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Ika-147 Sagot

a) gagawa ng anumang
bagay na makakahad-
lang sa gawain _ng
ibang iglesyang pam-
purok

Titipun in kay Cristo

Bago iniwan ni Jesus ang lupa
at umakyat sa langit, Siya'y
nangakong muling babalik para
sa mga nananalig sa kanya.



•
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Ika-52 Takdang Aralin

Isaulo:

Juan 14:3. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na
kayo ng matitirhan, paríríto akong muli at isasama ko
kayo sa kinaroroonan ko.

Isaulo ito:

sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

ANG PAARALANG PANLlNGGO

Ano Ang Paaralang Panlinggo
Layunin Ng Paaralang Panlinggo
Mga Kagawaran Ng Paaralang Panlinggo
Mga Talaan At Mga Kaloob
Mga Manggagawa Ng Paaralang Panlinggo
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Titipunin Kay Cristo

Pagdating ni Jesus, lahat ng
namatay na nananalig sa Kanya
bilang Tagapagligtas ay bubu-
haying mula sa mga patay. Ito
ang Pagkabuhay na Mag-uli. Ka-
sabay nito, ang mga Cristianong
buhay ay babaguhin naman.

Ano Ang Paaralang Pan-
linggo

Ang iglesya ay nag-aaral
Ang Paaralang Panlinggo ay iti-
natag bilang kagawaran ng ig-
lesya. Ito ang buong iglesya na
nag-aaral at nagtuturo ng Salita
ng DIYOS. Ang paaralan ay ina-
yos na magkakahi walay ang
mga klase para sa iba't ibang
gulang. Pinag-aaralan ng estud-
yante ang Bibha ng sestimatiko
sa pagsulong na aralmg tuma-
talakay sa kanyang mga sulira-
nin.
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Ika-53 Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Tesalonica 4:13-17

2. Lagyan ng X ang wastong sagot:
Pagbalik ni Jesus para sa kanyang iglesya, gaano katagal
ang panahon para humanda?

a) Sapat para magsisi at manalangin.
b) Simbilis ng pagkisap ng iyong mata.
k) Sapat na panahon upang ituwid ang hidwaan

ninyo ng iyong kapwa.

Ika-148 Takdang Aralin

Ang Paaralang Panlinggo ay ang .

na nag-aaral at nagtuturo ng Salita ng Diyos.
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Ika-53 Sagot

2. b) Simbilis ng
pagkisap ng
iyong mata

Titipunin kay Cristo

Magkakaroon tayong lahat ng
kahanga-hangang katawang gaya
ng kay Jesus matapos Siyang
mabuhay na mag-uli. Lahat ta-
yo'y titipunin upang salubungin
si Jesus sa papawirin, at dadal-
hin Niya sa tahanang Kanyang
inihahanda sa langit para sa atin.

I

Ika-148 Sagot

buong iglesya

Ano Ang Paaralang Pan-
linggo

Ang mga klase ay lingguhang
nagtitipon sa pinakamabuting
oras para sa pinakamainam na
dalo. Maraming iglesya ang may
pag-aaral kung linggo ng umaga
at ang mga sangay na klase ay
ginagawa sa hapon o sa ibang
araw ng linggo. Ang pag-aaral
ay karaniwang tumatagal nang
isang oras hanggang isang oras
at kalahati.
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Ika-54 na Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Juan 3:2,3
1 Corinto 15:51·57

2. Ano ang unang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus para sa
kanyang iglesya?

a) Ang mga Cristianong nabubuhay pa ay titipunin
sa langit.

b) Ang mga Cristianong namatay na ay lalabas
nang buhay mula sa kanilang mga libingan.

k) Lahat ng Cristiano ay aakyat sa langit.

Ika-149 na Takdang Aralin

sa paaralang panlinggo, ang iglesya ay nagtitipon
a) araw-araw para mag-aral ng ebanghelismo
b) lingguhan para mag-aral ng Biblia.
k) buwanan para mag-aral ng Biblia.
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Ika-54 na Sagot

b) Ang mga Cristianong
namatay na ay
lalabas nang
buhay mula
sa kanilang
mga libingan.

