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Gibayaw Ngadto Kang Kristo
Sa wala pa si Jesus mobiya sa
yuta paingon ngadto sa langit
Siya nagsaad sa pagbalik pag-
usab alang niadtong nagatoo
Kaniya.

Tubag 147

l. a) magbuhat ug
bisan unsa nga
makababag sa
buluhaton sa
uban nga lokal
nga iglesia
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Tinugyan nga Buluhaton 52
Sag-uloha:

Juan 14:3 Ug sa mahiadto na ako ug makaandam
ug luna alang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug
pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron
nga diin gani ako atua usab kamo.

Sag-uloha kini:

Niini Nga Leksyon Imong Paga tun-an

ANG SUNDA Y SCHOOL
Unsa ang Sunday Sehool
Ang Katuyoan sa Sunday Sehool
Ang Mga Departamento sa Sunday Sehool
Ang mga Basahon sa Sunday Sehool
Ang mga Talaan Ug Mga Halad
Ang Mga Wagbubuhat sa Sunday School
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Gibayaw Ngadto Kang Kristo

Sa pag-abut unya ni Kristo ang
tanan nga nangamatay nga
may pagsalig kaniya ingon
nga ilang Manluluwas paga-
banhawon gikan sa mga patay.
Kini mao ang Pagkabanhaw.
Sa mao usab nga higayon
ang buhi nga mga Kristohanon
mangausab.

Unsa Ang Sunday School

Ang simbahan nga nagatuon
Ang Sunday School gipahi-
mutang ingon nga usa ka
departamento sa simbahan. sa
pagkatinuod mao kini ang
tibuok nga iglesia nga naga-
tuon ug nagatudlo sa Pulong
sa Dios. Ang mao nga pagtuon
gipahimutang sa nagkalainlain
nga panuigon. Ang .mag-
tutuon magatuon sa Biblia sa
hustong paagi sa nagauswag
nga mga leksyon nga nagahis-
gut sa iyang problema.
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Tinugyan nga Buluhaton 53

l. Basaha:
l Mga Taga Tesalonica 4: 13-17

2. Isulat ang X tupad sa hustong tubag:
Inigbalik ni Jesus alang sa Iyang iglesia, pila man
lang ang nahibiling panahon nga ikapangandam?

........ a) Panahon pa aron sa paghinulsol ug pag-am-
po

........ b) Sa usa lamang ka pagpamilok sa imong
mga mata

........ k) Panahon alang sa pagsulbad sa panagbing-
kil ngadto sa uban nga tawo

Tinugyan nga Buluhaton 148

Ang Sunday school mao ang _
nga nagatuon ug nagatudlo sa Pulong sa Dios.
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Tubag 53

2. b) Sa usa lamang ka
pagpamilok sa

imong mga mata

Gibayaw Ngadto Kang Kristo

Makabaton unya kita ug
kahibulongan ug bag-o nga
mga lawas sama kang Jesus sa
Iyang pagkabanhaw gikan sa
mga patay. Kitang tanan paga-
bayawon aron sa pagtabo kang
Kristo diha sa kahanginan, ug
Iya kita nga pagadad-on ngadto
sa puloy-anan nga Iyang
giandam alang kanato didto sa
langit.

Tubag 148

tibuok nga iglesia

Unsa ang Sunday School

Ang mga klase ;nagatagbo sa
matag semana sa nauyonan
nga panahon. Kadaghanan sa
mga kasimbahanan nagahimo
sa ilang Sunday School sa
buntag ug ang pagpanudlo sa
gawas sa hapon. Ang mga
tigum niini molungtad sulod
sa usa ka oras ngadto sa usa
ka oras ug tunga.
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Tinugyan nga Buluhaton 54

l. Basaha:
I Juan 3:2,3
I Mga Taga Corinto 15:51-57

2: Unsa man ang unang mahitabo sa diha nga mobalik
na si Kristo arang sa Iyang iglesia?

........ a) Ang mga buhi nga mga Kristohanon
pagabayawon ngadto sa langit.

