CEBUANO:

ang

-

THE CHURCH

C? ?'/f6

IGLESIA

(Cebuano)

KURSONG PAGTULUN-AN

SA

ICI

ANG IGLESIA

/

Sinulat ni
Melvin L. Hodges Ralph D. Williams

Giangay ni
L. Jeter Walker

INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE
INSTITUTE
.
PIDLIPPINE NATIONAL orncs
P.O. Box 1084, Mani1a

Copyright C 1970
JnternationaJ Correspondence Jnstltute
Springfielo Missouri 65802

CL

L.,I /

'/0 - C F

•
MGA SULOD
Pahina

Leksyon
Magsultihanay

Una Kita .

7

1. Ang Unibersal nga Iglesia

16

2. Ang Misyon sa Iglesia .

58

3. Ang Iglesia Nagatuman Sa
84

Iyang Misyon

4. Ang Kaugmaon sa Iglesia.

122

5. Ang Lokal nga Sim bahan

150

6. Pagpangandam Alang Sa
Pagsugod sa Usa ka Lokal
nga Sim bahan .

184

7. Pagsugod sa Sanga nga
34

Simbahan.

8. Organisasyon sa Lokal nga
Simbahan .

.

9. Ang Sunday School . .

78
124

10. Pag-uswag sa Lokal nga
Simbahan.

176

Talaan sa Magtutuon

209

MAGSULTlliANAY
UNA KITA
Natingala ka ba kon giunsa pagsugod ang Iglesia?
Unsa kaha ang dapit niini sa kalibutan karon? Unsa kaha
unya ang mahitabo niini? O nagkinahanglan ka ba ug
tabang' alang sa problema diha sa imong simbahan?
Tingali buot ka mahibalo kon unsaon sa pagorganisar ug
Sunday school, mag-abli ug sanga nga simbahan, o
makabaton sa tinuod nga pagkapukaw. 'Tan-awa ang mga
pangutana diha sa Ang Iglesia. Ang mga tinugyan nga
buluhaton makatabang kanimo sa paggamit sa mga
pagtulon-an alang sa imong pagkinah~glari.

Ang Iglesia usa ka gamay nga basahon nga imong
madala-dala ug matun-an kon may panahon ka bisan ug
lima o napulo lamanli ka .minutos. Sulayi pagtuon bisag
usa lang ka leksyon sulod sa usa ka semana. Pagkatapus
sa usa' ka pagtulon-an, markahi ang talaan sa tinun-an
alang niini diha sa luyo sa libro. Kon anglibro dili
imo o gamiton ba pag-usab, isulat ang imong mga
tubag diha sa lain nga kopya sa talaan sa magtotoon.

Mahimuot ikaw sa bag-ong paagi sa pagtudlo sa
kinaugalingon nga makapahimo sa mga pagtulon-an nga
makalingaw ug masayon. Sunda lamang ang pagtudlo.
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Ang Libro Mao Ang
Imong Magtutudlo

Kuwadro Sa Kasayuran
Basaha lang ang katunga nga
dapit sa ibabaw sa matag
pahina hangtud nga imong
matapus ang libra. Unya balik.
ug basaha ang katunga nga
dapit sa ubos. Sa wala nga
pahina, imong tun-an' kong
unsa ang napatik diha sa
kuwadro sa kasayuran. Unya
padayon ngadto sa sunod nga
pahina ug paghimog pagsulit
sa imong kaugalingon kon
unsa ang imong 'nabasa,
Palihug
pahina.

Tubag 91
b)

Katunga
taliwala niini ug
sa kinadul-an
nga simbahan
nga nakig-,
ambit sa iyang
mensahi ug
kaakohan