Titipunin Kay Cristo

Tinatawag natin ang pag-agaw
sa iglesya na "Pagdagít sa igles-
ya". Sa pagsama ng sanlibutan,
tayo nama'y naghihintay sa pag-
dating ni Jesus para kunin
Niya. It o ang mapalad nating
pag-asa,

Ano Ang Paaralang Pan-
linggo

Isang institusyong Pambiblia
Ang Biblia ay nagbibigay sa atin
ng huwaran sa gawaing pagtu-
turo, ito ang dahilan sa pagtatag
ng Paaralang Panlinggo para
tumupad. Kaya ang Paaralang
Panlinggo ay isang institusyong
Pambiblia.

r
Ika-149 na Sagot

b) lingguhan para
mag-aral ng
Biblia
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Ika-55 Takdang Aralin

Ika-150 Takdang Aralin

1. Basahin:
Tito 2:12,13

2. Ano ang Pagdagit sa iglesya?
a) Ang paghahari ni Cristo at ng iglesya.
b) Ang kagalakan ng ating kaligtasan.
k) Ang pagdating ni Jesus para sa Kanyang mga

hmirang at pagdadala sa kanila sa langit.

Ang Paaralang Panlinggo ay isang ., .
sapagka't ang huwaran ng kanyang gawaing pagtuturo ay ma-

tatagpuan sa .
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Ika-55 Sagot

2. k) Ang pagdating
ni Jesus para sa
kanyang hinirang
at pagdadala sa
kanila sa langit

Titipunin Kay Cristo

Pag-isipan ito nang ilang sandali
Si Jesus ay maaaring dumating
anumang araw. Kung alam mong
darating siya sa loob ng linggong
ito, ano ang gagawin mong pag-
hahanda? Paano mo gugulin
ang iyong panahon? Ano ang
sasabihin mo sa iyong mga kai-
bigan? Babaguhin mo ba ang
iyong mga balak na puntahan at
gawin? Inaasam mo ba ang
pagbabalik ni Jesus?

r
Ika-150 Sagot

Institusyong
Pambiblia
Biblia

Ano Ang Paaralang Pang-
linggo

Si Moises ay nagturo sa mga
lalaki, mga babae, at mga bata.
Ipinag-utos ni Haring Josafat
na turuan ang buong Juda. Si
Jesus ay palaging nagtuturo.
Ang iglesya apostoliko ay nagtu-
turo sa matatanda't bata upang
mapatatag sila sa pananampala-
tayang Cristiano. Inu utusan tayo
ng Biblia na ituro sa ating mga
anak ang Salita ng Diyos, sa mga
bagong hikayat, at sa lahat ng
bansa.
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Ika-56 na Takdang Aralin

Lagyan ng X ang mga tuntuning iaangkop mo sa iyong buhay,
saka isaulo ang mga ito:

a) Huwag magpunta ngayon sa lugar na hindi mo ibig na
katagpuan sa iyo ni Jesus pagdating niya.

b) Huwag sabihin ngayon ang anumang di mo ibig na ma-
ratnan ni Jesus na sinasambit mo pagdating niya.

k) Huwag gawin ngayon ang bagay na di mo ibig makita
ni Jesus pagdating niya.

d) Gawin ngayon ang mga bagay na ibig mong maratnan
ni Jesus na ginagawa mo pagdating Niya.

e) Gawin ngayon ang anuman sa paraang ibig mong ma-
ratnan ni Jesus na ginagawa mo pagdating Niya.

Ika-151 Takdang Aralin

Basahin:
Deuteronomio 6:6-9,20-25; 31:12
2 Cronica 17:7-9
Mateo 4:23
Gawa 2:42
Mateo 28:19, 20
2 Timoteo 3:14, 15
Kawikaan 22:6
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Nasa Langit Kasama ni
Cristo

Matapos dalhin ni Jesus ang
iglesya, ang babaing ikakasal sa
kanya, paakyat sa langit, maha-
halagang bagay ang magaganap;
bawa't anak ng Diyos ay haha-
tulan ayon sa kanyang mga
ginawa nang siya'y nasa lupa;
gagantimpalaan ang bawa't isang
tapat na namuhay para kay
Cristo.