........ b) Ang mga Kristohanon nga nanga-
matay pagabanhawon gikan sa ilang mga
lubnganan .

........ k) Ang tanan nga mga Kristohanon moadto
sa langit.

Tinugyan nga Buluhaton 149

sa Sunday School ang iglesia magatagbo

........ a) kada adlaw alang sa pagtuon kon unsaon
pagpangabig ug mga kalag .

........ b) kausa sa usa ka semana aron sa pagtuon sa Biblia .

........ k] kausa sa usa ka bulan aron sa pagtuon sa Biblia.
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Tubag 54

2. b) Ang mga Kristo-
hanon nga nanga-
matay pagabanhawon
gikan sa ilang mga
lubnganan.

Gibayaw Ngadto Kang Kristo

Ato kini nga gitawag nga
pagsakgaw sa iglesia "ang
Pagkayab sa iglesia." Sa diha I

nga ang kahimtang sa kalibu-
tan magakaanam ug kangil-ad,
kita nagalantaw sa pagbalik ni
Kristo alang sa Iyang mga
katawhan. Kini mao ang
atong bulahan nga paglaum.

Tubag 149
b) kausa sa usa

ka semana aron sa
pagtuon sa Biblia

Unsa Ang Sunday Sehool
Usa ka eskwelahan nga Pina-
sikad sa Biblia.
Ang Biblia nagahatag kanato
sa sumbanan alang sa pagtudlo
nga mao ang hinungdan kon
ngano nga - gimugna ang
Sunday School. Busa ang
Sunday School usa ka eskwe-
lahan nga pinasikad ~a Biblia.
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Tinugyan nga Buluhaton 55

l. Basaha:
Tito 2:12, 13

2. Unsa man ang pagkayab sa iglesia?

........ a) Ang pagdumala ni Kristo ug ang iglesia

........ b) Ang kalipay sa atong kaluwasan .

........ k) Ang pagbalik ni Jesus alang sa Iyang mga
katawhan ug ang pagdala kanila ngadto sa
langit.

Tinugyan nga Buluhaton 150
Ang Sunday School usa ka .
.........................................................................................

tungod kay ang paagi sa pagpanudlo makaplagan man

diha sa _ .
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, Tubag 55

2. k) Ang pagbalik ni
Jesus alang sa Iyang
mga katawhan ug ang
pagdala kanila
ngadto sa langit

Gibayaw Ngadto Kang Kristo
Pamalandunga kini sulod sa
duha ka mga gutlo: Si Jesus
mahimong mobalik sa bisan
unsang adlawa. Kon Imo pa
nga nahibaloan nga si Jesus
mobalik niining semanaha,
unsa may imong pagabuhaton?
Unsaon man nimo ang pag-
gamit sa imong panahon? US-
bon ba nimo ang imong mga
plano mahitungod sa imong
pagabuhaton? Nagalaum ba
ikaw nga si Jesus moabut
dayon?

Tubag ]50

Eskuelahan nga pina-
sikad sa
BibIia

Unsa Man Ang Sunday School

Si Moises nagtudlo sa mga
kalalakin-an, kababayen-an ug
sa mga kabataan. Si. Hari
Josaphat nagsugo nga paga-
tudloan ang tibuok Juda. Si
Jesus kanunay nga naga-
panudlo. Ang Apostoliko nga
iglesia nagapanudlo sa mga
hamtong ug mga kabataan
aron sila malig-on diha sa
Kristohanon nga pagtoo. ng
Biblia nagasugo kanato sa
pagtudlo sa Pulong sa Dios
ngadto sa atong mga kaba-
taan' sa mga bag-ong kinabig,
ug sa tan~ng kanasuran.
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Tinugyan nga Buluhaton 56

Sulati ug X tupad sa mga lagda nga imong gipili alang sa
imong kinabuhi, ug unya sag-uloha kini.

........ Ayaw pag-adto sa mga dapit nga dili ka buot nga
maabtan si Jesus sa Iyang pagbalik .

........ Ayaw pagsulti sa bisan unsa nga dili nimo buot nga
isulti sa pagbalik ni Jesus.

