
Espesyal na Edisyon
 MGA MAPAGTAGUMPAY
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Ang aklat na ito ay para 

sa’yo. Puno ito ng mga 

palaisipan at mga gawain.

Tutulungan ka nitong 

gumaling at lumago.

Naapektuhan ng 

coronavirus pandemic ang 

karamihan sa iba’t ibang 

paraan.

Kaya ang libro mo ay 

magiging kakaiba sa iba.

SA’YO ITO!

Kumusta Mga 
Mapagtagumpay!Ako ay MAPAGTAGUMPAY!

Ako si
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Magsulat ka ng ilang mga bagay na 
kinatatakutan mo ng dahil sa lockdown:

Maaari kang MATAKOT. At okay lang ‘yun.

Maraming kahanga-hangang mga bagay sa malaki at malawak 
na mundo. Ngunit mayroon ding nakakatakot na mga bagay.

Karahasan, giyera, kahirapan, at ngayon naman itong global 
pandemic (ang isang sakit na mabilis kumalat sa buong mundo 
ay tinatawag na pandemic). 

Nais ng bawat gobyerno 
na ma-control ang sakit na COVID-19 na dulot 
ng SARS-CoV-2 virus, na tinatawag ding 
novel coronavirus.

Kaya naman may pagtigil 
ng mga regular na 
mga gawain maliban sa 
mga lubhang kailangan.
Nagdudulot ang lockdown 
ng kaba, takot, 
at gulo sa iyong schedule.

Pamumuhay Nang Ligtas
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Ngunit may pag-asa!

Hindi mo kailangang matakot
dahil nasa sa’ yo ang Dios.

Sinasabihan ka niya, 
“Bakit ka natatakot e 
kasama mo ako?”

Mahal na mahal ng 
Dios ang mga bata.

Nang sinubukan ng ilang mga 
tao na pigilang lapitan ng mga 
bata si Hesus, sinabi niya
“Hayaan ninyong lumapit sa akin 
ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan, 
dahil ang mga katulad nila ay 
kabilang sa kaharian ng Dios”.
Mateo 19:14

“Lagi ninyo akong kasama hanggang 
sa katapusan ng mundo’.
Mateo 28:20
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Ang lahat ng pagpapalakas
ng loob ay nanggagaling 
sa kanya. Pinapagaan niya 
ang loob nat in sa lahat ng 
ating paghihirap. Ngayon 
ay makakapagealakas tayo 
ng loob ng iba kapag silay 
naghihirap.
2 Corinto 13.4

MGA TIP PARA SA 
MGA MAPAGTAGUMPAY:

Protektahan mo ang  iyong sarili sa virus:

Manalangin: Maaari mong makausap 
parati ang Dios tuwing natatakot ka. 
Pwede mo siyang maging 
lugar ng kaligtasan.

Huwag tumayo nang malapit 
sa ibang mga tao.

Dalasan mo ang paghugas ng iyong mga 
kamay gamit ang sabon at tubig.

Kung ikaw ay may lagnat, ubo, o 
kaya’y nahihirapang 
huminga, hilingin mo sa iyong 
mga magulang o tagapag-alaga na 
bumisita sa isang doctor.

Huwag mong hawakan ang iyong 
mga mata, ilong, at bibig.

Maglaro ng mga panloob na laro, 
gaya ng:
• pass the message
• charades
• follow the leader

Humiling ka na ba ng isang bagay?

Ano ‘yung hiniling mo?

[hal. Sana makasama ko mga kaibigan ko sa aking kaarawan ngayong taon.]

Isulat mo sa maliit na papel ang lahat ng gusto mong mangyari sa 
loob ng iyong hope jar!

Ang Aking Hope Jar
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Umaksyon
Gumawa ka ng kanta o tula patungkol sa pag-asa. 
Kantahin o basahin ito nang malakas tuwing 
natatakot ka.
Heto ang ilang mga kanta sa Salita ng Dios—ang Biblia:

Ang Panginoon ang aking ilaw at Tagapagligtas.
Sino ang aking katatakutan?
Siya ang nagtatanggol sa akin 
kaya wala akong dapat katakutan.
Salmo 27:1

Kayo ang aking kublihan;
iniingatan n’yo ako sa oras ng kaguluhan,
at pinalilibutan n’yo ako ng mga awit ng kaligtasan.
Salmo 32:7

Panginoon, kayo ang aking matibay 
na batong kanlungan at pananggalang.
Kayo ang aking Tagapagligtas 
na nag-iingat sa akin.
Salmo 18:2

Maaari mo ring
sabihin sa Dios. Pwede mo siyang 
kausapin na parang anak.

