila ang kagalakan ng isang programa vacation paaralan Bibliya. Maaari tayong 
manalangin at maaari naming bigyan.

Kapag sumali ka, ang mga anak ng iyong simbahan ay maaaring matuto nang higit pa tungkol sa India, 
habang ang kanilang mga donasyon, kasama ang mga donasyon ng iba, makakatulong sa bigyan ang 
libu-libong mga bata sa buong Indya kanilang sariling VBS. Ang kanilang mga panalangin ay narinig sa 
pamamagitan ng Diyos, at maaaring ilipat bundok.

Yan ang paraan upang mabago natin ang mundo!

Mga ekskursyon ng misyonaryo

Vision

a 
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Sunday School
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Gumawa ng cute 
na name card kada 
estudyante gamit ang 
sanga mula sa isang 
puno.

Gumawa ng icicle na de 
papel at isabit sa kisame.

Idecorate ang mga halls ng 
asul o puting craft paper 
o plastic, at magsabit ng 

snowflake kung saan saan.

Gumawa ng balloon 
archway sa harapan ng 
simbahan para tulungan 
ang mga bata magimagine 
na lumalakad sila sa winter 
wonderland.

Di naman ganun ka posible tayong magkaroon 
ng snow, pero pwede kang gumawa ng puti at 
fluffy na mga bagay para paglaruan. Kelangan 
mo ng microwave at isang bar ng Ivory brand 
na sabon (Ivory lang ang pwedeng gumana).   
Ilagay ang inalis sa ballot na bar ng sabon 
sa isang malaking, microwave-safe na plato.  
Painitin ng dalawa hanggang tatlong minute at 
hayaan ang mga estudyante na panoorin
habang nageexpand ang sabon na isang nowy 
na ulap. Hayaan lumamig bago laruin sa labas.

NYEBENG SABON

Snowflake na de papel

Mountain Diorama
Gumawa ng diorama ng isang eksena 
sa bundok at tulungan ang mga bata na 
makita ang kanilang progreso habang 
papunta sila sa tuktok sa kabuuan ng 
programa.  Maglabel ng iba’t ibang 
lugar sa iyong diorama ng tema ng 
bawat araw.

Tupiin ang papel ng maraming beses, 
at maggupit ng maraming hugis sa 
gilid.  Alisin sa pagkatupi ang papel 
para makita ang snowflake.  Gumawa 
ng maraming pattern at isabit sa 
paligid ng simbahan.  Madaling 
gamitin ang manipis na papel, pero 
pwede rin ang normal na papel.

Itahi ang mga cotton balls sa 
isang manipis o klarong sinulad 
at itali.  Pagkatapos, isabit 
ang mga nakataling “snow” sa 
paligid ng simbahan.

Karagdagang mga IdeyaKaragdagang mga Ideya
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Gumawa ng mountain range kasama ang iyong 
mga estudyante.  Bawat estudyante ay magroroll 

ng papel na hugis cone 
para sa bundok.  Gumamit 

ng tape o pandikit para 
madikit sila at gupitin 

ang ilalim ng cone para 
malevel ito.  Ang mga mas 
mataas na bundok ay may 

snowcap.

Gamitin ang mga ideyang ito para idekora ang iyong simbahan para sa VBS
Paper snowflakes
Strings ng ilaw
Asul at puting mga lobo
Puting mga tablecloths
Asul at puting streamer
Paper mountains para sa pader
Asul na jars na may vinyl snowflakes

Maghanap online ng karagdagang decoration idea 
para gawin mas super awesome ang inyong VBS!

Crystallize ang iyong mga dekorasyon
Gawin ang iyong winter na dekorasyon 
na dagdag ningning sa pagcrystallize nila, gaya nitong 
halimbawang snowman.
Supplies:
Tubig
3 tbsp. borax kada 1 cup ng tubig
Mga Instruksyon:
• Punuin ang isang jar o vase ng kumukulong tubig, idagdag 
ang borax at istir.  Okay lang kung may magsettle na borax sa ilalim ng container.
• Gamit ang sinulid, magtali ng maliit na dekorasyon sa isang lapis, kutsara o mahabang bagay.  Ibaba ang dekorasyon sa halo ng mainit 
na tubig at borax, habang iniingatang di nahahawakan ang gilid o ilalim ng container
• Ilagay ang jar sa isang tahimik na lugar, at huwag hayaan itong mabangga nga kahit na ano.  Sa ilang oras, bubuo ang mga crystal.  
Hayaan ng ilang oras o kahit buong gabi para mas maraming crystal ang bumuo.   Kung handa na, ilagay ang dekorasyon sa isang paper 
towel para patuyuin ng isang oras
• Magdala ng magnifying glass at hayaan ang mga estudyanteng makita ang mga crystal!

Magsetup ng photo zone 
para ang mga estudyante ay 
makapag selfie.
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Berso ng Bibliya
"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". Hebreo 11:6

Magsimula na sila moose at rabbit ay dala dala ang kanilang mga ski paakyat ng “bunny slope”- ang pinakamadaling slope.   
Sa paglalakbay, pinaguusapan ni moose at rabbit ang plano nila sa linggong iyon.  Aakalain ni rabbit na lalakarin nila 
hanggang sa pinakatuktok sa araw na iyon, at sasakay pababa.   Kelangan ipaliwanag ni Moose na pagsisimula sila sa pagski 
sa unang slope.   Maguguluhan si Rabbit.  Kung paakyat sila ng summit, bakit kelangan nilang magski pababa?  Di ba sila 
pwedeng magski pataas?   Ipapaliwanag ni Moose na ang daan paakyat ay pababa, at kelangan ni rabbit na matuto muna 
magski pag madali.   Sa una, di rin alam ni rabbit magsuot ng ski.   Isinusuot niya ang helmet sa isang paa, at isa sa mga ski 
sa kanyang ulo.   Sinubukan naman ni rabbit magski patalikod, at habang nagslide pabalik, nagslide pagilid ang ski niya at 
nagsplit siya.   Pasensyosong tinuro ni Moose kay rabbit ang tamang pagski.   Naisip ni Rabbit na hindi kasingdali ng unang 
tingin ang pagski, at nagaalala siya na baka di siya sapat na gagaling para mag ski sa summit.   Natatakot siya na mahulog sa 
kanyang ski, bumangga sa isang puno, mawalan ng control at dumulas hanggang sa pinakababa ng bundok!   Tiniyak naman 
ni Moose si Rabbit na sa pagensayo mararating rin niya ang tuktok.  “Magtiwala ka lang at gawin ang sasabihin ko, at isang 
araw makakasakay ka sa tuktok.”   Nang magtiwala si rabbit kay moose at makinig sa kanyang instruction, magpapatuloy sila 
sa pagski at eexit sa entablado. 

Ikalawang Araw: Bunny slopeIkalawang Araw: Bunny slope

Pangunahing Aral: Maniwala sa DiyosPangunahing Aral: Maniwala sa Diyos

Ngayong linggo aakyat tayo ng isang bundok, na espiritwal.   
Mayroon ang Diyos na patutunguhan na walang hangganan para 
sayo, kung hahayaan mong umakyat kasama naming.
Magsisimula ang ating pagakyat sa base camp.  Mula doon pwede 
nating tingnan ang langit at makita ang bundok bilang malaking 
hadlang sa atin at ang tuktok.  Bago tayo magsimula, kaya nating 
mangarap kung gaano kagaling marating ang tuktok!
Pinili tayo ng Diyos para gabayan ang mga tao na gumawa ng 
magagaling na bagay.  Tatawagin ng Diyos pati ang mga tao na di nakakakilala sa Kanya gaya nung tinawag ng Diyos si Paul 
sa daan sa Damascus.  Di pa siya Kristiyano noon, isang malaking kalaban si Paul ng simbahan!
Sa VBS na ito, excited kami dahil mayroon kaming espesyal na bisita!  Isa siyang dakilang pinuno sa Egypt na ngalang 

Joseph!  Sa araw na ito bibisitahin niya ang ating VBS para ikwento ang mga malaking mga 
panaginip na binigay sa kanya ng Diyos noong 17 taong gulang pa siya.   MALAKI ang ating 

potensyal na gumawa ng DAKILANG mga bagay para sa Diyos.   Gusto nating mangarap 
ng malaki.  Ngunit, mula sa base camp, ang meron lang tayo ay potensyal.  Maaari tayong 

maging dakila sa kaharian ng Diyos gaya ni Joseph, o gumawa ng problema sa ating 
buhay at mahulog sa bundok.  Pwede tayong pigilin ng Kasalanan na makaakyat 

Kampo ng Base /Kinutya ang panaginip ni Joseph  Kampo ng Base /Kinutya ang panaginip ni Joseph  
Maniwala sa DiyosManiwala sa Diyos11
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Pangunahing Punto

Maniwala sa Diyos

na bundok, kahit ang mga tagong kasalanan na mapagmataas at kasakiman.   Ang espiritwal na 
pagakyat ng bundok ay mangangailangan ng sakit at pawis para maabot ang tuktok ng ating mga 
pangarap.   Kelangan tayong magsimula kung saan nagsimula si Joseph; sa paniniwala sa Diyos. 
Tinawag ka ng Diyos.  Tinawag ka sa iyong pangalan at may malaking mga plano sa iyong buhay.  
Maniniwala ka ba sa Kanya?   Maniniwala ka ba na may espesyal na nilaan ang Diyos na gagawin 

Mga Rotasyon ng istasyon

Tuktok RestawaranTuktok Restawaran Araw 1

Mga Supplies:
Slice ng tinapay kada 
estudyante
Mayonnaise
Catsup
Sliced na keso
Sliced lunch meat
Pwede piliin: 
manipis na hinating 
mga gulay gaya ng 
tomato, pepper, 
chilies, cucumbers, 
lettuce.
Mga Instruksyon:
Pupunitin o kakainan ng mga estudyante ang slice ng tinapay na porma ng 
isang coat. Papahiran ng mga estudyante ng mayonnaise at ang pinili nilang 
topping para makagawa ng stripe sa coat.

Heto ang dalawang paraan upang kainin ang napakagandang coat ni Joseph.

Supplies:
Salad crackers
Makulay na cereal 
(Trix o Fruit Loops, na 
pinagpirapiraso) 
Icing ng kahit anong kulay

Mga Instruksyon:
Ihanda ang crackers sa pagkalat sa kanila 
kasama ang icing.  Hatiin ang cracker para 
iporma ang mga kamay ng coat.   Para idekora 
ang coat, ikalat ng mga estudyante ang makulay 
na cereal sa icing ng pormang stripes o ng 
random.

Ibang Ideya
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mo para sa Kanya, anuman ang iyong estado?   Kung oo, handa ka 
na sumali sa amin sa base camp.  Ang espiritwal na bundok na ating 
aakyatin ay tunay na patutunguhang walang hanggan!



Joseph:Joseph:
Ako si Joseph.  Nagagalak ako na makasama kayo dito sa VBS.   Una, maglalarawan muna ako ng konti tungkol sa aking sarili.   
Malaki ang tawag sa akin ng Diyos, at ako ay naging mahalagang tao.   Mula ako sa Canaan, na ngayon ay Israel.  Naging 
akong dakilang pinuno sa Egypt, isang mayaman na bansa.   Mga tao sa maraming henerasyon ay nakarinig tungkol sa akin.
Gusto kong iparating sa inyo ang aking testimonya.  Hindi binigay ng Diyos ang aking katanyagan sa paraang aking inaakala, 
at nasorpresa ako.   Kasi, noong bata pa ako…
Naalala kong nakikipaglaro ako sa labas kasama ng aking mga kapatid.  Naaalala kong nagaalaga ng tupa sa bukid, kung saan 
luntian ang mga damo, ang mga tupa ay puti at gray, at pinapanood ko silang naglalakad at naglalaro.
Meron akong 11 na mga kapatid, pero wala sa kanila ang may gusto sa akin.  Ito ay dahil ang ama ko, si Jacob (tinatawag ring 
Israel) ay ako ang pinakagusto, at pinatunayan niya ito sa pagbigay sa akin ng espesyal na coat na makulay.  Gusto ko talagang 
suotin ang espesyal kong coat na iyon, kahit nasasaktan ko ang aking mga kapatid.
Noong 17 taong gulang ako, sinimulang bigyan ako ng Diyos ng mga natatanging mga panaginip.  Nalaman ko na may 
espessyal na tawag ang Diyos sa aking buhay.  Ilan sa inyo ang tinatawag sa iyong buhay?
Isang araw nanaginip akong nagtratrabaho ako sa bukid kasama ng aking mga kapatid nung ang aking bigkis na butil ay 
tumayo habang ang mga bigkis ng aking mga kapatid ay yumuko sa bigkis ko.  
Pagkatapos, nanaginip ako na 11 na bituin pati na rin ang araw at buwan ay yumuko sa aking tala.   Mas lalong nagalit sa 
akin ang aking mga kapatid sa panaginip ko!  Noong binahagi ko ang aking mga panaginip sa aking ama at mga kapatid, 
pinagalitan ako ng aking ama.  Ayoko magkaproblema sa aking ama.
Kahit na nanaginip ako sa pagiging mahalaga, isang pastol pa lang ako, na may maliit na trabaho.  Walang nakakaalam sa 
akin.  Sa halip na umakyat ng bundok, naramdaman kong mas lalo akong bumababa. 
Sa simula, binigyan ako ng Diyos ng mga panaginip at sinabi na isang araw magiging espesyal ako.  Ngunit, ganon pa rin ang 
estado ko.  Isa pa rin akong batang pastol na walang nakakaalam.