I

........ Ayaw pagbuhata ang mga butang nga dili nimo
buot buhaton kon mobalik si Jesus .

........ Buhata karon ang mga butang nga buot nimo nga
pagabuhaton sa pag-abut ni Jesus .

........ Buhata ang bisan unsa nga imong gibuhat karon sa
paagi nga buot nimo kini nga buhaton sa pag-abut
ni Jesus.

Tinugyan nga Buluhaton 151

Basaha:
Deuteronomio 6:6-9,20-25; 31: 12
2 Cronicas 17:7-9
Mateo 4:23
Mga Buhat 2:42
2 Timoteo 3:14,15
Mateo 28:19,20
Proverbio 22:6
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Didto sa Langit
kauban ni Kristo

Pagkahuman ug dala ni Jesus
sa iglesia, ang Iyang Bangasaw-
onon, didto sa langit; mahi-
nungdanon nga butang ang
manghitabo: ang matag anak
sa Dios pagahukman sumala
sa mga -butang nga iyang
nabuhat samtang dinhi pa siya
sa yuta; ang matag usa
pagabalusan sa iyang pagka-
matinud-anon diha sa pagki-
nabuhi alang kang Kristo.

Ang Katuyoan-sa
Sunday School

l. Pagpangabig ug mga kalag
2. Pag-ugmad sa Kristohanon

nga kinabuhi ug kinaiya.
3. Pagbansay sa mga Kristo-

hanon nga mga magbubu-
hat.

Pagpangabig ug mga kalag
Pinaagi sa pag-ampo, pagpa-
nudlo, ug pagtagana sa kahi-
gayonan alang sa kaluwasan,
ang magtutudlolkinahanglan
nga- maningkainot gayud nga
ang matag miembro sa iyang
klase madala ngadto kang
Kristo.
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Tinugyan nga Buluhaton 57

1. Basaha:
2 Mga Taga Corinto 5: 10

2. Kinsa man ang pagahukman ni Kristo human
dayon sa Pagbayaw sa iglesia?

.. .... .. a) Ang tanan nga mga makasasala

........ b) Ang tanan nga mga kanasuran

........ k) Ang tanan nga mga anak sa Dios

Tinugyan nga Buluhaton 152

Ang matag magtutudlo sa Sunday School kinahanglan
. nga maningkamot gayud sa

........ a) pagpadawat katunga sa iyang mga magtutuon
sa Ginoo ingon nga ilang Manluluwas .

........ b) pagpasunod sa mga magtutuon kang Kristo
ingon nga ilang panig-ingnan .

........ c) pagpadawat sa matag usa sa iyang mga magtu-
tuon kang Kristo ingon nga Manluluwas.
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Tubag 57

2. c) Ang tanan
nga mga anak
sa Dios

Tubag 152

k) pagpadawat sa
matag usa sa iyang
mga magtutuon kang
Kristo ingon nga
Manluluwas.

Didto sa Langit
kauban ni Kristo

Ang Panihapon sa Kasal sa
Kordero mao ang mosunod.
Si Jesus mihatag sa Iyang
kinabuhi ingon nga halad aron
ang iglesia makabaton sa
kagawasan gikan sa sala ug sa
silot niini. Ang Kordero sa
Dios mitubos sa Iyang
pangasaw-onon pinaagi sa
Iy~ng kaugalingon nga dugo.
Busa ang Dios Amahan, Ba-
laang Espiritu, ug ang linibo
nga mga manulonda magka-
lipay sa panaghiusa ni Kristo
ug sa iyang iglesia.

Ang Katuyoan sa
Sunday School .