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo
1. Hikayatin ang mga kaluluwa

para kay Cristo.
2. Paunlarin ang buhay at pag-

katao ng Cristiano.
3. Sanayin ang mga manggaga-

wang Cristiano.
Hikayatin ang mga kaluluwa
kay Cristo
sa pamamagitan ng pananala-
ngin' pagtuturo, at pagbubukas ng
mga pagkakataon para sa kalig-
tasan, dapat sikapin ng bawa't
guro ng Paaralang Panlinggo na
hikayatin ang bawa't kaanib ng
kanyang klase para kay Cristo.
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Ika-57 Takdang Aralin

1. Basahin:
2 Corinto 5:10

2. Sino ang huhukuman ni Cristo pagkaraan ng Pagdagit sa
iglesya?

a) lahat ng makasalanan
b) lahat ng bansa
k) Lahat ng anak ng Diyos

Ika-152 Takdang Aralin

Bawa't guro ng Paaralang Panlinggo ay dapat magsikap na
a) mapatanggap sa Panginoon kahit kalahati ng kanyang

tmuturuan.
b) Mapasunod kay Cristo bilang kanilang huwaran ang

kanyang tinuturuan.
k) Mapatanggap sa Panginoon bilang Tagapagligtas ang

lahat ng tinuturuan niya.
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Ika-51 Sagot

2. k) Lahat ng
anak ng Diyos

Nasa Langit Kasama Ni
Cristo

Ang Piging sa Kasal ng Kordero
ay susunod. Si Jesus, ang Kor-
dero ng Diyos, ay nagbigay ng
Kanyang buhay bilang hain para
lumaya mula sa kasalanan at
kaparusahan ang iglesya. Tinu-
bos ng Kordero ng Diyos ang
babaing ikakasal sa Kanya, at
ang ibinayad ay ang sarili Niyang
dugo. Kaya ang Diyos Ama, ang
Espiritu Santo, at ang libu-libong
anghel ay nagalak sa pag-lísa ni
Cristo at ng iglesya.

Ika-152 Sagot

k) Mapatanggap sa
Panginoon bilang
Tagapagligtas ang
lahat ng tinuturuan
niya.

Layunin Ng Paaralang Pan-
linggo

Ang Paaralang Panlinggo ay da-
pat magpalawak at tumulong sa
pagpapalaganap ng ebanghelyo
sa bawa't gawaing pangmísyon.
Ang mga sangay na paaralan na-
man ang dapat maghatid ng
ebanghelyo sa lahat ng panig ng
lunsod at karatig-bayan. May
mga paaralang may mga klase
sa mga piitan, pagamutan, at sa
tahanan ng mga taong di-maka-
dalo sa paaralan sa iglesya.
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Ika-58 Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Corinto 3:11-15
Pahayag (Apocalipsis) 19:7-9

2. Ano ang tawag natin sa pagdiriwang na magaganap sa la-
ngit?

a) Ang Pagdagit sa iglesya
b) Ang Piging sa Kasal ng Kordero
k) Ang Araw ng Pagkabuhay na muli

Ika-153 Takdang Aralin

Isang mainam na paraan para maabot at mahikayat ng mga
manggagawa ng Paaralang Panlínggo ang mga naliligaw ay

a) anyayahan ang di-ligtas sa Paaralang Panlinggo.
b) magbukas ng mga sangay na paaralan sa bawa't panig

ng bayan at karatig-pook.
k) gawin ang nasasaad sa a) at b)
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Ika-58 Sagot

2. b) Ang Piging sa
Kasal ng
Kordero

Nasa Langit Kasama ni
Cristo

Samantalang nasa langit ang
iglesya, isang malakas na pinuno
ang mamamahala sa lupa. Siya'y
tinatawag ng Biblia na anti-
Cristo pagka't laban siya sa
lahat ng bagay na para kay
Cristo. Tinatawag din siyang
"halimaw". Siya'y bibigyan ng
diablo ng natatanging kapang-
yarihan.

Ika-153 Sagot

k) gawin ang
nasasaad sa
a) at b)

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo

Paunlarin ang buhay at pag-
katao ng Cristiano
Para mapaunlad ang buhay at
pagkatao ng Cnstiano, ang Paa-
ralang Panlinggo ay nagtuturo
ng mga katotohanan ng Biblia
sa paraang mauunawaan ng lahat
ng gulang. Ito'y gumagamit ng
mabuting babasahin para tulung
-an ang mga gurong iangkop
ang mga aralin sa interes at
pangangailangan ng bawa't mag-
aaral.
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Ika-59 na Takdang Aralin

Habang ang iglesya ay nasa Piging sa Kasal ng Kordero, sa
langit, sino naman ang naghahan sa lupa?

Ika-154 na Takdang Aralin

Layunin ng Paaralang Panlinggo:

1. . kay

2. Paunlarin ang at .

ng Cristiano.