Bundok Bibliya

Salamat, Joseph, sa pagbisita sa aming VBS!
Joseph, maaaring nakakapagtataka na makakuha ka ng natatanging tawag mula sa Diyos, at ang estado mo ay di nagbago.  
Ngunit, ganito gumawa ang Panginoon.  Kung gagamitin tayo ng Diyos sa MALAKING bagay, kelangan muna nating 
maniwala sa Kanya anuman an gating kapalaran.   Kahit na parang wala tayong pinupuntahan o pabaligtad tayo, kelangan 
nating maniwala sa Diyos at ang Kanyang tawag sa ating buhay.
Joseph, naniwala ka sa Diyos, kahit pinagalitan ka ng iyong ama sa pagbahagi ng iyong mga panaginip.   Kelangan nating 
ibaling ang ating paningin sa ating sarili at kung ano ang nangyayari.  Dapat nakatingin tayo sa Panginoon.  Mga bata, 
maniniwala ba kayo sa Diyos anuman ang iyong kapalaran gaya ni Joseph?

Guro:Guro:

Kinutya ang panaginip ni Joseph 
(Genesis 37:2-11)
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Aktibidad:Aktibidad:

Bago simulan ang VBS 
sa araw na ito, mamuno 
sa isang debosyonal 
kasama ang iyong mga 
guro, at hayaan na 
maglagay rin sila ng 
kanilang mga panaginip 
sa secret dream box.

Karagdagan:Karagdagan:

Hayaan ang mga estudyante na humiga, na parang nasa bukid at nakatingin sa mga tala.  
Para mas masaya, maglagay ng glow in the dark na bituin sa ceiling ng classroom, tapos 
patayin ang ilaw para makita nila ang stars.  (Kung panggabi ang inyong VBS, pwede 
silang humiga sa labas, at tumingin sa tunay na bituin.)  Habang nakahiga, hingin sa mga 
estudyante na ipangarap ang lahat ng MALALAK
ING bagay na pwede at ibibigay ng Diyos sa kanilang buhay.
Bago pa ito, maghanda ng secret dream box.  Hayaan ang mga estudyante na isulat ang 
pangarap nila, itupi, at ilagay sa dream box.

Pagboto: Pagboto: 

A. Tama si Joseph na sabihin sa kanyang pamilya ang kanyang mga panaginip para purihin nila ang Diyos sa nangyari.
B.  Tumahimik na lang dapat si Joseph dahil alam niyang makakasakit lang sa pamilya niya ang kanyang panaginip.

Tipunin ang mga mag-aaral sa paligid ng tsart ng pagboto at ipakilala ang mga tanong at 
ang dalawang posibleng mga pagpipilian. Ang bawat bata ay pipirma sa tsart sa seksyon 
ng grupo ng kanilang katumbas na edad, pumipili ng kanilang opinyon. Maaari ka ring 
gumamit ng pandikit sa pagboto kung nanaisin mo. Subukan hindi ipakita sa kanila ang 
tamang sagot dito.

Larong tigasLarong tigas

1. Ipasa ang yelo.
Hayaan ang mga bata na kumalat na isang bisig ang layo sa isa’t isa sa isang 
malaking bilog o umupo sa isang malaking bilog.  Simulan magpasa ng ice 
cube sa pagsimula ng tugtog.  Paghinto ng tugtog, ang may hawak ng ice 

cube ay aalis.  Ulitin ito hanggang matunaw ang yelo o hanggang isang player ang matira.  
Ang object ng laro ay dapat hindi humawak ng ice cube pag hinto ng tugtog.

2. Magyelo dance.
Magtugtog ng mabilisang musika at hayaan ang mga bata sumayaw ng nakakatuwa 
hanggang matapos ang tugtog at sumigaw ng “Freeze!”  Kelangan di gagalaw ang mga 
bata hangga’t di tumutuloy ang musika.  Lahat ay matutuwa at kahit ang mga batang 
lalaki ay sasayaw.
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Mga ekskursyon Mga ekskursyon 
ng misyonaryong misyonaryo

Hindi

• Batiin ang mga mag-aaral sa himpilan ng misyon sa bansa ng India.
• Ipakita sa mga ito ang mapa o isang globo kung saan kayo pupunta ngayon. Maaari 
kang magpanggap na kukuha ng isang biyahe mula sa iyong lungsod sa Delhi, ang kabisera 
ng India. (Karaniwan ito ay tumatagal ng 12-20 oras upang lumipad sa karagatan.) Para 
makarating sa Manili, sumakay sa maliit na bus.
• Ipakita ang larawan ng unang araw, kasama ang larawan ng Manili, mga batang 
nakatira doon, at kung anong ang imahe ng wika ng Hindi.
• PANGANGAILANGAN: Ang sapilitang pagpapatrabaho sa mga bata ay isang 
problema sa buong mundo, ngunit hindi malayo mula sa Himachal Pradesh, ay isang 
malaking porsiyon ng industriya ng gawang-kamay na karpet. May mga  400,000 na 
naitalang mga batang manggagawa sa industriya ng karpet sa India. Ang karamihan 
ay dinukot mula sa kanilang mga tahanan, at kasalukuyang nagtatrabaho, kumakain at 
natutulog sa loob ng lagayan ng carpet. Ang mga batang ito ay walang paraan upang 
makatakas, at madalas ay nakakatangap pa ng mga pang-aabusong berbal ay pisikal.  
Tayo ay manalangin na ang Diyos ay magpapadala ng karagdagang mga pastor at 
mga manggagawa sa ministeryo para sa mga bata para gawin ang VBS at samahan na 
ministeryo para sa mga batang ito.
• Wika: HINDI. Mayroong hindi bababa sa 400 million na mga tao sa mundo ang nagsasalita ng Hindi, kaya ito at nakikipagkumpetensya 
sa Spanish! Ang Hindi ang pangunahing wika ng India, bagaman ang India ay mayroong 122 pangunahing mga wika, at higit sa 1600 na 
maliliit na mga wika. Kapag hinati ang India sa mga estado, hinahati nila ang mga lugar base sa wika, upang maraming mga estado ang 
magsalita ng sarili nilang wika. Ang Hindi ay wika sa ilang estado sa norte, kasama ang kapital na Delhi. Magsulat ng ilang Hindi sa ‘white 
board o sa paper bilang halimbawa, at pahintulutan ang mga mag-aaral na subukan sandali ang pagsusulat ng mga letrang Hindi. Salita: 
Hello - Namaste नमस्ते 
• Matutong bumati sa Hindi at at pati na rin ang kultura ng India. Tumayo, pagdikitin ang mga kamay na parang nagdadasal, yumukod ng 
may paggalang, at sabihin ang pagbating “Namaste”. (Ang ibig sabihin nito ay “Hello” sa Hindi.) Hayaan ang mga mag-aaral na tumayo at 
magsanay na bumati sa bawat isa.
• Banggatin kung paanong ang mga bata sa India ay maari ding makadalo sa VBS na ito at kung tayo ay makakatulong. Ipakita ang pahina 
ng mga mag-aaral sa Hindi, upang makita nila ang parehong VBS sa Manili, India.
• OPSYONAL: Magbigay ng alay na kasama backpack bank para makatulong sa pagbibigay sa VBS sa India.

Lungsod: Manili
Estado: Himachal Pradesh
Tanawin: Mountains and snow
Transportasyon: Airplanes
Wika: Hindi
Salita sa Hindi: Kamusta- Namaste
Gawain: Matuto kung paano bumati sa  
India

Aral 1

नम ते
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Mga Craft ng cabin

Mga Instruksyon:
1. Gupitin ang craft pattern - ulo, coat base, gilid ng coat, kamay, at 
paa.
Kung gusto mo, gumamit ka ng pabula imbes na papel para sa 
kamay at paa.
2. Gumupit ng maliit na strip ng tissue paper, pinanatilihing 
kasinghaba ng coat ni Joseph.
3. Bigyan ang bawat bata ng 1 ulo, 1 praymer, 1 gilid ng coat, 2 

Si Joseph at ang kanyang makulay na coat
Araw 1

Klase ng SkiKlase ng Ski

Mga Sagot

Pahina ng aktibidad ng EstudyantePahina ng aktibidad ng Estudyante
Ipasa ang mga pahina ng aktibidad. Gawin ang mga puzzle.  Itupi ang sheet na 
maging wristband, habang ginagawang visible ang memory verse.  Itape sa bawat 
kamay ng bata base sa ipinapakita. Ngayon pwede na nilang iuwi ang kanilang 
pinagaralan!

A

B

C

1 2 3

Gawin ang laro na parang “battleship” at tinatanung sa bawat 
pagkakataon, “Nakikita ko ba ang Diyos na gumagalaw sa aking 
buhay?”  Bawat laro ay ginagawa ng dalawang tao, bawat isa ay 
gumagamit ng dalawang grid sa kanilang student sheet.  Sa isang 
grid, aayusin ng player ang mga barko at itatala ang mga tira ng 
kalaban.  Sa kabilang grid, itatala naman nila ang kanilang tira.  
Idrowing sa lapis ang isang barko na 5 kahon 
ang haba, isa na 4 na kahon, dalawa na 3 
kahon ang haba, dalawa ng dalawa ang haba, 
at 1 na 1 ang haba.  Pagkatapos magsimula 
maglaro.  Ang unang makakita sa galaw ng 
Diyos sa lahat ng “barko” ng kalaban ang 
panalo. 
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kamay, 2 paa, 6-7 piraso ng tissue paper, at 1 kulot na ribbon.
4. Idikit ang piraso ng tissue paper sa praymer.  Gumamit lang 
ng konting glue para tumuyo ng mabilis.
5. Idikit ang gilid ng pankulay sa taas ng tissue paper, para yung 
porma ng coat ay mas makita.  Putulin ang tissue na umuusli 
mula sa paligid ng coat.
6. Kulayan ang ulo at idikit.
7. Idikit ang kamay at paa sa lugar nila sa coat.
8. Pag matuyo ang craft, magdikit ng magnet sa likod ng craft.

J O S E P H T W D I Y O S

P A N A N A M P A L A T A Y A I T

L A R I M U A G A N T I M P A L A
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"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." 
Hebreo 11:6

Maniwala sa DiyosManiwala sa Diyos



Berso ng Bibliya
 "Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at 
huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 
Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at 

kaniyang ituturo ang iyong mga landas".
Kawikaan 3:5-6

Ngayong araw matututo si rabbit gumawa ng talon.   Magsisimula si Moose at rabbit sa tuktok ng mas mahirap na slope.  
Sasabihin ni rabbit kay moose na napakagaling niya kahapon mag ski.  Natuto siyang magturn, bumilis, at huminto sa mga 
ski.   Akala ni Rabbit na magaling na siya sa pagski, at kaya na niyang sumakay sa tuktok na di na kelangan ng dagdag na 
tulong kay Moose.  Sisimulang turuan ni Moose si rabbit sa tuktok ng slope at praktisin ang paggalaw sa talon bago subukan 
ng totoo ang talon.   Una, kelangan siyang maglean forward at ibend ang kanyang mga tuhod.  Tapos, sa pagtalon kelangan 
niyang istraight ang kanyang mga paa at ilagay ang kanyang mga kamay sa gilid.   Sa bawat pagkakataon na bigyan ni 
moose si rabbit ng instruction, kabaligtaran ang ginagawa ni rabbit – naguunat at ang mga kamay ay kumakaway, nakahiga 
sa lupa, o sinusundot si moose ng isa sa kanyang ski pole.   Kapag ginagawa naman ni Rabbit ang sabi sa kanya ni moose, 
pag di nakatingin si moose, kabaligtaran uli ang kanyang ginagawa.   Sa pagsimula ng unang totoong talon, nakatayo pa 
rin si rabbit, bumaliktad pabalik at bumagsak sa maraming snow.   Sinimulan ni Rabbit ang isa pang talon, bumaliktad at 
bumagsak uli.  Mapasensyang sinabi ni Moose na sundan ni rabbit ang sasabihin niya.  Sabi ni Rabbit, “Tama ka.  Dapat 
kitang pakinggan at magtiwala na alam mo ang ginagawa mo.”  Sumunod si Rabbit sa tamang galaw sa sunod na talon, at 
naglanding siya ng tama.   Sambit ni Rabbit, “Iba ang pakiramdam ko!  Di ko pinaniwalaan gagana to, pero tumama nga.  
Wow, marami pa akong kelangan matutunan bago subukan ang tuktok.”  Tumawa si Moose at sinabi, “Magtiwala ka sa 
akin at sundin ang lahat ng sabi ko, at isang araw ay sasakay ka sa tuktok.”  Nagpatuloy sila pababa ng slope at lumabas sa 
entablado. 