padayon

sa sunod

Pagpalihok Sa Katawhan
Ang matag miembro sa simbahan kinahanglang adunay
bahin sa pag-abll sa sanga nga
simbahan,
Kon ang matag
miembro adunay tinguha sa
pagbuhat sa iyang bahin, ang
Ginoo magapanalangin gayud
sa maong tinguha. Ang matag
usa magaangkon sa kaakohan
sa mapinadayonon nga pagampo, o pinasahi nga panahon
sa pag-ampo jrg pagpamisita
alang sa maong buluhaton.
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Kuwadro sa Pangutana o Buluhaton
Niini nga kuwadro ang Iibro maohatag kanimo ug
pangutana kon unsa ang imong nabasa. O tingali
mosugyot kanimo sa pagbuhat ug butang nga makatabang
kanimo sa pagsabut sa kasayuran • paghinumdom niini
sa dugay nga panahon. Sa makadaghan imo unang susihon
ang mga bersikulo sa imong Biblia. Busa, pagbaton
ug Biblia • Bag-ong Tugon sa panahon nga ikaw
magtuon. Usahay sugyoton ka sa paghunahurta mahitungod sa ubang butang • sa pag-ampo. mahitungod
niini. Kini gibuhat aron sa pagtabang kanimo sa paggamit
sa mga pagtulon-an alang sa imong kinabuhi.

Karon padayon sa sunod pahina.

Tinugyan nga Buluhaton 92
Kinsa man sa mga miembro sa inahan nga simbahan ang
hatagan sa kaakohan sa pag-abli sa sanga nga simbahan?
a) Ang mga mag-aawit sa simbahan ug mga
manunugtog
b) Mga opisyal sa simbahan
k) . Matag miembro sa simbahan
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Kuwadro sa Tubag
Ang husto nga tubag
dinhi magpahibalo
dayon kanimo kon
husto ba ang imong
tubag. Ayaw una
pagtan-awa kini
hangtud nga dili
nimo masulat ang
imong kaugalingong:
tubag.

Kuwadro sa Kasayuran
Tingali pagahangyoon ikaw sa
pagpili sa husto nga tubag
gikan sa pipila ka mga tubag
.nga gihatag ubos sa pangutana.
O mahimo nga imong pun-an
ug pulong diin kulang kini.
Kong ang libro. gipahulaman
lang kanimo, o· gamiton ba sa
pag-usab, isulat lang ang imong
tubag diha sa kwaderno.,

Padayon sa sunod pahina

Tubag 92
k)

Matag
miembro sa
simbahan

•

.Pagpalihok sa Katawhan
Ang mga magbubuhat moapil
sa daghang mga butang: pagsaksi nga personal, musika,
pagwali, pagpanudlo, pagbantay sa kalinaw, paghatag, pagdawat sa halad, pagtipig sa
mga talaan, pagpanghatag ug
mga basahon, pagpamaligya
sa mga Biblia, paglista sa mga
magtutuon sa mga kurso pinaagi sa
koreo,
Sunday
School, serbisyo sa mga kabataan, ug transportasyon.
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Tinugyan nga Buluhaton '1
Pilia ang hustong tubag ug markahig X sa tupad niini.
Unsay imong buhaton kon adunay pipila ka mga tubag
nga gihatag ubos sa pangutana?
. .\.

a)
b)
k)

Dawaton nga husto ang tanan .
Tan-awon sa sunod pahina ang husto nga
tubag.
Pilion ang hustong tubag ug markahan ug X
tupad niini.

Padayon sa sunod pahina.

Tinugyan nga Buluhaton 93
Pagsulat ug mga listahan sa mga paagi nga ang mga
miembro sa simbahan makahimo sa pagtabang sa pagabli ug sanga nga simbahan. Markahig X sa tupad sa
matag usa nga imong mahimo .

....

................•.......................

:

~

.
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Tubag 1
c)

Kuwadro sa Kasayuran
Kon nagasulat ka sa imong
mga tubag diha sa usa ka
kwaderno, isulat na lang ang
numero sa tinugyan nga buluhaton ug ang letra nga nagpakita kon hain ang tubag nga
imong gipili. Ang imong isulat
l - k) ingon nga hustong
tubag sa Tinugyan nga Buluhaton l.

Pilion ang
hustong tubag
ug markahan
ug X tupad niini.

Padayon sa sunod pahina. •
.,,'
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Pagpalihok sa Katawhan
Adunay daghang buluhaton sa
matag-usa. Ang tibuok simbahan kinahanglan nga mapalihok; ang.matag miembro kinahanglang- mabansay alang
sa bahin diin maoy iyang pagabuhaton sa maong pagpaningkamot. Ang kurso sa pagbansay sa mga magbubuhat
bahin sa pagpangandam nga
makatabang aron .ang proyekto maayong pagkasugod.