3. Sanayin ang mga manggagawang Cnstiano.

Isipin ang inyong Paaralang Panlinggo. Natutupad ba ang layu-
ning ito? Tinutulungan ba ng mga guro na espirituwal na luma-
go ang mga tinuturuan?
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Ika-59 na Sagot

Ang anti-Crísto

Nasa Langit Kasama ni
Cristo

Samantalang nasa langit ang
Iglesya, ang ann-Cristo'y mama-
mahala nang pitong taon sa
lupa. sa huling 3 1/2 taon, mag-
papadala ng malalagim na salot
ang Diyos. Sa kabila ng mga
babalang ito, hindi rin magsisisi
ang anti-Cristo at ang kanyang
mga kasama kundi patuloy na
lalaban sa Diyos. Ang panahong
ito'y tinatawag na Malaking Ka-
pighatian.

I

Ika-154 na Sagot

1. Manghikayat ng
mga kaluluwa
para kay Cnsto.

2. buhay
pagkatao

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo .

Sanayin ang mga manggaga-
wang Cristiano
Ang Paaralang Panlinggo ay
naghahanda ng mga manggaga-
wang Cristiano. Layon nitong
magsanay at magpasígla ng mga
kaanib para sila manghikayat ng
mga kaluluwang papalapit kay
Cristo. Inihahanda nito ang kano
yang mga manggagawa sa pama-
magitan ng mga tanging kurso
sa pagsasanay at praktikal na
karanasan.



141

Ika-50 Takdang Aralin

1. Basahin:
Pahayag 13:4·8

2. Idalangin ang lahat ng pinag-uusig ngayon dahil sa kani-
lang pananalig kay Cristo. Gunitaing mag-iibayo ang pag-
uusig sa panahon ng Malaking Kapighatian.

3. Idalangin yaong ibig mong maging handa sa Pag-agaw sa
iglesya para hindi sila makasama sa Malaking Kapighatian.

Ika-155 Takdang Aralin

Ang Paaralang Panlinggo ay nagsasanay ng mga manggagawang
Cristiano sa pamamagitan ng mga tanging .

.............................................................................................. at

.............................................................. ·.·.·1························ ..······

...................................................................................................
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Pagbabalik Kasama Ni Cristo

Pagkaraan ng Malaking Kapigha-
tian, si Cristo at ang Babaing
ikakasal sa kanya ay babalik
para maghari sa lupa. It o ang
ikalawang pagdating ng Pangr-
noon sa lupa. Maraming hula sa
Matandang Tipan ang tumutu-
koy sa pagdating na ito ni
Cristo na siya'y mahahayag bi-
lang Hari at Panginoon ng mga
panginoon.

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo

Ika-155 Sagot

kurso sa pagsasanay
praktikal na
karanasan

Maraming paraang magagami t
ang iglesya sa pagsasanay ng
mga manggagawang Cnstrano.
Ito'y di dapat umasa sa usang
paraan, kundi gumamit siya ng
maraming paraan kung kailang-
an, at piliin yaong pinakaprak
tikal.
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Ika-61 Takdang Aralin

Basahin:

Gawa 1: 11,12
Mateo 24:30
Zacarias 14:4-9
Colosas 3:4
Judas 14,15
1 Tesalonica 3:13

Ika-156 na Takdang Aralin

ílíín ang mga paraang ginagamit ng inyong iglesya sa pagsa-
ay ng mga manggagawa:

Klase para sa magiging guro ng Paaralang Panlínggo.
Lingguhang klase; para sa manggagawa ngayon at sa hina-
harap.
Taunang kurso sa pagsasanay, isa o dalawang linggo
Panggabing paaralan ng Biblia
Kurso sa pakikipagsulatan
Paraang pagsasanay-gawain, pagtutulong sa mga klase
Praktikal na karanasan sa sangay na mga paaralan
Pampurok na kurso sa pagsasanay
Pagsasanay sa paaralan ng Biblia
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Ang anti-Cristo at ang kanyang
mga hukbo'y handang makipag-
laban kay Cristo sa pagbabalik
nito sa lupa. Mapupuksa naman
silang lahat. Ang diyablo, na
nagbigay ng kapangyarihan sa
anti-Cristo, ay gagapusin sa loob
ng sanlibong taon para hindi
niya matuksong magkasala ang
sinuman.