Ikalawang Araw: TalonIkalawang Araw: Talon

Pangunahing Aral: Magtiwala sa DiyosPangunahing Aral: Magtiwala sa Diyos
Sa linggong ito ng pagakyat, pagkatapos magsimula sa Base Camp, 
darating ngayon tayo sa Frozen Creek Camp.  Sa ating espiritwal 
na paglalakbay, ang una nating stop ay ang laging magtiwala sa 
Diyos.
Ang tendency natin ay ang magtiwala sa sarili.   Sinusubok nating 
akyatin ang ating achievement ng sarili natin.  Ngunit, hindi 
ito ang plano ng Diyos.  Sa Kanya, ang paakyat ay kadalasang 
nagsimula sa pagbaba.  Ngayong araw makakarinig tayo ng 
karagdagan sa kwento ni Joseph.  Anlalaking nga kanyang mga 
pangarap, pero ang unang nangyayari ay ang kabaligtaran.  Sa 
halip na umakyat sa mataas na posisyon, kung saan sasaludo ang 
kanyang mga kapatid, binenta siya bilang alipin!
Na-iimagine rin natin na pagnaalay na natin ang buhay natin kay Kristo, dadali na ang buhay.  Naisip natin na sa oras 

makatanggap tayo ng espesyal na panaginip mula sa Diyos at tawag sa ating buhay, dadali ang mga bagay.   
Naiimagine na natin ang sarili natin sa entablado, sa mission field, o tumatanggap ng promotion o 

nadadagdagan ng mga kaibigan.  Ngunit, pag di ito nangyari, nagugulat tayo!
Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo ng higit pa sa iyong iniisip.   Alam Niya kung ano ang 

Frozen Creek Camp / Minaltrato si Joseph  Frozen Creek Camp / Minaltrato si Joseph  
Magtiwala sa DiyosMagtiwala sa Diyos22
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Pangunahing Punto
Magtiwala sa Diyos

kelangan mo pagdating doon, at ang plano Niya ay ilagay ka sa daang magtuturo sayo ng mga bagay 
na ito.  Ayaw ng Diyos ilagay ka sa mataas na posisyon , na mabilisan.   Gusto ka nyang ensayohin, at 
alagaan, kaya pagdating mo, handa ka na!
Ang ating theme verse ngayong linggo ay si Matteo 10:39: "Kung sino ang makahanap sa kanyang 
buhay ay mawawalan nito, at kung sino ang mawawalan niyo para sa Akin ay makakakuha nito."
Nakakatakot na bumitaw sa pagkontrol ng iyong buong buhay at hayaan ang Diyos maging boss.   
Kung ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, gagawa Siya ng espesyal na bagay.   Mararamdaman mong 
parang pabaliktad ang hakbang mo katulad ni Joseph.  Kayang patotohanin ng Diyos ang inyong 
mga malalaking pangarap sa buhay kung magtitiwala kayo.

Mga Rotasyon ng istasyonMga Rotasyon ng istasyon

Tuktok RestawaranTuktok Restawaran Araw 2

Mga Supplies:
Chips na pabilog ang hugis, 2 o 3 kada estudyante
Muling prinitong black beans, na prinepara kasama ang konting tubig para 
magkaroon ng parehong
texture katulad ng pandikit.
1 animal cookie kada estudyante na pangalanang, “Joseph”

Mga Instruksyon:
Dahan dahan ilalagay ng mga estudyante ang ring sa bean glue at gagamitin ang 
mortar para ikonek ang ring sa isa pang ring, hanggang maghugis siyang balon.
Papangalanan ng mga estudyante ang kanilang cookie na “Joseph”, at ihuhulog 
siya sa balon.

Ngayon, gumawa tayo ng balon at ihulog si Joseph dito.
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Joseph:Joseph:
Kamusta!
Ang pangalan ko ay Joseph, at ikinagagalak kong bumalik sa iyong VBS ngayong araw.  Sinabi ko sa inyo na magiging 
akong napakaimportante.  Ako ay naging vizier sa Egypt, na parang punong ministro.  Doon ang pangalan ko ay 
Zaphenath-Paaneah, pero pwede nyo kong tawaging Joseph. (Gen 41:45)
Nagulat ako na noong 17 taong gulang ako, andaming pinangako ng Diyos sa akin, ngunit nagunaw ang buong mundo ko!  
Hindi binigay ng Diyos ang pagtaas sa paraang inexpect ko.
Tingnan ko, noong bata pa ako…
Naaalala ko pa ang mga panaginip na binigay sa akin ng Diyos.  Para siyang totoo, at nangyayari.  Ngunit nang sabihin ko ito 
sa aking pamilya, nagalit sa akin ang mga kapatid ko.  Gusto nila ako iligpit.
Isang araw noong nasa bukid ako para makita ang aking mga kapatid, dinakip nila ako at hinulog sa ilalim ng isang tuyong 
balon.  Hindi ko alam eksakto, pero naisip kong binabalak akong patayin ng aking mga kapatid!  May nakita silang caravan 
ng mananakal na papuntang Egypt.  Hinila nila ako palabas ng balon, at binenta para maging alipin!  Di ko mapaniwalaang 
gagawin nila ito sa kanilang sariling kapatid!
Sinabi nila sa aking ama na namatay ako, at dinala ang aking espesyal na coat na makulay ng maraming mantsang dugo.  Di 
sinimulan ng ama kong hanapin ako, na akala kong gagawin niya. 
Pakiramdam ko’y para akong nagiisa bilang alipin, na wala ang aking pamilya at wala ang mga taong nagmahal sa akin.  Di ko 
alam ang wika nila, at di ko alam kung paano tumakas.
Sa simula, binigyan ako ng mga panaginip ng Diyos at sinabi sa akin na balang araw, ako’y magiging espesyal.  Ngunit, ang 
sitwasyon ko ay lalong lumala.  Alipin ako sa ibang bansa, at di ko na alam kung sino ako.

Bundok BibliyaBundok Bibliya

Salamat Joseph sa muling pagbisita sa aming VBS!
Joseph, baka nakakapagtaka na makatanggap ka ng espesyal na tawag sa Diyos, at mas lumala ang iyong sitwasyon!
Ngunit, ganito gumagalaw ang Diyos.   Kung ginagamit ka ng Diyos sa mga MALAKING bagay, kelangan nating magtiwala sa 
Kanya kahit mas humirap ang ating kalagayan.  Hahayaan ng Diyos ang lahat ng klase ng kahirapan sa ating buhay para lalo 
tayong iensayo.  Kahit parang baliktad ang ating paghakbang, kelangan nating magtiwala sa Diyos at ang Kanyang tawag sa 
ating buhay. 
Joseph, nagtiwala ka sa Diyos, kahit na matapos kang ibenta sa pagkakaalipin.
Kelangan ibaling natin ang ating paningin sa ating buhay kahit sa mahihirap na mga sitwasyon.  Kelangan nakatingin lang 
tayo sa Diyos.  Mga bata, ipagkakatiwala niyo ba ang inyong buhay sa Diyos?

Guro:Guro:

Minaltrato si Joseph 
(Genesis 37:12-35)
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Aktibidad:Aktibidad:

Bago simulan ang 
VBS sa araw na 
ito, magkaroon ng 
debosyonal sa inyong 
mga guro, habang 
hinahayaan sila 
maglagay ng sticky note 
sa krus.

Karagdagan:Karagdagan:

Maghanda bago magsimula ng isang malaking krus gawa ng kahoy na pwede ilagay 
sa harap ng classroom.  Maghanda ng sticky note kada estudyante.  Pagkatapos 
pagusapan ang pagtiwala sa Diyos sa kanilang buhay, ibahagi ang mga sticky notes.  
Pasulatin sa mga estudyante kung ano ang ipagkakatiwala nila sa Diyos.  Ang una 
at pinakaimportante sa lahat ay ang pagkakatiwala sa Diyos ng kanilang buhay.  
Kung iaalay ng estudyante ang buhay nila sa Diyos ngayong araw, sa unang 
beses o bilang pangulit na dedication, pasulatin sa kanila na “AKING buhay” 
sa note, at ilagay sa krus.
Kung Kristiyano na sila, hayaan silang magdasal at hilingin sa Diyos kung 
ano ang kanilang kelangan i-dedicate sa araw na yon.  Sabihin sa kanila 
na isulat ang item na iyon sa note, at ilagay sa krus.

Pagboto:Pagboto:

A.  Di nakakatuwa ang mahulog sa balon, pero sa pagiwan ng nakakabagot na trabaho na umalalay sa tupa at ang 
paglakbay sa ibang bansa ay pwede maging masaya kaya di siya ganun kagalit sa kanyang mga kapatid.  
B. Nagaral dapat si Joe ng martial arts na klase para ipakita sa kanyang mga kapatid kung sino ang boss at napigilan ang 
mga pangyayari sa balon.
C. Nung inalok si Joseph ng lubid para makawala sa balon, nalaman sana niya na may masamang balak ang kanyang mga 
kapatid at di siya lumabas.  Nagpanggap sana siyang patay.

Tipunin ang mga mag-aaral sa paligid ng tsart ng pagboto at ipakilala ang mga tanong 
at ang dalawang posibleng mga pagpipilian. Ang bawat bata ay pipirma sa tsart sa 
seksyon ng grupo ng kanilang katumbas na edad, pumipili ng kanilang opinyon. 
Maaari ka ring gumamit ng pandikit sa pagboto kung nanaisin mo. Subukan hindi 
ipakita sa kanila ang tamang sagot dito.

Larong tigasLarong tigas

1. Pagtunaw ng Yelo.
Hatiin sa team at papilahin ang bawat team.  Bigyan ang bawat team leader ng 
ice cube.  Mag take turns ang bawat team member sa pagkuskos sa ice cube para 
tunawin ito.  Pwede patagalin ang pagkuskos hanggang masyadong lumamig 
ang kamay nila, pagkatapos ipasa ito sa susunod na tao sa linya.  Ang unang 

makatunaw sa yelo ang panalo. 
2. Pagtapon ng nyebe.
Gusotin ang putting tissue paper at dyaryo para gumawa ng mga 
snowball.   Hatiin ang mga bata sa dalawang team, at patayuin sa 
dalawang panig ng linya.   Lahat sila ay kukuha ng mga snowball 
at sa pagsimula, babatuhin nila ito sa panig ng kabilang team.   
Magset ng timer sa cellphone para sa 1 minuto.  Ang side na 
may pinakakaunting snowball ang panalo.
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Tamil

• Batiin ang mga mag-aaral sa himpilan ng misyon sa bansa ng India.
• Ipakita sa mga ito ang mapa o isang globo kung saan kayo pupunta ngayon. Maaari 
kang magpanggap na kukuha ng isang biyahe mula sa Delhi patungo sa Chennai sa 
Timog-silangang baybayin. Sumakay ng bagong metro tren mula sa paliparan patungo sa 
lila na hintuang-linya “government Estate,” susundan ng rickshaw patungo sa parola na nasa 
Marina Beach
• Ipakita ang larawan ng pangalawang araw, kasama ang larawan ng Chennai, mga batang 
nakatira doon, at kung anong ang imahe ng wika ng Tamil.
• PANGANGAILANGAN: Mayroong hindi bababa sa 20 milyon na naulilang mga bata sa 
India, ang ilan mula sa pagkamatay ng kanilang magulang, ang ilan naman ay in abandona. 
Ito ay kagaya ng laki ng Mexico City! Maari tayong manalangin para sa mga batang ito, na 
makatagpo sila ng isang simbahang Kristyano o kaya’y VBS na madadaluhan, at ang Diyos ay 
magpadala ng tulong na kailangan nila.
• TAMIL: Ngayong nalakbay na natin ang estado ng Tamil Nadu, kung saan ang mga tao ay 
nagsasalita ng Tamil. Para sa mas maraming parte, walang nagsasalita ng Hindi sa estadong 
ito. Gayunpaman, ang wika ng Tamil ay kumalat ng mas malayo mula sa estadong ito. 
Bilang halimbawa, ito ang opisyal na wika ng Singapore. Mayroong tinatayang 60 million na 
nagsasalita ng Tamil, na tinatayang kalahati ng populasyon ng Mexico. Para sa mga lumipat sa 
Tamil Nadu mula sa iba pang estado ng India, ginagamit nila ang Ingles para makipag-usap 
hanggang matutunan nila ang Tamil. Maraming tao sa India ay nagsasalita ng 3-10 na mga 
wika! Magsulat ng ilang Tamil sa whiteboard o sa papel bilang halimbawa, at hayaan ang mga 
mag-aaral na subukan sandali na sumulat ng ilang letrang Tamil. Salita: Napakabuti - Nalla நல்ல
• Para sa gawain, ngayon ay aaralin natin kung paano tumungo ng paroo’t-parito para magpakita ng positibong 
sagot. Kinakailangan magsanay na hindi itaas ang iyong ulo pataas at pababa para sabihing “oo” sa halip ay sa 
magkabilang gilid. Ulitin habang sinasabing “napakagaling” sa Tamil habang binibiling ang ulo ng “oo” at igalaw ng 
pabalik-balik.
• Banggitin kung paanong ang mga bata sa Chennai ay maari ding makadalo sa VBS na ito at kung tayo ay 
makakatulong. Ipakita ang pahina ng mga mag-aaral sa Tamil, upang makita nila ang parehong VBS sa Chennai, 
India.
• OPSYONAL: Magbigay ng alay na kasama backpack bank para makatulong sa pagbibigay sa VBS sa India.

Lungsod: Chennai
Estado: Tamil Nadu
Tanawin: Coastal state, with the second 
longest beach in the world
Transportasyon: Metro train
Wika: Tamil
Salita sa Tamil: Napakabuti - Nalla
Gawain: tumango sa pagsang-ayon sa 
pamamagitan ng pag-iling ng ulo ng 
pabalik-balik. 

நல்ல

Aral 2

Karagdagan sa India
Sa India, kagaya sa Europe, nagmamaneho sila sa 
kaliwang bahagi ng kalsada. Ang ibig sabihin ay 
lumalakad din sila sa kaliwang bahagi sa isang masikip 
na kalye. Sa ang Filipinas, hindi na natin napagtanto na 
tayo ay nasanay nang lumakad sa kanan palagi.
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Mga ekskursyon Mga ekskursyon 
ng misyonaryong misyonaryo



Klase ng SkiKlase ng Ski

Mga SagotMga Sagot

Pahina ng aktibidad ng EstudyantePahina ng aktibidad ng Estudyante
Ipasa ang mga pahina ng aktibidad.  Gawin ang mga puzzle.  Itupi ang sheet 
na maging wristband, habang ginagawang visible ang memory verse.  Itape sa 
bawat kamay ng bata base sa ipinapakita.  Ngayon pwede na nilang iuwi ang 
kanilang pinagaralan!
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A B C D E F 
G H I J K L 
M N O P Q 
R S T U V 
W X Y Z

Nahulog si Joseph sa balon (hangman) 
Magiisip ang isang tao ng salita 
at magsusulat ng mga linya na 
pareho ang bilang sa letra ng salita.  
Huhulaan ng kabilang manlalaro ang 
salita.  Kapag tama ang hula, isusulat 
ang tamang letra sa tamang linya.   
Kung mali ang letra, magdrodrowing 
ng katawan na unti-unti, bawat parte 
sa bawat mali (Kasama sa katawan 
ang ulo, torso, 2 binti, 2 bisig, 2 
kamay at 2 paa).  Hulaan ang salita 
bago mahulog si Joseph sa balon.