Ang Sunday School kinahang-
Ian nga motabang sa pagwali
sa maayong balita sa matag
outstation ug sa mga dapit
diin ginawali ang Pulong sa
Ginoo.Ang uban nga mga
Sunday school adunay k1ase
sa mga bilangguan, mga
ospital, ug mga balay sa mga
tawo nga dili makahimo ~
pagtambong sa Sunday school
sa Dominggo sa buntag.
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Tinugyan nga Buluhaton 58

1. Basaha:
1 Mga Taga Corinto 3: 11-15
Pinadayag 19:7-9

2. Unsa man ang atong itawag sa tigum nga mahitabo
unya didto sa langit?

........ a) Ang Pagbayaw sa iglesia

........ b) Ang Panihapon sa Kasal sa Kordero

......... k) Ang Adlaw sa Pagkabanhaw

Tinugyan nga Buluhaton 153

Ang usa ka maayo nga paagi nga gamiton sa mga magbu-
buhat sa Sunday school aron maabut ug maluwas ang
nangawala mao ang

........ a) pagdapit sa mga wala pa maluwas sa pagtambong
. sa Sunday school.

........ b) pag-abli ug mga' sanga nga Sunday School sa
matag silingan nga dapit sa lungsod .

........ c) pagbuhat sa duha nga gisugyot sa a) ug b) sa
itaas.
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Tubag 58

.2. b) Ang Panihapon
sa Kasal sa Cordero

Didto sa Langit
kauban ni Kristo

Samtang ang iglesia atua sa
langit, usa ka gamhanan nga
pangulo ang magahari dinhi sa
yuta. Sa Biblia gitawag kini
siya nga Anti-Kristo tungod
kay supak siya sa tanan nga
mahitungod kang Kristo. Gita-
wag usab kini siya nga "mana-
nap". Ang yawa magahatag
kaniya ug talagsaon nga ga-
hum.

. II·' . ":. . ".

Tubag 153

k) pagbuhat sa duha
nga gisugyout sa
a) ug b) sa itaas

, Ang Katuyoan sa
Sunday School

Pag-ugmad sa Kristohanon nga
kinabuhi ug kinaiya
Aron sa pag-ugrnad sa Kristo-
hanon nga kinabuhi ug
kinaiya, ang Sunday school
nagatudlo sa mga kamatuoran
sa Biblia sa paagi nga masab-
tan sa matag tawo sa nagka-
lain-lain nga mga panuigon.
Magagamit kini sa mga maa-
yong balasahon aron sa
pagtabang sa mga magtutudlo
sa pag-aplikar sa mga leksyon
sa Biblia ngadto sa ikaayo ug
sa mga kinahanglan sa matag
magtutuon.
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Tinugyan nga Buluhaton 59

Samtang ang iglesia atua sa Panihapon sa Kasal sa Kor-
dero, sa langit, kinsa man ang magahari dinhi sa kali-
butan?

~ , ><.. " • •
<, ~. ~ I:' J..

Tinugyan nga Buluhaton 154
Ang katuyoan sa Sunday school:

1. . sa .

ngadto kang .

2. Pag-ugmad sa Kristohanon nga .

........................... .ug .
3. Pagbansay sa mga Kristohanon nga mga magbu-

buhat.

Pamalandunga ang imong Sunday schooI. Nagatuman
ba kini sa mga katuyoan niini? Nagatabang ba ang mga
magtutudlo sa mga magtutuon aron sila magatubo nga
espirituhanon?

,
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Tubag 59

ang Anti-Kristo

Didto sa Langit kauban
ni Kristo

Samtang ang iglesia atua sa
langit, ang Anti-kristo maga-
hari sulod sa pito ka tuig.
Sulod sa katapusan nga tulo
ug tunga nga mga tuig, ang
Dios magapadala ug mga
makalilisang nga mga hampak
dinhi sa yuta. Bisan pa niini,
ang Anti-kristo ug ang iyang
mga katawhan dili gayud
maghinulsol apan magpadayon
hinuon sa pagpakig-away
batok sa Dios. Kini nga pana-
hon mao ang Daku nga
Kasakitan O Tribulasyon.