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo

Ang Paaralang Panlinggo ay nag-
sasanay ng mga manggagawa
sa pamamagitan din ng karana-
sang praktikal. May pagkakataon
ang lahat ng mga kaanib ng igles-
yang gumawa para sa Panginoon
sa Paaralang Panlinggo at sa mga
sangay na paaralan o sa ibang
kilusang misyon.
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Ika-52 Takdang Aralin

Basahin:
Pahayag 19:11-21
Pahayag 20:1-6

Ika-157 Takdang Aralin

Sabihin ang tatlong layunin ng Paaralang Panlínggo.

1 .

2 .

3 .

Idalanging matupad ng inyong Paaralang Panlinggo ang tatlong
layuning ito.
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Ika-157 Sagot

1. Hikayatin ang
mga kaluluwa
para kay Cristo.

2. Paularin ang
buhay at pagkatao
ng Cristiano.

3. Sanayin ang
mga manggaga-
wang Cristiano

Pamumuno Kasama Ni
Cristo

Si Cristo at ang Kanyang iglesya
ay maghahari ng isang libong
taon sa lupa. Milenio ang tawag
dito na ang kahulugan ay "isang
libong taon:" Ito'y panahon ng
sakdal na kapayapaan, pagpapala
at katuwiran. Mag-iiba ang klima
at sasagana ang bunga ng lupa.
Ang mga hayop ay mapayapang
mamumuhay nang magkaka-
sama.

Mga Kagawaran sa Paaralang
Panlinggo

Mga Klase
Upang maging mabisa ang pag-
tuturo, ang Paaralang Panlinggo
ay may hiwalay na mga kaga-
warang may mga klase para sa
iba't ibang gulang. Nasasalig sa
bilang ng mga mag-aaral ang
bilang ang mga klase, gayon din
sa mga guro, at mga silid na
magagamit.
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Ika-63 Takdang Aralin

1 Basahin:
Isaias 11:2·9
Isaias 35: 1-10

2. Purihm ang DIYosat pasalamatan Siya sa mga kamangha-
manghang hinaharap na Kanyang bmabalak para sa
Kanyang hinirang na bayan.

Ika-158 Takdang Aralin

Ang bilang ng mga klase sa Isang Paaralang Panlinggo ay:
a) dapat maging apat lamang.
b) nasasalig sa bilang ng guro, mag-aaral at sihd-aralan.
k) nasasalig lamang sa bilang ng mag-aaral.
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Pamumuno Kasama ni
Cristo

sa katapusan ng Milenio may
isa pang pagbabaka si Cristo at
si Satanas. Pagkatapos nito si
Satanas at ang lahat ng kanyang
tagasunod ay mahihiwalay mag-
pakailanman sa Diyos. Sa ganito
ang iglesya ay maghaharing kasa-
ma ni Cristo sa panahon ng
Kanyang walang hanggang ka-
harian sa mga bagong kalangitan
at bagong lupa na ang lahat ay
sakdal.

Ika-158 Sagot

b) nasasalig sa
bilang ng
guro, mag-aaral
at silíd-aralan.

Mga Kagawaran ng Paara-
lang Panlinggo

May mga paaralang nagpapasi-
mula sa isang klase. Sa lalong
madaling panahon, dapat tu-
ruang hiwalay sa matatanda ang
mga bata. Makapagdaragdag ng
klase habang lumalaki ang dalo.
Ang balangkas na nasa kabilang
pahina ay isang praktikal na pag-
hahati sa mga kagawaran o klase
ayon sa laki ng paaralan. Pag-
aralan itong mabuti.
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Ika-54 na Takdang Aralin

1. Basahin: Pahayag 20:7-15; 21:1-27; 22:1-17

2. Itala ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari:
Milenio (sanlibong taon), Piging sa Kasal ng Kordero,
Pagdagit sa ígíesya, Ang Muling Pagparito ni Cristo sa lupa.

(1)

(2)

(3)

(4)

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

................................................................................

3. Punan ang iyong tala ng mag-aaral para sa ika-4 na aralin.
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Ika-54 na Sagot

2. (l) Pagdagit sa
iglesya

(2) Piging sa Kasal
ng Kordero

(3) Muling Pagparito
ni Cristo sa lupa

(4) Milenio

Mga Kagawaran ng Paara-
lang Panlinggo

Ang isang guro ay mabisang
makapagtuturo sa maliit na klase
ng mga bata kaysa sa malaki.
Kung ang mga klase ng mga
bata ay umaabot sa labindalawa
ang regular na dalo, ito'y dapat
na hatiin sa dalawang klase.
Bago ito gawin, kinakailangan
na ang guro ay magkaroon ng
kanang kamay na siyang magtu-
turo sa bagong klase.