Mga Craft ng cabin

Mga Instruksyon:
1. Gupitin ang pattern ng balon.  Gupitin ang solid lines at tupiin sa dotted lines.
2. Kulayan ang balon.
3. Idikit ang base ng balon kasama ang berso sa isang cylinder.
4. Tupiin ang piraso ng papel sa dotted line para makabuo ng mga brick.
5. Gupitin si Joseph at ilagay siya sa balon.

Ang balon
Araw 2
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Maniwala sa DiyosManiwala sa Diyos
 "Tumiwala ka sa Panginoon ng buong 

puso mo, at huwag kang manalig sa 
iyong sariling kaunawaan: Kilalanin 

mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at 
kaniyang ituturo ang iyong mga landas".

Kawikaan 3:5-6



Berso ng Bibliya
"Kung ang sinomang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod 
sa akin; at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon 

ang lingkod ko: kung ang sinomang tao'y maglingkod sa 
akin, ay siya'y pararangalan ng Ama". Juan 12:26

Ngayon matututunan ni rabbit ang pagslalom (pagdulas sa kaliwa at kanan) at kontrolin ang kanyang bilis.   Sasakay sila 
sa mas mahirap at mas matarik na slope.  Di kaya bigkasin ng tama ni rabbit ang slalom, na tinatawag niya na salolalumol.  
Ayaw ni Rabbit na magslalom dahil naiisip niyang nakakabagot ito, at dahil natutunan na niya ito sa unang araw.   Plano 
niyang magpabilis sa kanyang kayang parang magpraktis ng dagdag na talon.   Pinakita ni Moose kung paano mag lean 
pakaliwa, at pakanan.  Sinubukan ito ni Rabbit ng ilang beses, pero nakatulog siya at nahulog.  Nung handa na, nagsimula 
si Moose bago si Rabbit at sinabing manatili siya sa likod niya.   Sa halip ay bumilis ng bumilis si Rabbit at nilampasan 
si Moose.   Sumigaw si Moose kay Rabbit na kelangan niyang bumagal.   Di nakinig si Rabbit at sa sobrang bilis ay di 
na niya makontrol ang kanyang ski habang makaabot sa mga puno.  “Naku!  Mga puno!” sigaw niya habang pinilit niya 
habang gumilid siya kanan at kaliwa sa kanyang bilis.  Bumangga siya sa isang puno at nahulog sa snow.   Dumulas si 
Moose patagilid para huminto katabi ni rabbit at tinulungan siya bumangon.   Sabi ni Rabbit, “Ang ganda ng palda mo.  
Mangingisda muna ako ng mga pagong,” tapos hinimatay habang nakalabas ang dila.  Ginisang siya ni Moose at pinagpag 
ang niyebe sa kanyang ulo.  Sabi ni Rabbit na dapat nakinig siya kay Moose.   Tumawa lang si Moose at sinabi, “Magtiwala 
ka sa akin at sundin ang lahat ng sabi ko, at isang araw ay sasakay ka sa tuktok.”   Nagsuggest si Moose na magpatuloy sila 
hanggang sa pinakababa ng slope, bumalik sa taas at ulitin hanggang matuto si rabbit na kontrolin ang kanyang bilis.   E-exit 
sila ng entablado.

Ikatlong Araw: SlalomIkatlong Araw: Slalom

Pangunahing Leksyon: Magsilbi sa Diyos Pangunahing Leksyon: Magsilbi sa Diyos 
Halina muli kayo sa "destinasyong walang limitasyon" VBS! Kami ay 
nalulugod na kayo ay narito kasama naming na umaakyat ng spiritwal 
na bundok upang makarating sa MALAKING plano ng Diyos para sa 
ating mga buhay. Alam nating lahat na mahal ng Diyos ang sa amin, at 
nais na gawin ang isang bagay espesyal sa aming mga buhay, at sa gayon 
kami ay akyat bundok na ito upang makarating doon. Maaaring tumagal 
ang ilang mga sakit, pawis at luha, ngunit ito ay magiging katumbas 
ng halaga. Gayunman, kami ay pag-aaral na mayroong isang bagay 
na naiiba tungkol bundok na ito. Ito ay hindi katulad ng pag-akyat up 
bilang naisip namin na ito ay magiging. Ito nararamdaman tulad ng 
kami ay pagpunta pababa ng bundok, sa halip na akayatin pataas!
Tayo ay may matugunan Joseph sa linggong ito, at siya ay pagbabahagi sa amin kung paano ang kanyang buhay ay hindi pumunta 
sa paraan siya inaasahang. Sa sandaling natanggap Joseph mga panaginip mula sa Diyos tungkol sa kung paano ang lahat ay 
pagpunta sa yuyuko sa kanya, inisip niya ang Diyos ay gawin ang isang bagay kahanga-hanga at malupit sa kanyang buhay. Sa 
halip, siya ay maltrato at ipinagbili sa pagkaalipin! Ngayon kami ay pagpunta upang malaman kung ano ang nangyari sa susunod. 
Sa halip na sumuko, pinili Joseph upang maglingkod sa kanan kung saan siya ay. Siya ay maaaring hindi nagsigawa ng anoman 

habang siya naghintay, ngunit sa halip, nagsimula siyang maging mabuting alipin.
Gusto ng Diyos na gawin mo rin ang nagawa niya.

Kapag kami ay may isang tawag sa aming mga buhay upang gawin ang isang bagay malaki, dapat 
naming magsimula sa pamamagitan ng paghahatid sa maliliit na bagay. Kailangan namin 
upang kumuha ng walis at simulan pahapyaw. Lamang makakuha ng tayo at maglingkod 
saanman sa simbahan. Maglingkod sa Diyos kahit saan, kahit anong oras, at sa kahit ano. 

Maging tapat at huwag sumuko. Mahirap ito!

Kampo ng Timberline/ Nagsilbi si Joseph sa bahay ni Potiphar Kampo ng Timberline/ Nagsilbi si Joseph sa bahay ni Potiphar 
Magsilbi sa Diyos Magsilbi sa Diyos 33
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Pangunahing Punto
Magsilbi sa Diyos 

Ito ay lubhang mahirap na gawin maliit na bagay kapag alam naming ang Diyos ay may malaking 
plano para sa amin, ngunit ito ay kung paano makapunta doon. Sa kaharian ng Diyos, ang paraan 
pataas ay pababa! Dumating kami sa Kampo ng Timberline (Kampo ng Forest Edge ) bukod sa 
bundok paglilingkod sa Diyos. "Ang nakasusumpong ng kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang 
mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon." Mateo 10:39
Ito ay nakakatakot upang simulan ang maliit at sa kung ano tila tulad ng hindi mahalagang mga 
trabaho, ngunit kung gagawin mo, ang Diyos ay sanayin ka. Diyos ay gawin ang isang bagay na 
espesyal. Kung gusto naming ang pagsasanay ng Dios sa atin, dapat tayong maging handang 
maglingkod sa maliliit na bagay. Dapat muna nating mawalan ng aming mga buhay at pumunta 
paurong, tulad ng ginawa ni Joseph. Kung naglilingkod tayo sa Diyos, alam namin na sa ibang araw, 
Tutuparin niya lahat ng panaginip na binigay nya sa atin.

Mga Rotasyon ng istasyonMga Rotasyon ng istasyon

Tuktok RestawaranTuktok Restawaran Araw 3

Mga Supplies:
Vanilla cookies
Puting icing
Maliit na plastic bag (Pwedeng makishare ng isang bag ang 4-5 na estudyante)
Asukal
Asul na food coloring

Mga Instruksyon:
Maghanda ng mga bag ng icing sa pagpuno sa kanila ng isa o dalawang 
kutsarang icing at tabasin sila sa corner tip.
Gumawa ng blue sugar sa paghalo ng isang patak ng food coloring sa asukal
Maeenjoy ng mga estudyante ang paggawa ng snowflake sa pagpiga ng icing 
na nasa crystal na hugis ng linya papunta sa cookie at idedecorate ito ng isang 
pinch ng sparkling na blue sugar.

Sa pagtaas natin, makakaengkwentro tayo ng mga nyebe.
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Joseph:Joseph:
Greetings!
Mga pagbati!
Naaalala nyo pa ba ako, Joseph! Masaya akong nandito akong muli sa inyong VBS! 
Mga anak, huwag mo matandaan kung ano ang nangyari sa akin sa nakaraan? Ang aking sariling mga kapatid akong ipinagbili upang 
maging alipin! Alam ko na hindi nila gusto sa akin, at nakipaglaban kami ng maraming, ngunit iyon ay karaniwan sa lahat ng mga 
pamilya. Gayunpaman, hindi ko inaasahan ang mga ito upang magbenta sa akin na sa mga Midianites!
Ang mga Midianites dinala ako sa Egipto, at sila ibinebenta sa akin sa Potiphar, isa sa mga opisyal ng hari, at ang mga punong kawal 
ng bantay! Ako ay upang gumana at mangaglilingkod sa aking master. Gayunman, ang Diyos ay pabor sa akin at nakatulong sa akin. 
Gusto Ito ay madaling magkaroon ng isang masamang saloobin, ngunit ako ay nagpasya na maglingkod sa aking master sa abot ng 
aking kakayahan. Alam ko ang Diyos ay mas malaki mga plano para sa akin. Kahit na ako ay natigil sa bahay ni Potiphar, pinili ko upang 
kumuha ng walis at maglingkod. Ginawa ko kahit anong aking master nagtanong kayo sa akin; walang gawain ay masyadong maliit.
Mga anak, huwag mo matandaan ang aking mga pangarap? Ako ay ang isa na pinangarap na ang mga bituin sa kalangitan ay ang lahat 
yumukod sa akin. Ako talaga ay hindi pakiramdam tulad ng ako ay akyat patungo sa mga pangarap ibinigay sa akin ng Diyos. Sa totoo 
lang, ako nadama tulad ng ako ay pagpunta paurong.
Pagkatapos ng isang habang, ang aking dalubhasa napansin sa akin, at na-promote sa akin upang maging ang kanyang personal na 
tagapagsunod Ako ay pa rin ng isang alipin, ngunit ako ay nagkaroon ng maraming mga responsibilidad. Ito ay nadama tulad ng Diyos 
pinagpapala akin, kahit na pinapayagan niya ako na maging isang alipin at upang madala sa ibang bansa!

Bundok Bibliya

Salamat ginoong  Joseph para sa pagbisita sa aming muli para sa aming VBS!
Joseph, maaaring ito nadama kakaiba para sa iyo upang makatanggap ng isang espesyal na tawag mula sa Diyos, at pagkatapos ay 
mahanap ang iyong sarili sa ibang bansa bilang isang alipin! Gayunman, ito ay kung paano gumagana ang Diyos. Kung ang Diyos ay 
pagpunta sa gamitin sa amin upang gawin MALALAKING bagay, ang aming nararapat ipaglingkod sa Kanya kahit na sa napakaliit na 
bagay. relo sa atin ng Diyos upang makita kung handa tayong magtrabaho at maglingkod sa iba. Siya ay pagsasanay sa amin para sa mas 
malaking mga bagay habang naglilingkod tayo sa iba. Kahit na kapag ito ay ganito ang hitsura namin ay pagpunta paurong, kami ay dapat 
maglingkod sa Diyos kahit saan nakita namin ating sarili, dahil na AY ang paraan pasulong. Joseph, naglilingkod kayo sa Diyos, kahit na 
kapag ikaw ay naging alipin. Ang naramdaman mo nawala sa karamihan ng tao? Ang ibig sa tingin mo tulad walang alam na ikaw ay at 
ang mga potensyal na ng Diyos sa inyong buhay? (Sasagot si Joseph ng, "Oo.")
Kailangan namin ang aming mga mata off sa tuktok ng bundok, at maging handa upang kumuha ng walis at simulan pahapyaw. Kailangan 
namin upang maglingkod sa Diyos sa maliit na bagay. Mga kabataan, paglilingkuran niyo ba ang Diyos sa buhay niyo?

Guro:Guro:

Gawain:Gawain:
Laruin ang larong "charades" kasama ang iyong mga estudyante kung may oras pa.
Instruksyon para sa larong ito: 
1. Pumili ng manlalaro upang magsimula.
2. Siya ay dapat pumili ng salita sa mga inihahandog ng mga kapwa o katunggaling 
kalaruan sa isang papel na nakasulat lahat.
3. Ang manlalaro ay biglang gagalaw ayon sa salita, o kaya ay gawin ang serbisyo.
4. Ang unang makakasagot ay makakakuha ng isang puntos. (Ang kupunan o tao 
na may pinakamadaming puntos ang syang mananalo.)

Listahan ng mga ideya para sa pag-sasadula ng 
paglilingkod sa Diyos:
•Tapon basura
•Magwalis ng sahig
•Maghugas pinggan
•Pumulot ng damit
•Kumanta kasama koryo
•Lampasuhin ang sahig
•Tumulong sa pastor

Nagsilbi si Joseph sa bahay ni Potiphar  
(Genesis 37:36, 39:1-6)
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•Magturo sa mga batang at 
klase nila 
•Sa huli pumila
•Magyaya sa simbahan
•Batiin ang iba sa pintuan
•Itabi ang mga nalinis na na 
mga pinggan



Pagboto:Pagboto:

A. Tama si Joseph na magtrabaho bilang alalay at gawin ang kung anong trabaho ang 
binigay sa kanya ni Potiphar.
B. Dapat sana nagpanggap si Joseph na isang mahalagang tao, at ipinaliwanag kay 
Potiphar ang malaking plano ng Diyos sa kanyang buhay.  Nakuha sana niya ang 
importanteng trabaho kung tama lang ang ginawa niya sa kanyang job interview.