Tubag 154

I. Pagpangabig
mga kalag
Kristo

2. kinabuhi
kinaiya

Ang Katuyoan sa
Sunday Sehool

Pagbansay sa mga Kristohanon
nga mga Magbubuhat
Ang Sunday school nagaan-
dam ug mga Kristohanon nga
mga magbubuhat. Ang katu-
yoan niini mao ang pagbansa y
ug pagdasig sa mga miembro
aron sila mangabig sa mga
kalag ngadto kang Kristo. C;i-
andam niini ang mga magbu-
buhat sa Sunday school pina-

.agi sa talagsaon nga mga
kurso sa pagbansay ug kasina-
tian.
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Tinugyan nga Buluhaton 60

l. Basaha:
Pinadayag 13 :4-8

2. Pag-ampo alang niadtong mga nagaantus sa paglutos
karon tungod sa ilang pagtoo diha kang Kristo.
Hinumdomi nga ang paglutos labaw pa ka maka-
Iilisang sa panahon sa Dakung Kasakitan.

3. Pag-ampo alang niadtong buot nimo nga maandam
sa pag-uban sa Pagkayab sa iglesia aron dili sila
mahiagum sa panahon sa Dakung Kasakitan.

Tinugyan nga Buluhaton 155

Ang Sunday school nagabansay sa Kristohanon nga mga
magbubuhat pinaagi sa talagsaon nga .

.............................. sa ..

ug .
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Pagbalik kauban ni Kristo

Pagkahuman sa Dakung Kasa-
kitan, si Kristo ug ang Iyang
pangasaw-onon mobalik sa
kalibutan aron sa paghari. Mao
kini ang ikaduha nga pagbalik
sa Ginoo sa yuta. Daghan nga
mga panagna sa Daang Tugon
ang nagahisgut niini nga pag-
balik ni Kristo, sa diha nga
ikapadayag Siya nga Hari sa
mga hari ug Ginoo sa mga
ginoo.

Tubag 155
kurso
pagbansay
kasinatian

Ang Katuyoan sa
Sunday School

Adunay daghan nga mga paagi
nga magamit sa simbahan
aron sa pagbansay sa
mga Kristohanon nga mga
magbubuhat. Kinahanglan nga
dili lamang magsalig sa usa ka
paagi. Kinahanglan nga maga-
gamit kini sa nagkalainlain
nga mga paagi nga gikina-
hanglan ug magapili sa mga
paagi nga labing magamit ug
labing mapuslanon.
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Tinugyan nga Buluhaton 61 I

Basaha:

Mga Buhat 1:11,12

Mateo 24:30

Zacarias 14:4-9

Mga Taga Colosas 3:4

Judas 14,15

l Mga Taga Tesalonica 3: 13

Tinugyan nga Buluhaton 156

Kudliti ang mga paagi nga gigamit sa imong iglesia alang
sa pagbansay sa mga magbubuhat niini:

........ Pagtonon alang sa umalabut nga magtutudlo sa
Sunday School.

........ Senemana nga Pagto-on: alang sa karon ug uma-
labut nga mga magbubuhat

........ Usa o duha ka semana sa usa ka tuig nga kurso sa
pagbansay

........ Lokal nga eskuelahan sa gabi-i sa Biblia

......... Kurso pinaagi sa sulat

........ Mga umalabut nga mga magtutudlo motabang diha
sa klase

........ Kasinatian diha sa sanga nga mga klase sa Sunday
school
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Pagbalik kauban ni Kristo

Ang Antikristo kauban sa
iyang mga kasundalohan ma-
ngandam sa pakiggubat batok
kang Kristo sa diha nga mo-
balik na Siya dinhi sa yuta.
Silang tanan pagalaglagon.
Bisan ang yawa nga maoy
naghatag sa gahum kang Anti-
Kristo pagagapuson sulod sa
usa ka libo ka tuig aron dili na
siya makatintal pa sa mga
tawo sa pagbuhat ug dautan.

Ang Katuyoan sa
Sunday Sehool

Ang Sunday school naga-
bansay sa mga magbubuhat
pinaagi sa praktikal nga kasi-
natian usab. Ang tanan nga
miembro sa simbahan mangita
sa kahigayonan aron sa pagpa-
muhat alang sa Ginoo diha sa
Sunday school ug sa mga
sanga niini O diha ba sa uban
pa nga mga kalihokan sa
gawas sa simbahan.