'
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Tinugyan nga Buluhaton 2
Unsa man ang imong isulat sa kwaderno kon mopili ikaw
sa tubag nga imong gituhoan nga husto?
a)
b)
k)

Ang tibuok nga pinulongan
Ang numero sa pangutana ug letra sa tubag
nga imong gihunahuna nga maoy husto
Imong kaugalingong hunahuna mahitungod
sa butang hilisgutan.

Padayon sa sunod
imong tubag.

pahina

ng susiha ang

Tinugyan nga Buluhaton 94
Ang mahinungdanong butang mahitungod sa pagpangandam alang sa pag-abli sa sanga nga simbahan mao ang
paghimog
,
a) kurso sa pagbansay sa mga magbubuhat.
• b) bangga aron sa pagpangita sa kinamaayohang
manunugtog.
k) paglantugi kon unsang orasa ug kon unsang
dapita pagahimoa ang tigum.
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Tubag 2
b)

Kuwadro sa Kasayuran

sa dili pa ikaw motuon sa usa
ka libro o leksyon, kinahanglan imong mahibaloan kon
unsa ang sulod niini. Kini
makapasugod sa imong hunahuna . sa pagpamalandong
mahitungod sa gihisgutan niini
nga maoy makapasayon sa
imong pagtuon. Ang mga
sulod magatug-an kanimo kon;
unsa ang imong pagatun-an
niini nga libro. Ug ang matag
leksyon magasugod uban sa
iyang kaugalingon nga hamubang paghisgut kon unsa ang
angay nimong pagatun-an.

Ang numero sa
pangutana ug
letra sa
tubag nga
imong gihunahuna nga maoy
husto

Pagpamisita
Tubag 94
a)

kurso
pagbansay
sa mga'
magbubuhat
I

Nganong magsugod sa pagpaMisita? Kon ang simbahan
buot moablig bag-ong buluhaton o magsugod ug sanga
nga simbahan kinahanglan
pangitaon ang mga mosunod:

• ang kinamaayohang dapit
diin ablihan ang buluhaton
• usa ka pundok sa mga
magtotoo
• usa ka dapit diin pagahimoon ang serbisyo
Balay-balay nga pagpamisita
mao ang kinamaayohan nga
paagi sa pagkaplag kanila

I
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Tinugyan nga Buluhaton 3
Usahay ikaw pagahatagan ug labaw sa usa ka butang
mga imong buhaton diha sa tinugyan nga buluhaton.
l.
2.

Basaha ang mga sulod nga anaa sa pahina 5.
Sulati ang mga blangko diha sa ulohan sa mga
gikahatag sa ubos:

Ang Unibersal nga I

:

..

Ang M

sa Iglesia

Padayon sa sunod pahina

Tinugyan nga Buluhaton 95
Ang pagpamisita makatabang sa Iglesia pagkaplag sa
kinamaayohang
alang sa sanga nga simbahan.
Ang pundok sa mga
:
:
..
diha nianang dapita, ug ang angay nga
..
diin pagahimoon ang mga serbisyo.

-,

I
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Tubag 3
2.

Iglesia
Misyon

Pagpamisita
Tubag 95
dapit
magtotoo
dapit

Aron nga masugdan ang bagong buluhaton, ang inahan
nga simbahan kinahanglang:
* makaila sa mga katawhan
* mosaksi ngadto sa matag
usa diha sa maong dapit
* pagpainteres sa mga katawhan mahitungod
sa
ebanghilyo
Kadaghanan sa mga dapit ang
balay-balay nga pagpamisita
mao ang kinamaayohang paagi
sa pagbuhat niining mga butanga.
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Sag-uloha kini:
Niini Nga Leksyon

Imong Paga tun-an

ANG UNIBERSAL

NGA IGLESIA

Unsa ang Kahulogan

sa "Iglesia"

Unsa ang Gipakasama

sa Iglesia

Giunsa Pagsugod ang Iglesia

Padayon sa sunod pahina.

Tinugyan nga Buluhaton
I

~

96

Ang pagpamisita magahatag s{ magbubuhat ug higayon
sa
sa mga
ngadto sa
matag usa diha nianang dapita, ug
sa
mga tawo sa
sa ebanghilyo.
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Ang Kahulugan
sa "Iglesia"
EkkIesia
Ang pulong iglesia gihubad
gikan sa pinulongang Griego
nga ekklesia nga nagkahulugan
ug tinawag nga katiguman o
kongregasyon.