Tipunin ang mga mag-aaral sa paligid ng tsart ng pagboto at ipakilala ang mga tanong 
at ang dalawang posibleng mga pagpipilian. Ang bawat bata ay pipirma sa tsart sa 
seksyon ng grupo ng kanilang katumbas na edad, pumipili ng kanilang opinyon. 
Maaari ka ring gumamit ng pandikit sa pagboto kung nanaisin mo. Subukan hindi 
ipakita sa kanila ang tamang sagot dito.

Larong tigasLarong tigas

1. Batuhan ng nyebe.
Punuin ang puting lobo ng tubig, tawagin silang “snowballs”.  Hayaan ang mga 
partners na tumayo sa harap ng isa’t isa, habang binabato nang pabalik balik ang 
mga snowball.  Sa bawat bato, isang bato ang dapat lumakad ng isang hakbang 

pabalik.  Pag pumutok ang water balloon, “out” ang mag-pares.

2.Bagyo ng nyebe riley.
Magpalobo ng mga puting lobo bilang snow.  Hatiin ang grupo sa 
dalawang team.   Kelangan ng mga estudyante na palobohin 
ang mga lobo sa sahig papuntang finish line para 
manalo.
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English

• Batiin ang mga mag-aaral sa himpilan ng misyon sa bansa ng India sa pamamagitan ng 
paggamit natin nga salita para sa araw na iyo na English, “Welcome”.
• Ipakita sa mga ito ang mapa o isang globo kung saan kayo pupunta ngayon. Maaari kang 
magpanggap na kukuha ng isang biyahe mula sa Chennai patungo sa Manipur. Pagbaba sa 
eroplano, mayroong isa pang visa station, dahil ang gilid na parte na ito ng India ay lubhang 
malayo, at ang kultura ay lubhang iba. Kapag mayroon ka nang visa entry, magtungo palabas 
sa parking lot. Kumuha ng rickshaw papunta sa istasyon ng bus. Sumakay ng bus mula 
Imphal patungong Churachandpur, at huminto sa Lake Loktak sa daan. Ang mga rickshaws 
ay ginagamit sa buong India, ngunit ito ang pangunahing transportasyon sa Manipur. 
Walang mga taxi sa Manipur.
• Ipakita ang larawan ng pangatlong araw, kasama ang larawan ng Loktak Lake, mga batang 
nakatira sa Churachandpur, at kung anong ang imahe ng wika ng English.
• PANGANGAILANGAN: Sa maraming probinsiya ng India, maroong laban para sa mas 
maayos na sanitasyon. Ang mataas na antas ng mortalidad para sa mga sanggol ay sinisisi sa 
mahinang sanitasyon. Sa maraming lugar, wala pa ring palikuran, at ito ang nakakaapekto 
sa tubig at lupa sa paligid kung saan ang mga tao ay naninirahan at naghahanap-buhay. Ang 
gobyerno ng India ay mayroong maraming kampanya na nagsasaayos ng sitwasyon, ngunit 
ang pagbabago ay hindi dumadating ng mabilis para sa kalusugan ng maraming mga bata 
ngayon. Maari tayong manalangin para sa gobyerno at mga pinuno ng mga komunidad na 
ituloy ang mabilisang sagot para sa sanitasyon sa mga probinsiyang lugar.
• Magsulat ng ilang Ingles sa whiteboard o papel bilang halimbawa, o kaya’s hayaan ang mga mag-aaral  na kopyahin ang mga salita 
ng sandali. Salita: Welcome- (welcome). Ang Ingles ang tanging wika na ginagamit sa India na gumagamit ng kaparehong mga letra na 
ginagamit natin sa Americas. Samakatuwid, ang Ingles ay isang lubhang madaling wika na aralin para sa mga nagsasalita ng Spanish, 
at tayo ay mas magiging pamilyar sa mga bata dahil sila ay kadalasang gumagamit ng Ingles sa paaralan. Ang mga tao ay nagsasalita ng 
Ingles sa India bilang kanilang pangalawang wika. Sa estado ng Manipur, maraming mga wikang tribo; gayunman, sa mga paaralan, sila 
ay gumagamit ng Ingles. Dahil dito, ang lahat ay lubhang mabilis na mainitindihan ang paggamit ng English sa pagsusulat, ngunit mas 
mahina sa pagsasalita.
• Para sa gawain, ngayon ay aaralin natin kung paano tumingkayad sa kung paano natin ito ginagawa sa Manipur. Ang pagtingkayad ay 
isang paupong posisyon, kung saan ikaw ay umuupo malapit sa lapag, pero hindi lumalapat doon. Para sa kahinhinan, ang mga babae ay 
pinapasok ang kanilang damit sa likod ng kanilang tuhod bago sila tumingkayad. Magsanay tumingkayad kasama ang mga mag-aaral.
• Banggitin kung paanong ang mga bata sa Manipur ay maari ding makadalo sa VBS na ito at kung tayo ay makakatulong. Ipakita ang 
pahina ng mga mag-aaral sa Ingles, upang makita nila ang parehong VBS sa Churachandpur, India.
• OPSYONAL: Magbigay ng alay na kasama backpack bank para makatulong sa pagbibigay sa VBS sa India.
• OPTIONAL: Take up an offering in the included backpack to help provide a VBS in India.

Lungsod: Churachandpur 
Estado: Manipur
Tanawin: Loktak Lake
Transportasyon: Rickshaw
Wika: English
Salita sa Ingles: Welcome - (wel-com)
Gawain: Matutong tumingkayad kung 
paano nila ito ginagawa sa Manipur.

Aral 3

Karagdagan sa India
Sa relihiyon ng Hindu, ang pinakamalaking relihiyon sa India, ang 
mga baka ay banal. Ibig sabihin nito, ang mga tapat na Hindu ay hindi 
maaring kumain ng mga baka, kabilang ang hamburgers, beef tacos, 
o beefsteak! Pinapahintulutan din nila ang mga baka na umaligid sa 
nga kalsada at hindi sila pinipigilan. Sa Delhi, ang punong-lungsod ng 
India, ang kainan ng McDonalds ay hindi nagtitinda ng hamburgers! 
Mayroon silang manok, isda, gulay at itlog na palaman sa tinapay. 
Pinapakita sa larawan dito, ang baka sa kalsada ng Churachandpur.
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Mga ekskursyon Mga ekskursyon 
ng misyonaryong misyonaryo



Klase ng SkiKlase ng Ski

Mga SagotMga Sagot

Pahina ng aktibidad ng EstudyantePahina ng aktibidad ng Estudyante
Ipasa ang mga pahina ng aktibidad.  Gawin ang mga puzzle.  Itupi ang sheet 
na maging wristband, habang ginagawang visible ang memory verse.  Itape sa 
bawat kamay ng bata base sa ipinapakita.  Ngayon pwede na nilang iuwi ang 
kanilang pinagaralan!
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Oras na para maglaro ng tic-tac-toe!
Hayaan ang mga estudyante na pumili ng 
kaibigan na isasama sa laro, pagkatapos 
hayaan silang maglaro sa lahat ng anim na 
laro.
Ang mga manlalaro ay magtetake turns 
sa pagmarka ng “X” o “O” sa isang 3x3 na 
grid. Ang manlalaro na magtatagumpay 
na mailagay ang tatlong marka na patayo, 
pahalang o diagonal na row ang mananalo.

Mga Craft ng cabin

Mga Instruksyon:
1. Gupitin ang bookmark pattern. Bigyan ang bawat bata ng bookmark pattern, isang ribbon o 
curly ribbon, 2 na snowflake, at 6 na spiral.
2. Kulayan ang bookmark.
3. Idikit ang mga snowflake at spiral sa bookmark.
4. Itahi ang ribbon sa butas, itahi ang bead sa parehong side ng ribbon, at magtali ng knot sa 
ribbon.  Ingatan na di mapunit ang bookmark.

Palatandaan 
Araw 3
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"Kung ang sinomang tao'y naglilingkod sa akin, 
ay sumunod sa akin; at kung saan ako naroroon, 

ay doon naman doroon ang lingkod ko: kung 
ang sinomang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y 

pararangalan ng Ama". Juan 12:26



Berso ng Bibliya
"Hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon: 

siya'y aming saklolo at aming kalasag".               
Mga Awit 33:20

Ngayon kelangan ni rabbit na maghintay—ang pinakaayaw niyang gawin.  Nakarating si Moose at Rabbit sa shelter sa baba 
ng ski lift na sasakyan nila bukas, at nagluluto si moose ng pagkain sa isang apoy.   Paulit ulit niyang tanong kay moose kung 
aakyat sila sa araw na yon sa bundok, at sinabi ni moose na maghintay nang walang paliwanag kung bakit.   Sinubukan ni 
Rabbit na kumbinishin si Moose upang umakyat ng bundok.  Sinabi niya na hindi naman namamaga ang kanyang mga binti 
at nagpatalon talon, tapos pagtalikod ni Moose ay kukuskosin niya ito na parang namamaga ito.    Sinubukan niya itong 
kumbinsihin sa pagkutya sa kanya, pagpangako na tutulong siya sa pagluto ng soup, pagmakaawa na nakaluhod, at paglabas 
ng ski para maudyok si moose.   Pero patuloy lang ang pagluto ni moose at di sumusuko.  Pagkatapos ng ilan pang subok, 
sumuko si rabbit magkumbinsi kay moose na lumabas, at sa halip ay nagsimulang tila naloloko.   Una, nagpadyak siya ng 
isang paa at tumingin sa kanyang relo.  Tapos umikot ikot siya hanggang sa mahilo siya at bumagsak.  Tapos nagngiwi siya 
ng mukha habang di nakatingin si moose.  Pagkatapos ng pagsisigaw at pagtakbo ng paikot-ikot, sinabi ni rabbit sa kanyang 
sarili na baka di naman talaga balak  ni moose pumunta sa tuktok, at pumuta siya sa isang sulok.   Hinain ni moose ang soup 
sa mesa at tinawag si rabbit, sabing tumigil na siya sa pagmukmok.  Pagkatapos, nang tanungin ni rabbit ulit kung bakit di 
pa sila aakyat sa tuktok, ipinaliwanag ni moose na masama ang panahon at kelangan nilang maghintay para klumaro ang 
bundok.   “Oooh,” sabi ni rabbit.  “Di ko naisip yon.”  Tumawa lang si Moose at sinabi, “Magtiwala ka sa akin at sundin ang 
lahat ng sabi ko, at isang araw—at malapit na yon-- ay sasakay ka sa tuktok.”   Sabi naman ni Rabbit, “Ok, tama ka.  Dapat 
nagtiwala ako sayo at naniwalang alam mo ang ginagawa mo.  Hihintayin ko hanggang sasabihin mo kug panahon na.” 

Ikapat na Araw: PaghihintayIkapat na Araw: Paghihintay

Pangunahing Leksyon: Umasa sa DiyosPangunahing Leksyon: Umasa sa Diyos
Halina muli kayo sa "destinasyong walang limitasyon" VBS! 
Gaano karami sa inyo alam ng Diyos ang isang bagay na espesyal 
na binalak para sa iyong buhay? OO! Ito ay kahanga-hanga! Paano 
namin umakyat ang espirituwal na bundok? (Payagan bata oras 
upang sagutin) OO! Ang paraan up bundok na ito ay pababa! 
Gayunpaman, hindi namin dapat kalungkutan bilang namin 
pumunta pababa, ngunit umaasa sa Diyos. Isang araw kami ay 
makarating sa tuktok ng bundok!
Sa linggong ito Joseph ay pagbisita sa aming VBS at pagtulong 
sa amin upang maunawaan kung paano ang paraan ng up ay 
maaaring maging pababa, bilang siya ay nagpatotoo tungkol sa 
kanyang sariling buhay.
Una, ibinigay sa kanya ang Diyos ng dalawang malaking mga pangarap, na nagpapakita sa kanya na ang Diyos ay pagpunta 
sa gamitin sa kanya sa isang malaking paraan, at na ang lahat ay pagpunta sa yuyuko sa kanya. Sa halip na ang mga pangarap 

na ito na nangyayari, siya ay itinapon sa isang mahusay at ipinagbili sa pagkaalipin. Siya ay upang 
unang magtiwala sa Diyos, at pagkatapos ay maglingkod sa Diyos, kahit na may mga gawain na 

hindi mahalaga. Gayunpaman, ngayon ay namin malaman kung ano ang nangyari sa kanya sa 
susunod na at ito ay mas masahol pa! Siya ay hindi pinansin at nakalimutan!