Ang pagiging anak ng Dios ay walang 
kinalaman sa mga magulang na tao. 
Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan 
ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan 
ng tao kundi dahil sa kaloobanng Dios.
Juan 1:13

Maaaring maramdaman mo 
na ikaw ay WALANG MAGAWA. 
At okay lang ‘yun. Maaaring nahihirapan 
kang magsabi sa iba na kailangan 
mo ng tulong. Tandaan mo, nais kang 
tulungan ng mga tao sa buhay mo. 
Ngunit hindi nila malalaman kung paano 
ka tutulungan kung hindi mo sasabihin 
sa kanila kung ano ang kailangan mo, kaya...
SABIHIN MO SA KANILA!

Paghingi ng Tulong
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Tinuruan tayo ni Hesus kung paano 
manalangin. Nandirito kung paano tayo 

makakahingi ng tulong mula sa Dios. 
Dapat tayong manalangin gaya nito.

Ama naming nasa langit,
sambahin nawa kayo ng mga tao.

Nawa’y magsimula na 
ang inyong paghahari,

at masunod ang inyong kalooban dito 
sa lupa tulad ng sa langit.

Bigyan n’yo po kami ng aming 
pagkain sa araw-araw.
Patawarin n’yo kami sa 
aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga 
nagkasala sa amin.

At huwag n’yo kaming hayaang 
matukso kundi iligtas n’yo po kami kay 

Satanas.

Mateo 6:9–13

Idulog mo sa Dios ang kailangan mo!

Maaari tayong humingi 
ng tulong sa Dios lagi.

Maaaring maging kalasag 
ang Dios na proprotektahan ka—gaya ng 
shell ng pagong na nagpoprotekta rito.

Gawin mong personal 
ang panalangin na ito sa pamamagitan ng 
pagsulat sa blanko ng sariling mga salita.

Kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa 
akin. Nagtitiwala ako sa inyo nang buong 
puso. Tinutulungan n’yo ako, kaya 
nagagalak ako at umaawit ng pasasalamat.
Salmo 28:7
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Mga Tip para sa 
Mga Mapagtagumpay:

Magsulat ka

Mahal na Hesus, salamat sa pagmamahal mo sa akin 
nang sobra.

Ngayon, ang pakiramdam ko ay 

dahil sa  

Kailangan ng pamilya ko ng tulong mo. Pwede bang

Salamat sa’yo dahil:

Mga Tip para sa 
Mga Mapagtagumpay:

Gumawa ng talaorasan

Lun

Mar

Miy

Huw

Biy

Sab

 Lin

Maglaan ng oras para sa: 

Pananalangin at pagbabasa ng Biblia.
Takdang-aralin mo.
Gawain mo.
Sumayaw sa musika o kumanta ng mga awitin!
Magbasa ng libro o magazine.

Mag-ehersisyo sa paborito mong musika.
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Umaksyon!

Tulungan mo ang iyong 
mga magulang o tagapag-alaga 
sa pamamagitan ng paggawa 
ng karaniwang gawaing-bahay. 
Subukan mong tumulong sa 
mas malalaking gawaing-bahay 
gaya ng paglalaba, pagluluto, 
at paglilinis. Tingnan mo kung 
sino ang nangangailangan ng 
tulong sa bahay niyo. 
Baka ang kailangan lang nila ay isang ngiti!

Gumuhit ka ng mga larawan 
at isabit mo sa labas ng iyong 
bahay para makita ng iba.
Kung may hardin ka, magtanim 
ka ng gulay, o buto ng prutas at 
alagaan mo ang mga ito.
Tanungin mo ang mga magulang 
o tagapag-alaga mo 
kung paano mo sila 
matutulungan sa ibang 
mga paraan.
Ang sarap sa pakiramdam 
ng nakakatulong!