Padayon

sa sunod

pahina. ~

Pagpamisita
Tubag 96
pag-ila-ila
katawhan
pagsaksi
pagpainteres

Unsang
matanga?
Ang simbahan kinahanglang
adunay sinubay nga paagi sa
programa sa pagpamisita nga
magasakop sa tanang silingan
'nga mga distrito, silingang dapit ug mga lungsod nga sulod
sa iyang kaakohan. Niining
paagiha ang simbahan makakaplag sa bahin sa iyang dapit
diin ang mga tawo makabaton
ug kaikag ug ang usa ka sanga
nga iglesia labing gikinahanglan.
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Tinugyan nga Buluhaton 4
Pilia ang hustong pulong nga nasulod niini nga marka (
aron isulat diha sa blangko:

I

Sa Griego ang pulong gihubad nga iglesia mao ang
(excelsior/ekklesia)

Padayon sa sunod pahina.

Tinugyan nga Buluhaton 97
Unsa man ang angay nga unang pagabuhaton sa usa ka
simbahan nga nagplano sa pag-abli ug sanga .nga simbahan?
(
a) Bisitahon ang tibuok dapit sa hustong paagi
b) Maghimo ug pagwali sa gawas
k) Mag-abang ug daku nga tigumanan

20

Tubag 4
ekklesia

Ang KahuIugan sa "Iglesia"
Atong gigamit ang pulong
iglesia o simbahan sa pagpasabut ug pipila ka mga butang:
ang lokal nga simbahan, ang
makita nga simbahan, ang
unibersal nga iglesia. Usahay
atong pagatawgon ang dapit sa
pagsimba
nga
usa
ka
simbahan, apan sa BibIia ang
ekklesia kanunay
nga nagakahulugan ug mga katawhandili
gayud
ang
balayalampoanan.
Padayon sa sunod pahina.

Tubag 97
a)

Bisitahon ang
tibuok dapit
sa hustong
paagi

•

Pagpamisita
Ang mga pundok kinahanglan
nga pagatukoron aron maoy
mam isita nga may sistema.
Ang mga magbubuhat magkuyog sa pagpanlakaw nga
tinagurha ngadto sa kabalaybalayan diha sa mga dalan nga
gitudlo alang kanila. Sila .makigsulti ngadto sa mga kalag
mahitungod kang Kristo ug
magaampo
uban niadtong
buot ~odawat Kaniya ingon
nga Manluluwas.
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Tinugyan nga Buluhaton 5 .
Pilia ang husto nga pulong O mga pulong sulod niini nga
marka () unya isulat diha sa blangko:
l.

Ang pulong ekklesia nagakahulogan ug (tinukod
nga balay sa pagsimba/tinawag nga katiguman o
kongregasyon)

2.

Diha sa Biblia ang pulong iglesia kanunay nagakahulugan ug (ang mga tawo/ang tinukod nga balay
. sa pagsimba)

Padayon sa sunod pahina.

•

Tinugyan nga Buluhaton 98
Unsa man ang pagabuhaton sa tigpamisita?
.... a) Pagsugilon unsa kamaayo sa ilang simbahan.
.... b) Paghisgut mahitungod kang Jesus ug magbilin
ug basahon nga nagsaysay mahitungod sa kaluwasan.
.... k) Pagdapit niadtong gusto nga mahimong rniembro sa simbahan.

22

Tubag 5
l.

- 2.

Tinawag nga
katiguman O
kongregasyon
mga katawhan

Ang Kahulugan sa "Iglesia"
Simbahan nga Lokal
Usa ka pundok sa mga Kristohanon nga magatagbo sa mga
panahon nga nauyonan sa
pagsimba diha sa usa ka, dapit
mao ang buot ipasabut sa
gitawag nga lokal nga sirnba-.
han.

Padayon sa sunod pahina. •

Tubag 98
b)

Maghisgut
mahitungod
kang Jesus ug
magbilin ug
basahon nga
naghisgut sa
kaluwasan.

Pagpamisita
Ang mga tigpamisita kinahanglan nga magasulat sa mga ngalan ug mga dapit-pinuy-anan
niadtong:
l. nagadawat sa Ginoo
2. nagpakita ug linain nga
kaikag
mahitungod
sa
ebanghilyo
3. mga magtotoo na.