Mas masahol pa? Oo, para sa maraming mga tao, minamaltrato ay lubhang mas madaling 

Kampo ng Glacier/Kinalimutan si Joseph sa piitan  Kampo ng Glacier/Kinalimutan si Joseph sa piitan  
Umasa sa DiyosUmasa sa Diyos44
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Genesis 39:7-40:23



upang mahawakan kaysa sa pagiging nakalimutan. Joseph ay ilagay sa bilangguan, at iniwan doon. 
Siya ay nakalimutan. Siya ay walang kinalaman upang ipagmalaki ng kanyang paglilingkod, maliban 
upang panatilihin ang kanyang pag-asa sa Diyos.
Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ay sa tren sa iyo at maghanda sa iyo bago ka 
makapunta sa panaginip bahagi. Na ito ay hindi maaaring gawin sa ang pansin ng madla, ngunit 
kailangang gawin kung saan walang sinuman ay nanonood. Diyos ay gumagana sa YOU habang 
ang oras ay lumilipas. Ito ay maaaring pakiramdam tulad ng walang ay tapos na patungo sa iyong 
panaginip, ngunit iyon ay hindi totoo. Diyos ay gumagana sa IYO!
Nakakalungkot dahil matagal at dadaan ng taon para matupad ito.
Kapag nakita mo sa kanya ngayon, tanungin Joseph kung paano siya nagustuhan na nakalimutan sa 
bilangguan para sa taon.
Ito ay mapagpahirap upang maghintay sa paligid habang ang 
pagiging hindi napapansin. Gayunpaman, huwag mawalan ng 
pag-asa; Diyos ay gawin ang isang bagay na espesyal sa iyong 
buhay. Kung nais namin kung ano ang Diyos ay para sa amin, 
kailangan naming maging handang maghintay, tulad ng ginawa 
ni Joseph. Kung maaari naming pag-asa sa Diyos, sana ay lahat ng 
mga pangarap at panaginip ay Kanyang ipapatupad, balang araw.

Mga Rotasyon ng istasyonMga Rotasyon ng istasyon

Tuktok RestawaranTuktok Restawaran Araw 4

Mga Supplies:
Malaking bowl at ladle
1 malaking container ng blue Hawaiian punch o kahit 
anong blue juice
1 2-litro bote ng 7up, Sprite o Squirt
2 tasa ng pineapple juice
Vanilla ice cream para sa snowballs

Mga Instruksyon:
Haluin ang mga juice at soda.
Lagyan sa taas ng juice ang ilang scoop ng vanilla ice cream.

Nakakauhaw ang umakyat!
Ngayong araw, magkaroon tayo ng Nyebe juice
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Pangunahing Punto
Umasa sa Diyos



Joseph:Joseph:
Malugod na pag bati mga dalaga’t binata!
Tayo ay tumigil huling beses sumasaakin na parang alipin sa bahay ng kapitan ng bantay. Well na ay hindi huling 
magpakailanman dahil ang kanyang asawa maling inakusahan akin, at ako ay itinapon sa bilangguan!
Ang Bilangguan ay hindi masaya. Gayunman, iningatan ko ang aking sarili abala dahil ang bastonero ng bilangguan 
ipinagkatiwala sa akin na tumakbo bagay. Oo naman, ito ay masaya na maging responsable para sa lahat ng bagay sa loob 
ng bilangguan. Gayunman, na ay hindi ang managinip ng Diyos ay ibinigay sa akin kapag ako ay isang batang lalaki! Hindi 
ko pinangarap na balang araw nais kong maging warden ng bilangguan, sa singil ng lahat ng bagay, ngunit natigil sa loob 
ng bilangguan.Ayoko nga! Gusto kong makalaya.Nagdaan ang panahon, lahat sila ay akoy nakalimutan.Pagkatapos ng isang 
araw dalawang lalaki ay itinapon sa bilangguan sa akin na mga lingkod sa hari! katiwala ng kopa ng hari at ang magtitinapay 
ay sa bilangguan. Alam ko na siguro ito ay ang aking pagkakataon upang makakuha ng out. Diyos na ang bahala sa akin, at 
matulungan ang mga ito upang makita na ito ay ang lahat ng isang malaking pagkakamali. Diyos ay may malaking plano para 
sa aking buhay, at tiyak na hindi ko dapat pa rin sa bilangguan!
Ang parehong mga lalaki ay nagkaroon ng mga panaginip sa isang gabi, at ako nakatulong sa kanila sa pamamagitan ng 
pagbibigay-kahulugan ang kanilang mga pangarap. Panaginip Ang katiwala ng kopa ni sinadya na sa 3 araw siya ay naibalik sa 
palasyo. Gayunman, ang mga mga magtitinapay 'panaginip sinadya na sa 3 araw sana niya ang kanyang ulo tinadtad paalis!
Oo naman, tinanong ko mga katiwala ng saro ng hari sa alalahanin mo ako kapag siya ay nagbalik sa palasyo.
Sinabi ko sa kanya kung paano ko ay tapos na walang mali, ngunit ay napunit mula sa aking lupain, at natagpuan ang aking 
sarili dito sa bilangguan na ito. Iyon ay ang lahat lubos na hindi makatarungan, at nais kong makalaya.
Gayunpaman, panahon na lumipas muli, at ang lahat ay nakalimutan ako.
Ang katiwala ng kopa ay nagbalik sa palasyo, tulad ko hinulaang, ngunit siya ay hindi tandaan na sabihin sa hari tungkol sa 
akin. Dalawang higit pang mga taon na lumipas, at pa rin ako ay natigil sa bilangguang iyon. Ako ay kanyang kinalimutan.
Sa totoo lang, dagat' binata ito ay mahirap na maging sa bilangguan kapag alam ko ang Diyos ay malaking plano para sa aking 
buhay. Ako had sa maghintay at tumutupad ng aking pag-asa sa Diyos.
Naghintay lamang ako, at umasa na ang Diyos ay darating din at pakakawalan ako upang mabuo ko ang pangarap na iniabot 
niya sa akin.

Bundok BibliyaBundok Bibliya

Salamat ginoong  Joseph para sa pagsama sa amin lagi dito sa aming VBS!
Joseph, maaaring ito nadama kakaiba para sa iyo upang makatanggap ng isang espesyal na tawag mula sa Diyos, at 
pagkatapos ay mahanap ang iyong sarili ganap na nakalimutan at natigil sa bilangguan!
Gayunman, ito ay kung paano gumagana ang Diyos. Kung ang Diyos ay pagpunta sa gamitin sa amin upang gawin 
MALALAKING bagay, kailangan naming pag-asa sa Diyos, kahit na kapag sa tingin namin nawala, nakulong, at nakalimutan. 
Diyos ay nanonood sa amin upang makita kung maaari naming maghintay at umaasa sa Kanya. Bagama't tayo'y pakiramdam 
nakalimutan at kaliwa sa likod, kailangan naming pag-asa at pagtitiwala sa Diyos, dahil na AY ang paraan pasulong. Joseph, 
ikaw nagsiasa sa Dios, kahit na kapag ikaw ay sa bilangguan. Ang naramdaman mo nawala sa karamihan ng tao? Ang ibig sa 
tingin mo tulad walang alam na ikaw ay at ang mga potensyal na ng Diyos sa inyong buhay? (Si Joseph ay tumugon ng, "Oo.")
Kailangan namin ang aming mga mata off sa tuktok ng bundok, at maging handa na maghintay para sa timing ng Diyos. 
Kailangan namin upang maglingkod sa Diyos sa mga maliit na bagay habang kami maghintay at umaasa sa Diyos. Mga anak, 
pag-asa ka sa Diyos sa panahon ng mga beses na sa tingin mo hindi nakikita at nakalimutan?

Guro:Guro:

Kinalimutan si Joseph sa piitan  
(Genesis 39:7-40:23)
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Gawain:Gawain:
Magkaroon ng mga mag-aaral lumikha ng isang maliit na papel object upang ilagay sa isang 
"ilog" at panoorin ito lumutang sa ibaba ng agos. Ang aktibidad na ito ay upang ipaalala sa atin 
na ang Diyos ay may kanyang timing, at maaari naming pag-asa sa Kanya. Susubukan naming 
pinagkakatiwalaan ang Diyos sa aming mga pangarap, at hayaan silang lumutang sa ilog habang 
naghihintay kami sa Kanya. Ang mga mag-aaral ay maaaring gumawa ng lahat ng mga uri ng 
mga bangka papel upang lumutang down ang tubig, depende sa kanilang mga pangkat ng edad. 
(Tingnan ang mga larawan para sa iba't ibang mga ideya) Ilagay ang isang maliit na swimming 
pool sa silid-aralan upang kumatawan sa ilog. Maaari mo ring ilapag asul na tela upang 
magpanggap ito ay ang ilog.

Pagboto:Pagboto:

A.  Nakahanap sana si Joseph ng paraan para makontak ang cupbearer ng hari, gaya ng pagkuha ng kanyang phone 
number o maghatid ng sulat sa kanya sa gwardiya.   Nakaalis sana siya ng mas maaga kung mas pinaghirapan niya.
B. Tama si Joseph na maghintay at ipagpatuloy lang ang trabaho na binigay sa kanya, dahil alam niya na aayusin ng Diyos 
ang lahat at ipapatupad ang mga panaginip niya nung bata pa siya.

Tipunin ang mga mag-aaral sa paligid ng tsart ng pagboto at ipakilala ang mga tanong at 
ang dalawang posibleng mga pagpipilian. Ang bawat bata ay pipirma sa tsart sa seksyon 
ng grupo ng kanilang katumbas na edad, pumipili ng kanilang opinyon. Maaari ka ring 
gumamit ng pandikit sa pagboto kung nanaisin mo. Subukan hindi ipakita sa kanila ang 
tamang sagot dito.

Larong tigasLarong tigas

1. Hanapin (Scavenger Hunt).
Magtago ng mga cotton balls sa paligid.  Tatakbo ang mga bata at 

mangongolekta ng mga “snowballs” (cotton 
balls).
 
2. Nyebe riley
Papilahin ang mga bata sa isang linya.  Ang mga bata ay sisipsip sa straw 
para mahawakan ang cotton ball at madala ito sa finish line.  5-10 na 
bata ang pwedeng sumali sa karera sa isang oras, at pagkatapos 
magpaligsahan ang mga panalo sa huling round.
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Marathi

• Batiin ang mga mag-aaral sa himpilan ng misyon sa bansa ng India.
• Ipakita sa mga ito ang mapa o isang globo kung saan kayo pupunta ngayon. Maaari 
kang magpanggap na kukuha ng isang biyahe mula sa Imphal patungo sa Mumbai. 
Pagbaba sa eroplano, sumakay sa dalawang-palapag at pula na bus patungo sa Dhavari, 
ang pinakamalaking slum sa Asia.
• Ang Mumbai, noon ay tinawag na Bombay sa ilalim ng pamumuno ng Britanya, ay 
mayroong pinakamagaling at kanais-nais na sistema ng bus. Higit sa 80% ng populasyon 
ng 12 million na mga Mumbai ay gumagamit ng pampublikong transportasyon. Kasama 
sa sistema ng bus ng Mumbai ay ang kilalang pulang bus na may dalawang-palapag, 
kadalasang nakikita sa Britain.
• Ipakita ang larawan ng pang-apat na araw, kasama ang larawan ng Dhavari shanti, mga 
batang nakatira sa Mumbai at kung anong ang imahe ng wika ng Marathi.
• PANGANGAILANGAN: Ang kamangmangan ay isa sa mga problema na dapat 
harapin ng mga bata sa India. Maraming mga bata ang napipilitan dahil sa mga magulang 
na umalis sa paaralan, dahil ang mga magulang ay mangmang, hindi nila makita ang 
halaga ng paaralan para sa kanilang mga anak. Manalangin tayo na bigyan ng Diyos ang 
mga mag-aaral na ito ng lakas na suportahan ang kanilang mga pamilya sa tahanan, at 
magsumikap na lumaban para sa edukasyon.
• Magsulat ng ilang Marathi sa whiteboard o papel bilang halimbawa, o kaya’s hayaan ang 
mga mag-aaral  na kopyahin ang mga salita ng sandali. 
• Para sa gawain, ngayon ay maglalaro tayo ng “Wag hawakan.” Sa kultura ng India, importante na wag hawakan ang iba. Kapag binati 
mo ang iba sa India, hindi mo kailangang yumakap, humalik sa pisngi o kahit makipagkamay. Ikaw ay yuyukod ng may paggalang, ngunit 
hindi ka hahawak sa tao. Hindi ka dapat hahawak sa damit ng iba, gayundin ang kaparehong kasarian. Kahit sa abalang lansangan, 
ang mga tao ay nagagawang hindi hawakan ang iba. Maglaro sa pamamagitan ng pagtakbo, paroo’t parito, kung saan ang layunin ay 
makarating sa kabilang bahagi ng silid na walang nahahawakan at hindi nahahawakan.
• Banggitin kung paanong ang mga bata sa Mumbai ay maari ding makadalo sa VBS na ito at kung tayo ay makakatulong. Ipakita ang 
pahina ng mga mag-aaral sa Marathi, upang makita nila ang parehong VBS sa slum of Dhavari, India.
• OPSYONAL: Magbigay ng alay na kasama backpack bank para makatulong sa pagbibigay sa VBS sa India.

Lungsod: Mumbai
Estado: Maharashtra
Tanawin: Dharavi slum, largest slum in 
Asia
Transportasyon: Buses
Wika: Marathi
Salita sa Marathi: Please - Krpaya कृपया
Gawain: Laro "Wag hawakan!" 

Aral 4

Karagdagan sa India
Ang mga tao sa India karamihan ay hindi nagsusuot ng 
kasuotan sa kanluran, sa halip ay mga tradisyunal na kasuotan 
sa India. Sinisiguro ng mga kababaihan na may takip ang 
kanilang mga paa hanggang sa paanan, at ang mga kalalakihan 
ay kadalasang ngasusuot ng pambalot sa halip na pantalon.
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Mga ekskursyon Mga ekskursyon 
ng misyonaryong misyonaryo



Klase ng SkiKlase ng Ski

Mga SagotMga Sagot

Pahina ng aktibidad ng EstudyantePahina ng aktibidad ng Estudyante
Ipasa ang mga pahina ng aktibidad.  Gawin ang mga puzzle.  Itupi ang sheet na maging 
wristband, habang ginagawang visible ang memory verse.  Itape sa bawat kamay ng 
bata base sa ipinapakita.  Ngayon pwede na nilang iuwi ang kanilang pinagaralan!
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Kasama ang kaibigan, maglaro sa pagkumpleto ng 
pinakamaraming square.  Magtake-turns sa paglinya sa mga 
dot.  Pag makumpleto ang isang kahon, isulat ang iyong 
initial, at kumuha ng dagdag na turn.  Pag lahat ng kahon ay 
nadrowing at napuno, ang pinakamaraming box ang panalo.