Gawin ninyo sa inyong 
kapwa ang gusto ninyong 
gawin nila sa inyo.
Mateo 7:12

Pakiramdam ng Ginhawa

Maaaring MALUNGKOT ka.
At okay lang ‘yun.
Maaari tayong malungkot dahil sa kasalanan. 
Ang kasalanan ay pagsuway sa Dios at 
inuudyokan tayo at ang iba na gumawa ng masama. 
Maaaring pangit ang maramdaman natin sa 
pagiging andito sa mundo na nakakakita at 
nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi mabuti. 
Ang tawag sa pangit na pakiramdam na ‘yun ay hiya.

Nalulungkot tayo kapag nakikita at 
nararamdaman natin ang sakit sa mundo. 
Hindi parusa galing sa Dios ang mga sakit 
gaya ng COVID-19. Nangyayari ang mga 
sakit dahil nabubuhay tayo sa isang mundong 
nabulok at nasira ng kasalanan. 
Ang kasalanan ay pagsuway sa Dios, 
at inuudyokan tayo at ang iba na gumawa 
ng masasamang mga bagay. Napapalungkot 
ng kasalanan ang Dios. 
Napapalungkot din ng ating sakit ang Dios. 

Ngunit nakikita n’yo, O Dios, 
ang mga taong nagdurusa at 
naghihirap. Lumalapit sa inyo 
ang mga kaawa-awa tulad ng 
mga ulila,at nakahanda kayong 
tumulong sa kanila.
Salmo 10:14

Hindi niya binabalewala ang 
mga mahihirap. Hindi niya sila 
tinatalikuran, sa halip ay 
pinakikinggan pa niya ang 
kanilang mga pagtawag.
Salmo 22:24
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Mapalad ang mga naghihinagpis,
dahil aaliwin sila ng Dios.

Mapalad ang mga 
mapagpakumbaba,

dahil mamanahin nila ang mundo.
Mapalad ang mga taong ang 

hangad ay matupad ang kalooban ng 
Dios, dahil tutulungan sila ng Dios na 

matupad iyon.
Mapalad ang mga maawain,

dahil kaaawaan din sila ng Dios, 
Mapalad ang mga taong may 

malinis na puso, dahil 
makikita nila ang Dios.

Mapalad ang mga taong nagtataguyod 
ng kapayapaan, dahil tatawagin silang 

mga anak ng Dios.
Mapalad ang mga dumaranas 

ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa 
kalooban ng Dios, dahil 

makakasama sila sa 
kaharian ng Dios.

Mateo 5:4–10

Gabayan mo ang bata papunta 
kay Hesus

Kapag gumagawa tayo ng mga 
bagay na mali at 
nakakasakit sa iba, 
sinasaktan at ginagalit din natin 
ang Dios.
Nagdadala tayo ng kahihiyan sa 
sarili at nagi-guilty. 
Pinaparusahan ng Dios ang 
kasalanan. Ngunit sobrang 
mahal tayo ng Dios, pinadala 
niya ang kanyang anak, 
si Hesus, upang magdusa at 
mamatay para sa ating mga 
kasalanan. Namuhay ang Dios 
ng marangal na buhay. 
Namuhay siya na 
gumagawa ng mabubuting 
bagay, nagpapatawad ng mga 
tao sa kanilang kasalanan, at 
pinapagaling sila sa kanilang 
mga sakit. Si Hesus ay kaibigan 
ng mga makasalanan, ngunit 
hindi siya kailanman gumawa ng 
masasamang mga bagay. 
Siya ay perpekto!

At namatay siya sa krus para sa 
atin. Ang totoo, tiniis niya ang 
mga sakit at mga kalungkutang 
dapat sana’y tayo ang dumanas. 

Ang akala natin ay 
pinarusahan siya ng Dios dahil sa 
kanyang mga kasalanan.
Isaias 53:4

Pinawi niya ang ating lungkot.

Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Dios 
sa mga tao sa sanlibutan: Ibinigay 
niya ang kanyang Bugtong na Anak, 
upang ang sinumang sumasampala-
taya sa kanya ay hindi mapahamak 
kundi magkaroon ng buhay na 
walang hanggan.
Juan 3:16.
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Hindi doon nagtatapos ang kwento! 
Nabuhay muli si Hesus at bumalik 
sa kanyang Ama sa langit. 
Inaangat niyang muli ang ating mga ulo. 
Binibigyan niya tayo ng pagkakataon 
na mamuhay ng isang buhay na walang 
hanggan kasama ang Dios. 
Mahalaga ka sa mga mata ng Dios. 
Nilikha ka niya sa kanyang imahe 
noong simula pa lamang. Inaalagaan 
ka ng Dios! Si Hesus ay tunay na kaibigan. 
Iniimbitahan ka niya. 

Ang sinumang sumasampalataya 
na si Jesus ang Cristo ay anak ng Dios.
1 Juan 5:1.

Nais niyang ibalik ang iyong halaga. 
Dalhin mo sa Dios ang iyong kahihiyan, 
at aalisin niya ito nang may pagmamahal! 
Ibig sabihin no’n ay pagagaanin 
niya ang iyong loob kahit 
gaano ka pa kalungkot!

• Sabihin mo ang iyong nararamdaman sa taong nagmamahal sa iyo.      
• Sabihan mo ang Dios patungkol sa kalungkutan mo.
• Hilingin mo sa kanya na bigyan ka ng kaginhawaan.                                           

Antabayanan mo ang mga paraan niya ng paggawa nito.
• Tumawag ka sa isang kaibigan o kaya’y kausapin mo ang iyong pamilya 

patungkol sa mga bagay na nasisiyahan silang gawin, gaya ng sports o 
musika.

• Gumawa ka ng sarili mong panloob na laro at ibahagi mo ang iyong mga 
ideya sa iyong mga kamag-anak at mga kaibigan. 

Mga Tip para sa 
Mga Mapagtagumpay:

Pag-usapan niyo ito



AZPunuin mo ang 
lalagyanan ng mga sulat 
o mga bagay na 
magpapaalala sa’yong 
mga magagandang 
bagay na nangyayari 
araw-araw.

Dekorasyunan mo 
ang lalagyanan 
gamit ang pinta, 
mga krayola, or ano 
pa man na 
magpapa-espesyal 
dito.

Kumuha ka ng shoe box o 
isang plastic na lalagyanan.

Umaksyon!

Gumawa ng Feel-Good Box.

Bawat linggo, kunin mo ang Feel-Good Box mo 
at ibahagi mo sa iba ang laman nito.

Bonus:
Maglaan ka ng oras ng pagpapasalamat sa Dios sa mabubuting mga 
bagay na nangyari sa linggong iyon!

Pagpapalaya!

Maaaring MAGALIT ka.
At okay lang ‘yun. 
Maaari mong maramdaman 
na hindi patas ang buhay.

Maaaring magalit ka sa mga 
bagay na hindi mo pwedeng gawin.
Maaaring hilingin mo na sana 
iba nalang ang nangyayari.

Gumuhit ka rito ng mukha na 
nagpapakita ng nararamdaman mo:

Piliin mo ang klase ng mata 
o bibig na tamang-tama sa emosyon mo.

Gumupit ka ng 
mga hugis o mga 
bulaklak at idikit 
ang mga ito sa box 
gamit ang glue.

Gumamit ka ng sten-
cil para mag-pinta ng 
mga magagandang 
mga pattern sa box.
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Magpatawad ng mga tao

Humiling ka sa Dios ng kapatawaran 
sa pamamagitan ni Hesus, at bibigyan 
ka niya ng kapangyarihan na makapagpatawad sa iba.
Makipag-usap ka sa isang nakatatanda 
na pinagkakatiwalaan mo patungkol 
sa kung paano mo dadalhin ang galit mo.

Gamitin mo ang iyong Yelling Tube.

Huwag ninyong husgahan ang iba, 
upang hindi rin kayo husgahan ng Dios. 
Huwag kayong magsabi na dapat silang 
parusahan ng Dios, upang hindi rin niya 
kayo parusahan. Magpatawad kayo, 
upang patawarin din kayo ng Dios.
Lucas 6:37

Okay lang na magalit, 
ngunit mas mabuti na 
palayain ang galit. 
Kadalasan, kailangan 
nating patawarin ang 
isang tao para sa isang 
bagay na ginawa nila 
na nakasakit sa atin. 
Doon, masisimulan na 
nating palayain ang 
ating galit.