23
Tinugyan nga Buluhaton 6
l.

Basaha kining mga bersikuloha sa imong Biblia aron
pagsusi kon giunsa paghubad ang pulong nga ekklesia: o'
.
Mga Buhat 2:47; 5:11; Mga taga Roma 16:5
I Mga Taga Corinto 4: 17

2.

Isulat kon diin nga bersikulo makaplagan sa Biblia
tapos niini nga mga pulong:
a)
iglesia...
nga anaa magtigum sa ilang
balay
.
b)

ang Ginoo nagadugang ngadto

Padayon sa sunod pahina.

0

•

Tinugyan nga Buluhaton 99
Unsa man ang pagabuhaton sa mga tigpamisita kon s~a
makakaplag ug mga magtotoo o mga tawo nga maikagon
sa mensahi sa kaluwasan o modawat ba hinuon sa Ginoo?
a) Pasagdan sila ug itumong ang paningkamot
ngadto sa wala pa maluwas.
b) Isulat ang mga ngalan ug edad sa matag usa
diha sa panimalay.
k) Isulat ang ilang mga ngalan ug dapit-pinuy-anan.

24

Tubag 6
1.

a) Mga Taga
Roma 16:5
b) Mga Buhat

2:47

Tubag 99
k)

Isulat ang
ilang mga
ngalan ug
dapitpinuy-anan.

Ang Kahulugan sa "Iglesia"
Ang Makita nga

Iglesia

Ang tanan nga mga buhi
nga Kristohanori
karon mao
ang gitawag nga ang makita
nga iglesia. Labut na niini
kadtong nagatawag sa ilang
kaugalingon nga Kristohanon.
Ang Dios lamang ang nasayud
kon kinsa gayud ang mga
matuod nga Kristohanon
ug
kadtong miembro lamang sa
simbahan
nga wala gayud
makasinati Kaniya ingon nga
ilang Manluluwas.

Pagpamisita
Sa makadaghan
ang tigparnisita tingali makadawat sa pagdapit aron sa paghimo ug mga
serbisyo. Ang mga tigpamisita
kinahanglan
dili mobati nga
walay hinungdan ang mga pultahan nga inablihan sa Ginoo
- bisan unsa kini kagamay.
Ang kinadakuan
nga pagkapukaw mahimong magasugod
sa usa ka panimalay nga labing
timawa sa tanan.

25

Tinugyan nga Buluhaton

7

l.

Ang tanan nga miembro sa simbahan ug ang tanang
gipanagtawag nga Kristohanon nga buhi karong
panahona mao ang (lokal/makita/unibersal)

2.

Ang tanan ba nga miembro sa makita nga iglesia
natawo pag-usab nga mga Kristohanon?

.

.

\

Tinugyan nga Buluhaton 100
Unsa nga matang sa pagdapit ang pa~dawaton ug iampo
sa mga magbubuhat?
Ang pagdapit
.
a) sa pakigsalo ug pagkaon.
b) sa pakiglantugi batok sa ubang mga pangulo
sa relihiyon.
.
k) sa pagbalik ug paghimog mga serbisyo.

26
Tubag 7

Ang Kahulugan sa "Iglesia"

l.

makita

2.

dili

Ang unibersal nga Iglesia
Ang unibersal nga iglesia ginasakpan sa tanang matuod nga
mga magtotoo ni JesuCristo
gikan sa adlaw sa Pentekostes
hangtud nga si Cristo mobalik
pag-usab. Gitawag kini nga ang
dili-makita nga iglesia tungod
kay ang Dios lamang ang
nasayud
kon kinsa ang
matuod nga mga magtotoo ug
tungod usab kay daghan sa
mga miembro niini nga atua
na man sa langit.

Tubag 100
k)

sa pagbalik
ug paghimog
mga serbisyo.

Pagpamisita
Kinsa ang may bahin niini?
Ang pastor kinahanglan nga
mosalig sa matag miembro sa
simbahan. Ang Dios magagamit. sa mga Kristohanon nga
mga magbubuhat, mga diakono, mga lalaki, mga babaye,
ug mga batan-on.ang kadasig
ug kusog sa mga mainiton nga
mga kabatan-onan ingon man
usab ang kasinatian sa mga
hamtong nga mga Kristohanon ..

27 "

Tinugyan nga Buluhaton 8
l.

Ang unibersal nga iglesia ginsakpan sa tanang mga
matuod nga Kristohanon (nga mga buhi karong
mga panahona/mga atua sa langit ug sa yuta)

2.