Mga Craft ng cabin

Mga Instruksyon:
1. Bigyan ang bawat bata ng mabula o papel na frame, papel sa likod para sa frame.  Hayaan ang mga 
bata na kulayan ang bundok at mga snowflakes, kung wala silang oras maglagay ng litrato sa frame
2. Idikit ang likod ng papel sa frame sa tatlong gilid, habang iniiwan ang pangapat na gilid na bukas 
para islide ang litrato sa frame
3. Idikit ang salitang “Destinasyong walang limitasyon” sa frame ng imah.
4. Idikit ang 5 snowflake sa frame ng imahe.
5. Sa likod, idikit ang kulot na ribbon para masabit ang frame.  Ilabas ang craft para tumuyo.

Frame ng litrato
Araw 4
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"Hinintay ng aming kaluluwa ang 
Panginoon: siya'y aming saklolo at aming 

kalasag".  Mga Awit 33:20

Umasa sa DiyosUmasa sa Diyos



Berso ng Bibliya
"Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang 
kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng 

maraming tao".  Mga Awit 35:18

Ngayon si moose at rabbit ay sasakay sa black double-diamond (ang pinakamahirap) na slope simula sa tuktok ng bundok!  
Sobrang excited si Rabbit at di siya makapagpigil o magisip ng tama habang naglalakbay si moose at rabbit sa panimulang 
lugar.  Excited na tinuturo ni Rabbit ang mga normal na bagay gaya ng mga puno at ulap sa malayo at sabi, “Wow!  Tingnan 
mo yon!”  Paliwanag naman ni Moose na “puno lang yan”, “ibon lang yan”, o “mga paa mo yan”, atbp.  Laging nagkakamali ng 
direksyon si Rabbit at kelangan tawagin siya ni Moose na dumako sa daan na yon sa slope.  Nang marating nila ang tuktok 
ng slope, napakataas nila at kita nila ang kanilang paligid at sa pinakababa ng bundok.   Ngayon sobrang takot si rabbit at 
nagsimula manginig ng sobra na nangangatog ang kanyang mga tuhod.   Nakita niya ang mga bangin, puno, at mahirap 
na mga turn sa daan pababa.  Di na sigurado si Rabbit kung handa siya, o kung gusto pa niyang sumakay mula sa tuktok.  
“Nakupo!” bulalas niya.  Pinaalala naman ni Moose na matagal na niyang pinapangarap ito.  “Pero mukhang napakahirap!”  
Tumawa lang si Moose at sinabi, “Magtiwala ka sa akin at sundin ang lahat ng sabi ko, at sasakay ka sa tuktok.”   Pinaalala 
niya kay rabbit ang lahat ng slope na kanilang sinakyan, kung paano ang bawat slope ay pahirap ng pahirap, at nakaski na sila 
malapit sa mga bangin, papuntang mga gubat, sa mga mahirap na sulok at mga talon, at sabing handa na si rabbit sa bawat 
parte ng slope sa harap nila.   Manood lang siya ng mabuti habang nagsi-ski at sundan ang sabi sa kanya ni moose.   Kasama 
si Moose sa pagski niya pababa at tutulungan siya kung kelangan niya.  “Handa ka na?” tanong ni Moose.  “H-Hindi ko 
alam… Yikes!” sabi ni rabbit.  Sa pagbaba nila sa slope, sabay nilang sinigaw na “Andyan na kami!”

Ikalimang Araw: TuktokIkalimang Araw: Tuktok

Pangunahing Leksyon: Magpasalamat sa DiyosPangunahing Leksyon: Magpasalamat sa Diyos
Halina kayong muli sa huling araw ng "Destinasyong walang 
Limitasyon" VBS! 
Tayo ay ay pakikipag-usap tungkol sa kung paano ang Diyos ay may 
malaking plano para sa ating buhay. Ito ay napaka-kapana-panabik 
na tumanggap ng isang pangitain o isang panaginip mula sa Diyos, 
at alam na balang araw ito ay mangyayari. Gayunman, ang problema 
ay na kami ay karaniwang gusto ito agad-agad. Simulan namin ang 
naghahanap sa paligid ang biyaya ng Diyos lamang ng isang linggo 
pagkatapos matanggap ang pagtawag mula sa Diyos. Pagkatapos ay 
magtaka namin kapag Diyos ay gawin ito, at makakuha ng walang 
tiyaga!
Tayo ay na-pakikipag-usap sa Joseph sa buong ito VBS, at alam namin 
na ang kanyang mga pangarap ay hindi natupad kaagad. Sa katunayan, 
dahil tinanggap niya ang panaginip mula sa Diyos, kami pa rin hindi narinig ng anumang bagay ngunit paghihirap at mga kahirapan! 
Gaano maraming mga taon ng sakit sa tingin ninyo dahil ang kanyang mga pangarap? Lalaki at babae, siguro dapat mong hilingin 

Joseph kapag nakita mo siya ngayon! Nasaan ang mga bendisyon at pamumuno na ipinangako sa kanya ng 
Diyos?

Tulad ni Joseph, tayo din ay may matatanggap mula sa Diyos na mahalaga.
Kapag bigyan namin ang aming mga puso at buhay sa Kanya, ang Diyos ay magdadala sa mga ito 

at gumawa ng isang bagay kahanga-hanga. Gayunpaman, maaari itong tumagal ng mga taon 
para sa Diyos upang gawin ang Kanyang gawain sa atin. Oo, hindi linggo, ngunit taon.

Tuktok / Nagkatotoo ang panaginip ni Joseph Tuktok / Nagkatotoo ang panaginip ni Joseph 
Magpasalamat sa DiyosMagpasalamat sa Diyos55
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Genesis 41:14-40, 
41:53-57, 42:1-6



Pangunahing Punto

Magpasalamat sa Diyos

Diyos nagmamalasakit higit pa tungkol sa kung sino tayo ay naging sa loob kaysa kung sino tayo sa labas. 
Nais ng Diyos upang sanayin sa amin para sa maraming mga bagay na nasa unahan. Siya ay nais na gamitin 
sa amin upang pagpalain ang iba, kung ikaw ay handa.
Gayunman, ang paraan ng hanggang sa kaharian ng Diyos ay palaging magiging PABABA.
Tayo ay pumanik, trabaho at pawis, at tumagal ng mga taon upang maabot ang tuktok na inihanda ng Diyos 
para sa atin. Sa isang kahanga-hanga araw, ginawa namin ito sa ituktok ng umakyat!
Ano ang ating gagawin kapag makuha namin doon? Pasalamatan natin ang Diyos dahil sa paglalabas niya sa 
amin ito ngayon, at pagkatapos ay tumingin sa paligid at ang kagandahan sa tuktok. Ang tanawin ay lubhang 
kataka-taka, at ang hangin sariwa. Maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang Diyos.
Gayunman, habang kami ay naghahanap sa paligid, magkakaroon ng isang sorpresa. Ikaw ay hindi pagpunta sa naniniwala 
ito, ngunit mula sa tuktok. kami ay makita ang isa pang bundok na magagamit sa amin! Tama iyan. Mula sa taluktok ng isang bundok, 
kami ay able sa makita ang baseng kampo ng isa pang bundok!
Ito ay kung bakit destinasyon ng Diyos nang walang mga limitasyon! Kung tayo ay may ibig, siya ay patuloy na pull sa amin up, gumuhit 
sa amin pasulong, bilang namin matuto at palaguin. Ang buong 
panahon, ang aming pag-unlad at mga nakamit ay upang maaari 
naming pagpalain ang iba.
Huwag tayong bibigay, ngunit patuloy na umakyat, ang mga 
sumusunod Dios ay may kapangyarihang walang hanggan plano Niya 
para sa ating buhay. Maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan Siya 
para sa tuktok. Pagkatapos ay kapag siya ay nagpapakita sa iyo ng isa 
pang bundok sa umakyat, huwag kalimutan na ang daan pataas ay 
laging pababa!

Mga Rotasyon ng istasyonMga Rotasyon ng istasyon

Tuktok RestawaranTuktok Restawaran Araw 5

Mga Supplies:
Melon na hinati ng mountain peaks
Can ng whipped cream.

Mga Instruksyon:
Mag-spray ng whipped-cream "Nyebe" 
sa melon na "mountaintops."

Naabot natin ang tuktok.
Gumawa tayo ng mountain range para paalalahanin natin ang 
mga natutunan natin sa ating paglakbay.

Mga Supplies:
Tinapay o tortillas na hinati ng mountain 
peak
Toppings katulad ng nacho cheese spread, 
salsa, beans, avocado o sour cream para sa 
snow o ulap sa tuktok ng mountain peak.

Mga Instruksyon:
Gamitin ang imahinasyon para gumawa 
ng mountain range na handa para sa 
pagmeryenda, gamit ang anumang toppings 
na magugustuhan ng inyong mga estudyante 
at available sa inyong lugar.

Ibang ideya
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Joseph:
Malugod na pag bati mga dalaga’t binata!
Masaya akong nandito ulit sa huling araw ng inyong VBS. Natutuwa ba kayong lahat? Ako alam ko na masaya ako!
Mula pa nang ibinigay sa akin ng Diyos ang mga pangarap ng mga bituin at trigo yumukod sa akin, ako ay nakaranas ng 
walang anuman kundi problema at sakit. Ayon sa aking sinubukan upang maging tapat sa Diyos at sa aking panginoon, 
bagong mga paghihirap ay lumabas. Naisip ko, "Bakit ako binigyan ng Diyos ang mga pangarap sa unang lugar? Bakit lilikha 
ang Dios ninyo ako ng malaking managinip ng isang hinaharap na pagpapala para sa akin kapag ako ay lamang ng 17 taong 
gulang, ngunit pagkatapos ay maghintay ng taon upang matupad ito?" Pagkatapos ng isang araw, kapag ako ay 30 taong 
gulang, ito ang nangyari! Ang Pagpapala sa wakas ay dumating sa akin! Maaari mong malaman kung gaano karaming mga 
taon Ako'y bumaba sa halip ng akyat pataas? Ako ay 17 taong gulang nang ang Diyos ay nagbigay sa akin ang panaginip, at 30 
taong gulang kapag sila ay natupad. (13 taon)Pagkatapos sa isang mainit-init na hapon, ako ay sa bilangguan at sa singil ng 
maraming mga bagay, ngunit hindi pinahihintulutang mag-iwan; kapag biglang isang tao dumating humihingi para sa akin!
Parao ay nakatanggap ng isang pares ng mga panaginip mula sa Diyos, at walang sinuman ang maaaring ipaliwanag ang 
mga ito sa kanya. Sa kanyang mga pangarap, may mga 7 sandalan cows at 7 matataba, pati na rin 7 mabuti uhay at 7 walang 
halaga bago. katiwala ng kopa Ang ako inalaala, at nabanggit mo ako kay Faraon. Dinala niya ako sa labas ng bilangguan, at 
ako ay ipinapahayag sa kanya matapos kong bathed at nagbago ang aking mga damit. Binigyan ako ng Diyos ang kahulugan 
ng kaniyang mga panaginip at sinabi ko sa Faraon na magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto, na sinusundan ng 
7 taon ng taggutom. Boys at mga batang babae, hindi mo ay pagpunta sa naniniwala kung ano ang nangyari! ilagay sa akin 
Faraon sa bayad!Ang kahirapan ko ay nagwakas na.Lalong madaling panahon ko ay nagkaroon ng isang magandang asawa, 
isang kahanga-hangang bahay, at noon ay sa singil ng buong Egipto. hindi ko sana naisip ang pagpapalang ito sa aking buhay. 
Ginugol ko ang 7 mabubuting taon pangangalap grain at nakapagliligtas mataas ito para sa mamaya. Ang kagutom nga'y hit, 
at ito ay mahirap para sa maraming mga bansa. Mga tao na manlalakbay sa lahat ng dako upang maghanap ng pagkain, at 
kami ay ang tanging mga bago na may mga butil magagamit.Ikaw ay hindi pagpunta sa naniniwala na ito, ngunit ang aking 
sariling mga kapatid ay naglakbay milya at milya na dumating sa Ehipto para sa pagkain. Ang nakamamatay na araw ay 
dumating, at doon sila ay yumukod sa harap ko. Ako ay ang pinaka-mahalagang lider sa buong Egipto, pangalawa lamang 
kay Faraon, at doon ay mga kapatid ko, lumuluhod sa harapan ko!Aking mga pangarap ay natupad sa wakas, at ito lamang 
ang kinuha 20 taon! Yaong 13 taon ng pakiramdam na parang ako ay pagpunta paurong ay napakahirap. Nagpapasalamat ako 
sa Dios para sa paggamit sa akin upang i-save ang lahat ng mga buhay sa panahon ng taggutom, At nagpapasalamat ako sa 
Kanya sa pagbuo muli n gaming masayang pamilya.

Bundok BibliyaBundok Bibliya

Mga dalaga’t binata, sana ay palakpakan ninyo nang malakas si ginoong Joseph, para sa kagustuhan at pagtanggap niya sa 
pagpunta sa VBS ngayong linggo, at sa pagbigay nya ng buong puso. 
Ikaw at ako ay may malaking pangarap, tulad ng ginawa ni joseph. Gayunman, hindi namin inaasahan sa kanila na tumagal 
ng 20 taon upang matupad! Maaari naming pinagkakatiwalaan ang Diyos, at alam na isang araw ay siya matupad ang aming 
mga pangarap, at marahil kahit na magbigay sa amin ng higit pa. Ito ay kung bakit destinasyon ng Diyos nang walang mga 
limitasyon! Kung tayo ay may ibig, Siya ay patuloy na pull sa amin up, gumuhit sa amin pasulong, bilang namin matuto 
at palaguin. Ang buong panahon, ang aming mga nagawa ay upang pagpalain ang iba, tulad ng mga pangarap ni Joseph, 
ipagdiriwang din sa buong bansa mula sa pagkakaroon ng walang pagkain.
Salamat Joseph sa pag punta ngayong linggo dito sa amin!