Mga Tip para sa 
Mga Mapagtagumpay:

Minsan kailangan mong 
SUMIGAW nang malakas para 

mawala ang galit mo.

Gumawa ka ng Yelling Tube.

• I-roll mo ang librong ito gaya ng pinapakita       
ng larawan

• Ilagay mo ang bibig mo sa isang dulo ng tube
• Ilagay mo ang iyong kamay sa kabilang            

dulo ng tube.
• Huminga ka nang malalim. 
• Sumigaw ka nang matagal at malakas hanggang 

sa kaya mo.
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Umaksyon!
Mga madadaling paraan para maiwasan ang 
galit at inis

• Huminga ka nang malalim nang tatlong beses bago ka 
gumawa ng isang bagay.

• Matulog ka nang sapat.
• Hilingin mo sa Dios na tulungan kang mapatawad ang mga 

nanakit sa’yo.
• Kung ikaw ay madaling mainip, heto ang mga mumunting 

mga bagay na maaari mong gawin para maging abala ka. 
Tingnan mo ang mga pahina 10, 16 and 22.

• Hamunin mo ang iyong mga kapatid sa isang general 
knowledge quiz.

Huwag n’yong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo.
Efeso 4:26

Magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng 
masasarap na inumin. Bigyan n’yo ang mga walang pagkain, dahil 
ang araw na ito ay banal sa Panginoon. At huwag kayong 
mabalisa, dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay 
magpapatatag sa inyo.
Nehemias 8:10

Isulat mo ang pangalan para kahit papaano ay maging kamukha talaga ng 

tao na iyon.
Kung ang taong iyon ay matangkad, isulat mo ang pangalan 

niya sa MATATANGKAD  na mga letra. 
Kung gusto nilang nagdadamit ng maganda, isulat mo ang kanilang pa

ngalan sa  Magandang paraan.                           

Paggawa ng Koneksyon

Maaaring MALUNGKOT ka. At okay lang ‘yun.

Maaari mong maramdaman na ang mundo ay MALAKI at ikaw ay napakaliit

Maaaring may nami-miss ka na minamahal mo. Maaaring malayo ka sa 
mga kaibigan at pamilya mo.

Kung may nami-miss ka, isulat mo ang pangalan ng taong iyon dito.

Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios. 
Ito ay dahil sa ginawa ng ating Panginoon na si Cristo Hesus. 
Roma 8:39

Kung ikaw ay galit,
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iss

you

Mula sa umpisa ng mundo, sinabi ng Dios na hindi mabuti para sa atin 
na mapag-isa.
 Kailangan mo ng mga kaibigan at pamilya! Mahal ka ng Dios at alam niya ang 
iyong kailangan.
Sinabi ni Hesus, 
“Hindi ko kayo iiwan ng walang kasama; babalik ako sa inyo.” 
Juan 14:18.

Buhay si Hesus at ang Espiritu ng Dios ay namumuhay sa lahat ng nagmamahal 
sa kanya. Makakakonekta ka sa kanya sa simpleng pakikipag-usap sa kanya. 
Masaya siya na mapakinggan ka! Pananalangin ang tawag dito. Makakausap mo 
siya patungkol sa lahat gamit ang mga sarili mong salita ano mang oras, kahit 
nasaan ka man.
Pwede kang maging tagasunod ni Hesus sa pamamagitan ng paniniwala sa 
kanya at paghiling na pumasok siya sa puso mo. Pinapangako ni Hesus na 
ipapadala niya ang Espiritu Santo na makasama natin at bigyan 
tayo ng kaginhawaan.
Kilalanin mo si Hesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikipag-usap 

sa ibang mga tao na sumusunod sa kanya.

Idagdag mo ang mga 
pangalan ng mga 
miyembro ng pamilya mo sa 
iyong sariling puno. Huwag 
mo ring kalimutan ang lolo’t 
lola at mga pinsan mo.