Ang unibersal nga iglesia ginatawag
(makita/dili makita)
nga iglesia.

usab nga

Tinugyan nga Buluhaton 101
Kinsa man ang angay nga motabang sa pastor sa pagabli ug bag-ong buluhaton?
a) Ang mga kabatan-on an lamang
b) Matag miembro sa iyang simbahan
k) Ang mgadiakono
'

28
Tubag 8
l.

nga atua sa
langit ug sa
yuta.

2.

dili makita

Ang Kahulugan sa "Iglesia"
Kon ikaw matuod nga Kristohanon ug usa ka sakop sa usa
ka lokal nga simbahan, uSjl
ikaw ka sakop ,0 miembro sa
simbahan o iglesia sa tulo
niini nga kahulugan: ang lokal
nga simbahan, ang makita nga
simbahan ug ang unibersal nga
'- iglesia.

Pagpamisita
Tubag 101
b)

Kada
miembro sa
iyang
simbahan

Kadtong dili makahigayon sa
pagpamisita mahimong makatabang sa mga kinasingkasing
gayud nga pag-ampo. Ang
matag usa kinahanglan manggilabut
sa
programa
sa
pagpamisita tungod niining
duha ka katarungan:
l) tungod kay ang iyang tabang gikinahanglan,
2) tungod kay ang matag usa
nagkinahanglan niining espirituhanong nga pagpaugnat sa
iyang Kristohanong kasinatian.
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Tinugyan nga Buluhaton 9
Sulati ang mga blangko:
l.
Ang Griego nga pulong alang sa iglesia mao ang

2.

Ang tanan nga mga matuod nga mga .Kristohanon
gikan sa adlaw sa Pentekostes hangtud sa pagbalik
sa Ginoo mao ang sakop sa

............................................................................
0
.......................................................
3.

:..... nga iglesia.

Ang usa ka pundok sa mga Kristohanon nga magatagbo alang sa pagsimba sa Ginoo mao ang
.
........................................................

nga iglesia.

Tinugyan nga Buluhaton 102
Ngano man nga ang matag KrTstohanon angay nga
motabang sa programa sa pagpamisita?
'.... a) aron sa pagtabang sa uban pagkaplag kang
Kristo ug aron usab matabangan niini nga
kasinatian.
b) aron mapakita sa uban kon unsa siya kamaayo
nga Kristohanon.
k) aron aduna siya'y maayong panahon kauban sa
iyang mga higala.
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Tubag 9
I.

ekklesia

2.

unibersal
dili-makita
lokal

3.

Tubag 102
a)

Aron sa
pagtabang sa
uban pagkaplag
kang Kristo ug
aron usab
matabangan
niini nga
kasinatian.

Unsa ang Gipakasama

sa Iglesia

Ang Biblia nagahatag kanato
ug pipila ka mga simbolo
alang sa iglesia aron ipakita
kanato
ang espirituhanong
kinaiya niini. Sama kini sa usa
ka panimalay,' usa ka balay,
usa ka lawas ug usa ka
pangasaw-onon.

/ Pagpamisita
Kinsa kadtong maga pamuhat
diha sa sanga nga simbahan
kinahanglan
nga magahimog
mga pagpamisita
ngadto sa
mga tawo kansang mga ngalan
ug dapit-pinuy-anan
nalista
tungod sa ilang talagsaon nga
kaikag sa rnensahi sa kaluwasan, ug angay nga ang mga
miembro sa simbahan magaampo alang kanila.
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Tinugyan nga Buluhaton 10
Isulat sa ubos sa matag hulagway ang ngalan sa ubang
butang nga ang Biblia nagtandi sa iglesia:

~
~
1.

3.

2.

................................. 4.

..

\

;

.

,
.................................

Tinugyan nga Buluhaton 103
.Kinsa man ang angay magahimo sa pagsunod nga pagbisita alang niadtong mga interesado?
.
a) Kadtong magapamuhat diha sa sanga nga
simbahan
b) Matag miembro sa iglesia
k) Ang mga bag-ong nakabig
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Tubag 10
I.