Guro:Guro:

Nagkatotoo ang panaginip ni Joseph 
(Genesis 41:14-40, 41:53-57, 42:1-6)
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Gawain:Gawain:

Pagboto:Pagboto:

A. Pinuwersa sana ni Joseph na magsisi ang kanyang mga kapatid sa kanilang ginawa at 
sumaludo sila gaya ng kanyang panaginip.  Nagkaroon siya ng pagkakataon makapaghiganti at 
dapat kinuha niya yun para malaman nila ang pakiramdam.
B. Tama ang ginawa ni Joseph na sabihin kay Pharaoh ang ibig sabihin ng kanyang mga 
panaginip, ihanda ang bansa sa darating na tagtuyot, at hayaan ang mga dayuhan na bumili ng 
wheat sa kanya at iligtas sila sa gutom.

Tipunin ang mga mag-aaral sa paligid ng tsart ng pagboto at ipakilala ang mga tanong at ang 
dalawang posibleng mga pagpipilian. Ang bawat bata ay pipirma sa tsart sa seksyon ng grupo ng 
kanilang katumbas na edad, pumipili ng kanilang opinyon. Maaari ka ring gumamit ng pandikit 
sa pagboto kung nanaisin mo. Subukan hindi ipakita sa kanila ang tamang sagot dito.

Larong tigasLarong tigas

Hayaan ang mga estudyante na lumibot ang maglaro sa limang iba’t ibang station.  Gawing 
mas masaya sa paglagay ng booth na “nagbebenta” ng ticket para maglaro. 
• Mag ring-toss ng loops sa antlers ng moose.
• Mag "Snowballs"-toss sa butas sa loob ng belly ng rabbit's (Magkaroon ng maraming butas, 
kapag mas maliit ang butas, mas malaki ang puntos.)
• Ice fishing sa puting bucket gamit ang magnet fishing pole at naka paper clip na isda 
(Check-in na ang bawat isda ay makukuha ng magnet)
• Bowling gamit ang “snowball” para patumbahin ang walang mga laman na bote ng coke.  
Pagandahin bago ito ang mga bote o walang laman na mga coffee cup.  Gumawa ng mga 
bolang papel para gamitin sa pagtumba sa kanila.  Subukan bago ito para sigurado na tama 
ang bigat para matumba ng snowball ang mga bote.
• Guessing station.   Huhulaan ng mga estudyante kung ilang gumball (o ibang kendi) ang 
nasa loob ng isang garapon. 

Araw ng carnivalAraw ng carnival
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Ang Gawain ng mga bata ngayong araw ay ang paggawa ng 
watawat upang ilapag sa tuktok ng bundok. Maghanda ng 
isang mga bundok poster, na may maraming espasyo sa tuktok. 
Tanungin ang mga mag-aaral upang lumikha ng maliit na 
tatsulok na flags. Ito ay hindi kinakailangan na magkaroon 
ng mga poste para sa mga flag, yamang sila ay pag-tape ng 
mga flag sa papel. Ang mga mag-aaral ay maaaring sabihin ng 
panalangin ng pasasalamat, o sumigaw ng "Salamat sa Diyos!" 
habang kanilang inilalagay ang watawat nila sa tuktok.



malayalam

• Batiin ang mga mag-aaral sa himpilan ng misyon sa bansa ng India.
• Ipakita sa mga ito ang mapa o isang globo kung saan kayo pupunta ngayon. Maaari 
kang magpanggap na kukuha ng train mula sa Mumbai patungo sa Cochi. Pagkatapos ay 
sumakay sa rickshaw patungo sapa ng Cochi at umakyat sa isang bangkang-bahay para sa 
nakakatuwang, puno ng paglalakbay na biyahe.
• Ipakita ang larawan ng Cochi, mga batang nakatira doon at kung anong ang imahe ng wika 
ng Malayalam.
• PANGANGAILANGAN: Ang India ay may sinaunang sistemang caste na nakikita pa rin 
magpasa-hanggang ngayon. Sa kanlurang parte ng mundo (north, central, at South America, 
gayundin sa Europe), maraming mga bataang naniniwalang silang ay maaaring maging 
ano kung ano ang gusto nila. Sa India, wala itong katuturan. Ang iyong gawain habang 
buhay ay nakabase na kung saang caste ka pinanganak. Ang mga bata na pinanganak sa 
“untouchable” Dalits, ay humaharap sa discriminasyon, pagsasamantala at karahasan. Kahit 
na ang batas ay hindi ayon dito, ito ay nasa kahit-saan pa rin. Ang mga batang Dalits ngayon 
ay pinipilit na umupo sa likod ng kanilang klase, pinipilit na linisin ang kalat ng iba, at hindi 
pinapahintulutang gumamit ng sistema ng tubig sa paaralan sa takot na madumihan iyon. 
Manalangin para sa marami pang Kristiyanong simbahan na gumawa outreaches sa kanilang 
mga komunidad, ibahagi ang halaga ng buha, kasama na ang buhay ng mga Dalits.
• Ipaalala sa iyong mga mag-aaral kung paano ang mga estado sa India ay may iba’t-ibang 
mga wika. Ang estado ng Kerala ay nagsasalita ng Malayalam. Magsulat ng ilang mga 
Malayalam ng letra sa whiteboard o sa papel bilang halimbawa, at hayaan ang mga mag-aaral 
sandali na subukan ang ilang Malayalam na letra. Aralin ang salitang “Thank you” sa 
Malayalam at hayaan ang mga mag-aaral na sanayin ito. (Nandi)
• Aralin ang tungkol sa kultura ng India at kung paano sila madalas kumain gamit ang kanilang mga kamay. Noon, ang kaliwang kamay 
ang ginagamit panlinis sa sarili pagkatapos gumamit ng palikuran, kaya hindi it ginagamit pang-kain. Para ipaalala sa sarili nila, ipalagay sa 
iyong mga mag-aaral na ilagay ang kanilang kaliwang kamay sa likuran o umupo doon. Lagyan ang iyong mga mag-aaral ng kanin sa maliit 
na mga mangkok, mayroon o walang  curry sauce. Pagkatapos, himukin ang iyong mga mag-aaral na kumain ng kanin gamit ang kanilang 
kanang kamay, at sanayin na gumamit ng walang tinidor.
• Banggitin kung paanong ang mga bata sa Cochi ay maari ding makadalo sa VBS na ito at kung tayo ay makakatulong. Ipakita ang 
pahina ng mga mag-aaral sa Marathi, upang makita nila ang parehong VBS sa Cochi, India.
• OPSYONAL: Magbigay ng alay na kasama backpack bank para makatulong sa pagbibigay sa VBS ng India.

Lungsod: Cochi
Estado: Kerala
Tanawin: Cochi backwaters and houseboats
Transportasyon: Trains
Wika: Malayalam
Salita sa Malayalam: Thank you - Nandi നന്ദി
Gawain: Matutong kumain ng kanin na 
walang tinidor, gamit lamang ang kanang 
kamay.

Aral 5

Karagdagan on India
Ang mga tren ang pinakamalaking uri ng sakayan ng tao sa buong 
bansa, imbes na mga buses. Kadalasan, maari kang sumakay ng train sa 
iang bahagi ng bansa patungo sa lungsod na pupuntahan mo, at mula 
doon, maari kang sumakay sa rickshaw, bisikleta o bisikletang taxi. 

നnി
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Mga ekskursyon Mga ekskursyon 
ng misyonaryong misyonaryo



Klase ng SkiKlase ng Ski

answersanswers

Pahina ng aktibidad ng estudyante.Pahina ng aktibidad ng estudyante.
Ipasa ang mga pahina ng aktibidad. Gawin ang mga puzzle. Itupi ang sheet na maging
wristband, habang ginagawang visible ang memory verse. Itape sa bawat kamay ng
bata base sa ipinapakita. Ngayon pwede na nilang iuwi ang kanilang pinagaralan!
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Hayaan ang mga estudyante mag salitan sa isang kaibigan, 
sa pagpuno ng lista ng mga salita na hindi binabasa ang 
kwento.  Pagkatapos isusulat nila ang mga salita sa kwento 
sa baba, sa asul na kahon. Bigkasin ang kwento.  Hindi 
kelangan tumugma ang salita sa kwento, at habang mas di 
tumutugma ang mga salita, mas nakakatuwa ang aktibidad.

• Pangngalan: Isang salita na nagpapangalan ng isang tao, lugar, hayop o bagay.  Ang plural ay 
nangangahulugan ng bilang na higit sa 1.
• Panguri: isang salita na naglalarawan ng isang noun, gaya ng magara, malaki, o nakakatuwa.
• Pandiwa: isang salita na naglalarawan ng aksyon, gaya ng kumanta, kumain o tumakbo.

Mga Craft ng cabin

Mga Instruksyon:
1. Bigyan ang bawat bata ng base ng larawan.  Kulayan ang larawan.  Kung gusto nila, 
maaari rin drowingan ng mga bata ang puno, bundok, ulap at tao sa larawan.
2. Bigyan ang bawat bata ng 4 na ulap, 1 malaking puno, at 2 maliit na puno
3. Bago idikit ang ulap at puno sa larawan, itupi sila na patayo sa gitna.  Idikit ang mga 
piraso sa larawan mula sa tupi, at iadjust kung kelangan para bigyan ng 3D na anyo.

Larawan ng niyebeng bundok
Araw 5

5b5b

"Hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon: 
siya'y aming saklolo at aming kalasag".  

Mga Awit 33:20

Magpasalamat sa DiyosMagpasalamat sa Diyos
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Ang pagakyat sa  _____________________    ay mas masaya 

kaysa sa bowl ng  ________________...
(lokasyon)

(pangngalan, plural)

1. Lokasyon _______________________

2. Pangngalan, plural ________________
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VBS

Nasa Mexico kami:    52-592-924-9041
info@ChildrenAreImportant.com

MahirapMedyo MahirapMadali

Manual ng Direktor

Guru na libro

Pahina ng aktibidad ng estudyante

Poster ng pagimbita

Flyer ng pagimbita

Hanapin ang lahat ng impormasyon 
sa VBS sa isang libro!  Schedule, 
boluntaryo, aral, at karagdagang 
ideya.

Ibigay ang maliit na 
booklet na may general na 
impormasyon tungkol sa 
bawat lesson sa lahat ng 
iyong lider sa VBS.

Bawat handout sheet ay puno ng aktibidad sa 
harap at likod.  Pagkatapos ng mga puzzle, itupi at 

itape sa paligid ng wrist ng estudyante na parang 
bracelet kung saan nasa ibabaw ang memory verse.

Isabit ang makulay na poster na ito sa paligid 
ng inyong barangay upang makapagimbita 

ng marami pang bata sa VBS!

Sabihan ang ilan pang mga baya tungkol 
kay hesus sa pamamagitan ng pagimbita 

sa kanila sa iyong VBS gamit ang mga 
flyer na ito.

Sa edad 7-9, 
may konting pagbabasa

Sa edad 10-12, 
pagbabasa at mas 
mahirap na puzzle

Sa edad 4-6, walang 
pagbabasa

Idownload ang buong program sa online ng libre 
at pasiglahin ang inyong mga guro sa VBS na 
ito.  Hanapin ang mga materyales na ito sa aming 
“Destinasyong walang Limitasyon” na website:

www.childrenareimportant.com/filipino/destination/



4242

Malaking Backdrop

Destinasyon ng VBS mga 
Musika sa Ingles

Mga Craft

Pagboto oras

Missions 

Katibayan

Hayaan ang mga estudyante ihayag ang 
kanilang mga opinyon gamit ang mga 

voting poster na ito.

Gawing excited ang mga bata sa mga 
misyon!
• 5 mga color poster
• 5 activity sheets sa ibat ibang lenggwahe
• 1 donations box para ibigay sa mga 
misyon

Reward kids for 
attending your VBS 
with this certificate.

Idownload ang pdf at magorder ng printed na tarp
Suggested na sukat: 4x2m or 3x1.5m

Tingnan ang karagdagang decoration idea sa aming website.

Gawing exciting ang iyong VBS 
sa aming orihinal na musika at 
sayaw na ginawa para sa VBS na 
ito.  Idownload ang mga songs 
sa online at panoorin ang mga 
video sa Youtube.

*Ang mga kanta ay sa Ingles at 
Espanyol pa lang sa ngayon.

Gusto ng mga bata ang crafts!  Ang VBS na ito ay may 
kasamang 5 set ng craft, 1 kada araw, na may available na 
pattern.  Gamitin ang mga materyales na available sa lugar 
para tulungan ang mga bata sa katuwaan habang tinuturo 
ang aral sa araw na iyon.
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www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
Kami ay matatagpuan ng México.
.

Manual Destination 
Filipino

Handa na maging…

Kampeon?

Kung saan tinatalo ng 
mga bata ang kasalanan at 

natututo mamuhay sa bunga 
ng espiritu

Masdan ang tunay na 
pagbabago sa buhay ng 
mga bata kada linggo

At lagi, idownload ang 
mga online na materyales 

ng LIBRE sa:

Bagong
Sunday school at 

lingguhang programa

Isang napakabagong 
paraan ng Sunday 

School

www.ChildrenAreImportant.com/Filipino/champions