145

Tinugyan nga Buluhaton 62

Basaha:
Pinadayag 19:11-21

Pinadayag 20: 1-6

,

Tinugyan nga Buluhaton 157

Nganll ang tulo ka mga katuyoan sa Sunday Sehcol.

l.

2.

3.

Pag-ampo alang sa imong Sunday sehool aron matuman
kining tulo ka mga katuyoan.
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Tubag 157

l. Pagpangabig ug
mga kalag ngadto
kang Kristo

2. Pag-ugmad sa
Kristohanon
nga kinabuhi
ug kinaiya

3. Pagbansay sa
mga Kristohanon
nga mga
magbubuhat

Paghari uban ni Kristo

Si Kristo ug ang Iyang iglesia
magahari .sulod sa usa ka libo
ka mga katuigan sa yuta. Ato
kining gitawag ug "Mi1Ienium"
o "usa ka libo ka mga katui-
gan." Kini maoy usa ka pana-
hon sa matuod nga kalinaw,
panalangin, ug hustisya. Ang
kahimtang sa panahon mau-
sab. Ang yuta magadagaya sa
pagkaon. Ang mga kahayupan
magauban sa pagpuyo uban sa
kalinaw.

Ang mga Departamento sa
Sunday School

Mga K1ase
Alang sa malarnpuson nga
pagpanudlo, ang Sunday
school adunay nagkalain-lain
nga mga departamento nga
may mga k1ase alang sa mag-
tutuon sumala sa ilang mga
panuigon. Ang gidaghanon sa
mga k1ase mag-agad sa gidag-
hanon sa mga magtutuon,
gidaghanon sa mga magtu-
tudlo, 'ug mga dapit nga
lawak -t un-anan.
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Tinugyan nga Buluhaton 63

1. Basaha:
Isaias 11 :2-9
Isaias 35: 1-10

2. Dayga ang Ginoo ug pasalamati Siya alang sa
kahibulongan nga kaugmaon nga Iyang giandam
alang sa Iyang mga katawhan.

Tinugyan nga Buluhaton 158

Ang gidaghanon sa mga klase sa Sunday school
........ a) kinahanglan kanunay nga upat.
........ b) mag-agad sa gidaghanon sa mga magtutudlo, I

.. mga magtutuon, ug lawak- tun-anan .
........k) mag-agad lamang sa gidaghanon sa mga magtutu-

on.
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Paghari uban kang Kristo

Inigkahuman sa "MilIenium"
aduna pay katapusan nga
panagbugno labut ni Kristo
ug ni Satanas. Tapus niana, si
Satanas ug ang tanan niya nga
mga sumosunod mahimulag'
na sa presensya sa Dios sa
hangtud. Unya ang iglesia
magahari na uban kang Kristo
diha sa Iyang walay-pagka-
tapus nga gingharian diha sa
bag-ong mga langit ug bag-ong
yuta diin ang tanan may
kahingpitan ..

Tubag 158

b) mag-agad sa
gidaghanon
sa mga
magtutudlo,
mga magtutuon
ug sa mga
lawak- tun-anan

Ang mga Departamento
. sa Sunday School

Adunay uban nga mga Sunday
school nga magsugod lamang
sa usa ka klase. Apan sa
labing dali nga panahon kina-
hanglan nga ibulag ang pag-
tudlo sa mga kabataan gikan
sa mga hamtong. Dugang pa
unya nga klase ang idugang sa
dihang magatubo ang mga
tumatambong. Ang mosunod
nga hulagway magapakita sa
usa ka praktikal nga pagbahin-
bahin sa Sunday school ngadto
sa mga departamento O mga
klase sumala sa gidak-on.
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Tinugyan nga Buluhaton 64

1.
2.

Basaha: Pinadayag 20:7-15; 21 :1-27; 22-1-17
llista kini sumala sa sunod-sunod nga mga paagi
nga kini nanghitabo: "Millenium", Panihapon sa
Kasal sa Kordero, Pagkayab sa iglesia, Ikaduhang
pagbalik ni Kristo dinhi sa yuta.

(1)
(2)

,(3)
(4)

3. Sulati ang imong talaan sa magtutuon alang sa
leksyon 4.
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