Pangasaw-onon

2.

lawas

3.

balay

4.

panimalay

Tubag 103
a)

Kadtong
magapamuhat
diha sa
sanga nga
iglesia

Unsa ang Gipakasama sa Iglesia
Ang iglesia usa sa ka panimalay. Sa espirituhanon
nga
pagkasulti natawo kita pagusab ngadto sa panimalay sa
Dios. Ang Balaang Espiritu
naghiusa
kanato
diha sa
gugmang
inigsoon. Kitang
tanan manununod sa samang
. espirituhanon
nga panulondon. Usahay ang Biblia magagamit sa mga pulong nga balay
ug panimalay alang sa pamilya.

Pagpamisita
Ang mga magbubuhat kinahanglan gayud nga maghunahuna sa mga kinaiya ug kon
unsa ang angay pagabuhaton
samtang sila magapamuhat
alang sa Ginoo. Ang ilang
linihokan kinahanglang
dili
makatamay sa mensahi sa kaluwasan o sa iglesia.
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Tinugyan nga Buluhaton 11
l.

Basaha kining mga bersikuloha aron pagsuta kon sa
unsang paagi nga ang iglesia panimalay sa Dios:
I Timoteo 3: 15; Mga taga Efeso 2: 19
Mga Taga Hebreohanon 3: 6

2.

Diin niining, mga bersikuloha nimo mabasa nga 'si
Kristo ingon nga Anak maoy pangulo sa Iyang
panimalay?

Tinugyan nga Buluhaton. 104
I

l.

2.

Ang mga mahinungdanon nga bahin sa pagpangan. dam alang sa pagsugod sa sanga nga simbahan
mao kini: .

a)

p~

b)

P

k)

P

d)

P

:

:

.
.

:

..
:

Sulati ang imong talaan-sa-rnagtotoon
leksyon ve.

..
alang sa
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Tubag 11
2.

Mga Taga
Hebreohanon

3:6

Tubag 104
l.

a) Pana-awon
b) Panagsabutsabut
k) Pagpalihok
sa Katawhan
d) Pagpamisita

Unsa ang Gipakasarna sa Iglesia
Ang iglesia sama sa balay nga
ginatukod sumala sa plano sa
Dios. Gipili kita Niya aron
maoy mga bato niini nga
balay. Kitang tanan gihiusa
aron kita mokuha sa atong
dapit diha sa balay sa Dios
nga magalungtad hangtud sa
kahangturan.
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Tinugyan

nga Buluhaton

12

1.

Basaha: I Pedro 2:4-6

2.

Si Pedro nagsulti kanato sa pagduol ngadto sa
Ginoo aron kita

-

Iyang magamit ingon nga

.

mga bato aron sa pagtukod sa
3.

,

•

)1,

,.,

:

.

Pasalamati ang Dios sa kahigayonan nga nahimo
kang usa ka kang bato diha sa Iyang balay.

•

::l

~ > ~.

'.

•

Sag-uloha kini:
Niini nga Leksyon Imong Pagatun-an
ANG PAGSUGOD SA SANGA NGA SIMBAHAN
Mga Serbisyo
Mga Halad
Pagpanudlo
Ebanghelismo
Organisasyon

.

•
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Tubag 12
2.

buhing
espirituhanong
templo

Unsa ang Gipakasama sa Iglesia
Ang iglesia gitukod diha sa
lig-on nga patukoranan nga
mao si Jesu- Kristo ug sa Iyang
Pulong. Kini usa ka mahimayaon nga espirituhanong balay
nga gipili sa Dios nga Iyang
pagapuy-an. Busa gitawag kini
Niya ug balaang templo, usa
ka dapit sa pagsimba. Sa
dihang maduol kita aron sa
pagsimba sa Dios, Siya magatagbo ug magapanalangin kanato.

Mga Serbisyo
.Diin kini sila pagasugdan?
Daghang mga simbahan nga
nagsugod gikan sa mga serbisyo nga gihimo sa balay sa
mga magtotoo
sa mga katawhan nga
interesado sa
ebanghelyo. sa dihang may
kahigayonan nga daw kabubut-on sa Dios ang mga magbubuhat gikan sa inahan nga
simbahan mahimong makasugod sa paghimog mga serbisyo diha sa usa ka panimalay. Kini mao ang paagi sa
. Bag-ong Tugon.

o
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Tinugyan nga Buluhaton 13
I.

Basaha:
I Mga Taga Corinto 3:16, 17
Taga Efeso 2:20-22
Mateo 18:20

2.