Pagiging kaibigan
Isang magandang paraan para maabot ang mga tao ay ang 
pagtawag o pag-text sa kanila. Pwede kang magsulat ng 
pagpapasalamat, pagpapalakas, isang “nami-miss na kita” o “Mas 
masaya ‘no kung may alaga kang giraffe”. 
Maging malikhain ka. 
Ang mga isusulat mo ay magiging paraan para 
makakonekta ka sa iba.

Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Cristo at maging 
magalang sa isa’t isa.
Roma 12:10

Magsulat ka rito.
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Get it
 HOT !

Mga Tip para sa Mga Mapagtagumpay:

Pulis

Taga-deliver

Taga-linis

Nurse

Tindera

Doctor

Ganito ang pag-ibig:

Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, 
mabait, hindi marunong mainggit, 
hindi hambog o mapagmataas, 
hindi bastos ang pag-uugali, 
hindi makasarili, hindi magagalitin, 
o mapagtanim ng samang loob sa kapwa, 
hindi natutuwa sa kasamaan, 
kundi nagagalak sa katotohanan, matiyaga, 
laging nagtitiwala, 
laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat.
1 Corinto 13:4–7

Tumingin ka sa paligid mo at pasalamatan mo 
ang Dios sa mga kamangha-manghang mga taong nakapalibot sa’yo.
Gumawa ka ng listahan ng mga taong tumutulong sa iba (gaya ng mga 
doctor, nurses, at mga tindera) at ipanalangin mo sila. 
Ipanalangin mo ‘yung mga hindi kayang alagaan ang mga sarili nila. 
Maging isang kaibigan ka at maghanap 
ng mga praktikal na paraan para tulungan 
ang mga nangangailangan. Hilingin mo 
sa Dios na tulungan kang matutong 
mahalin ang mga taong nakapaligid sa’yo.

Gumuhit ka ng linya upang mai-connect 
mo ang mga trabahong nakalista sa taas 
sa mga larawan.

Maaaring lumitaw sa buhay mo ang mga higante sa iba’t ibang anyo. 
Ang coronavirus ay isang higante sa ngayon. Ngunit ang Dios ay 
laging mas malaki sa mga higanteng kinakaharap natin. Bibigyan 
niya tayo ng kalakasan na mapagtagumpayan ito.
Matuto tayo sa totoong kwento ni David, ang Mapagtagumpay. 
Mababasa mo kung paano tinalo ng isang maliit na batang pastol 
ang malaki at higanteng si Goliat, na mas matangkad at mas malaki 
pa kaysa sa sino mang basketball player o wrestler. Makikita mo rin 
kung paano tinulungan ng Dios si David na matalo siya gamit ang 
tirador at limang makikinis na bato.

Ang Kwento ni David, 
ang Mapagtagumpay!

Tinipon ng mga Filisteo at ng mga Israelita ang kanilang mga sundalo para 
makipagdigma. Ang kampo ng mga Filisteo sa isang burol at ang sa Israel 
naman sa kabila. Ang Lambak ng Elah ay nasa kalagitnaan nila. 

Si Goliat ay isang bayaning Filisteo na malakas. Tatlong metro ang kanyang 
taas. Tanso ang helmet niya, mabigat na tanso rin ang kanyang panangga sa 
dibdib, at tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita. May dala-dala 
siyang tansong sibat.

Tuwing umaga at gabi, sumisigaw si Goliat sa mga sundalo ng Israel, “Pumili na 
lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung 
mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo; pero kung mapapatay ko 
siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin.”

Nagpatuloy ito sa mahabang panahon. Natakot is Haring Saul pati ang buong 
hukbo ng Israel. Walang may gustong kalabanin ang higante.

Isang araw, binisita ni David ang kanyang mga kapatid na lalaki na nasa 
hukbo ng Israel. Nakarating si David sa kampo sabay ng paglabas ni Goliat at 
paghamon nito sa mga Israelita na kalabanin siya.

Sabi ni David, “Paano nakakapagsalita ng ganito ang taong ito sa mga sundalo 
ng buhay na Dios? Ano bang tingin niya sa sarili niya?”
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At sinabi ni David kay Haring Saul, “Kakalabanin ko si Goliat.”
Sabi ni Saul, “Masyado ka pang bata, David. Wala kang alam sa pakikipaglaban.”

Sabi ni David kay Saul, “Ako ang nag-aalaga ng mga tupa ng aking ama. Kapag may 
mabangis na hayop na gustong tangayin ang isa sa mga tupa, sinusundan ko ito.

May napatay na akong leon at oso. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga 
hayop na iyon ay siyang magliligtas sa akin sa Filisteong ito.”

Isinuot ni Saul ang kasuotang pandigma kay David at binigyan siya ng helmet. 
Hindi sanay si David sa kasuotang pandigma, at ito’y napakabigat. Kaya hinubad 
niya ito. Pumunta siya sa sapa at pumili ng limang makikinis na bato. 
Nilagay ni David ang mga bato sa kanyang lalagyanang pang-pastol. 
Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tungkod na kahoy at tirador at naglakad 
patungo kay Goliat.

Nakita ni Goliat na si David ay bata pa at walang kasuotang pandigma. 
Sabi niya, “Bakit ka nakikipaglaban gamit ang patpat? 
Sa tingin mo ba aso ako? 
Tara! 
Ipapakain ko ang katawan mo sa mga ibon at mababangis na mga hayop!”

Sabi ni David kay Goliat,
“Makikipaglaban ka sa akin na ang dala’y espada, sibat,at punyal, ngunit 
lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Tutulungan niya ako. At 
malalaman ng lahat na siya ay ang aming Dios, at nasa kanya ang lahat 
ng kapangyarihan.”

Tumakbo si David kay Goliat. Kumuha siya ng bato sa kanyang l
alagyanan at nilagay sa kanyang tirador. Tinirador niya ito kay Goliat.

Tumama ang bato sa noo ni Goliat, at natumba ang higante nang 
padapa sa lupa.
Si David ay isa lamang batang pastol. Ngunit pinagkatiwalaan niya ang 
Panginoon, at tinulungan siya ng Panginoon na manalo laban sa 
higanteng si Goliat.

(Sipi mula sa Classical Children’s Bible, 2019. 
Kwento mula sa 1 Samuel 17. Ginamit nang may 
paalam ng Christian Media Publishing.)
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Gumuhit ka rito ng larawan ni David na kinakaharap si Goliat.

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________

Tanong para sa 
Mga Mapagtagumpay

• Sino si Goliat at anong gusto niya?

• Bakit takot si Haring Saul at ang mga sundalo kay Goliat?

• Anong mga pagsubok, paghihirap o takot ang hinaharap mo ngayon?

• Bakit hindi takot si David kay Goliat?

• Anong mga aral ang matututunan natin patungkol sa pagtatagumpay 

laban sa mga higante?

Mga hakbang upang 
maging isang overcomer

Gaya ni David, maaaring may kinakaharap ka na mga pagsubok, 
paghihirap, at takot.
Importanteng malaman mo na ang pinakamalaking higante na 
kinahaharap ng mundo ay ang KASALANAN. Mahal ka ng Dios at 
tutulungan ka niya na mapagtagumpayan ang kasalanan. Pag-isipan 
mong gawin ang mga sumusunod na mga bagay.

Accept o tanggapin mo si Hesus sa pamamagitan ng panalangin na 
ito:Mahal na Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako sa aking mga 
kasalanan at pumasok po kayo sa puso ko ngayon. Minsan ako ay 
natatakot, malungkot, at napapag-isa. Alam kong kailangan ko kayo. 
Samahan niyo po ako at ibigay niyo po sa akin ang inyong kapayapaan. 
Amen.

Believe o maniwala ka kay Hesus para sa lahat sa iyong buhay.

Confess o humingi ka ng kapatawaran: Magmadali kang humingi ng 
tawad kay Hesus at sa iba na nasaktan mo, tuwing nagkakamali ka o 
nagkakasala ka. 

Develop o bumuo ka ng maka-dios na mga gawi. Gaya ng panalangin, 
pagbabasa ng Biblia, at pagiging mapagbigay..

Buksan mo ang puso mo at magsulat 
ka ng isang panalangin.
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Ang librong ito ay mula sa 
amin para sa iyo. 

Isa itong mabuting kasamang  
kaibigan para sa’yo.
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