Hain. man niining mga bersikuloha ang nagaingon
nga si Jesu-Kristo mao ang batong pamag-ang nga
nagakupot sa paghiusa sa tibuok balay?

3.

Hain man nga bersikulo ang nag-ingon nga gisulti
ni Jesus nga hain gani ang duha kon tulo ang
magahisgut sa Iyang ngalan Siya magpataliwala
kanila?

Tinugyan nga Buluhaton 105
I.
2.

Basaha:
Mga Taga Roma 16:3-5
Dinhi si Pablo nagpadala ug mga panghimamat
ngadto sa
nga nagatigum
diha sa
ni Prisca ug
.
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Tubag

is

2.

Mga Taga
Efeso 2:20-22

3.

Mateo

18:20

Unsa ang Gipakasama sa Iglesia
Ang iglesia gitawag nga lawas
ni Kristo Matag matuod nga
Kristohanon nga miembro sa
lawas ni Kristo Siya mao ang
atong Ulo. Gikan kaniya atong
nadawat ang atong kinabuhi,
Ang Ulo mao ang magamando
sa miembro sa lawas kon unsa
ang angay nga pagabuhaton.
Kinahanglan nga pagabuhaton
nato bisan ang unsa nga gisul ti
ni Kristo

Mga Serbisyo
Tubag 105
2.

iglesia
balay
Aquila

Kinahanglan
nga ang
mga
magbubuhat
magpaabut nga
adunay mga kalag maluwas
pinaagi sa mga serbisyo nga
ginahimo sa mga balay. Ang
mga naluwas gikan niining
mga serbisyoha maoy mamugna nga patukoranan 'nga pundok alang sa bag-ong kongregasyon, Ug kon modaghan
na ang mga miembro mahimong ang mga serbisyo ibalhin sa usa ka simbahan gayud
nga angay sa usa ka daku nga
kongregasyon.
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/

Tinugyan nga Buluhaton 14
1.

2.

3.

Basaha:
.Mga Taga Efeso 1:22,23
Mga Taga Colosas l : 18 .
Niining mga bersikuloha basaha ang mahitungod
sa iglesia ingon nga (panimalay /balay /pangasawonom/lawas) ni Kristo :
.
Pasalamati ang Dios sa kinabuhing walay katapusan
nga imong nadawat gikan kang Jesus.

Tinugyan nga Buluhaton 106
l.
2.

Basaha:
Mga Taga Roma 16:23
Si Pablo nagpuyo diha sa balay ni
diin ang
nagatagbo.

.
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Tubag 14
2.

lawas

Tubag 106
2.

Gayo
iglesia

Unsa ang Gipakasama sa Iglesia
Ang Espiritu Santo nagahatag
niining
kahibulongan
nga
kinabuhi ni Kristongadto sa
matag miembro sa Iyang lawas.
Ang Espiritu magatabang sa
, matag usa aron iyang mahimo
ang iyang buluhaton diha sa
lawas. Nagahiusa kitang tanan
sa pagpamuhat
sa bisan
unsang butang nga ipabuhat
ni Kristo, ang atong Ulo, sa
Iyang isulti kanato.

Mga Serbisyo
Usahay makaayo nga ang buluhaton pagaablihan pinaagi sa
pagwali sa gawas. Tingali pagwali sa plasa, o bakante nga
lote nga maayo ang nahimutangan. O tingali diha sa tolda,
estadyum o inabangan nga
dakung balay.
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Tinugyan nga Buluhaton 15
l.

Basaha:
I Mga Taga Corinto 12: 12-28

2.

Kini nga mga bersikuloha nagatudlo nga ingon nga
mga miembro sa lawas ni Kristo, ang mga Kristohanon kinahanglan nga (maghiusa sa pagbuhat/
pasagdan kon' unsay gibuhat sa uban/magbugno
ang matag usa)

Tinugyan nga Buluhaton 107
Pagngalan ug unom ka dapit diin himoa ang mga
"evangeIistic meetings" aron sa pag-ugmad ug simbahan.
I.

2.
3.

4.
J

5.

·······f··············································

.

6.

.

.
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Tubag 15
2;

maghiusa sa
pagbuhat

Tubag 107
1.

2.
3.
4.
5.
6.

parke
plasa
bakante nga lote
tolda
estadyum
inabangan nga ,
balay

Unsa ka Gipakasama sa Iglesia
Ang Iglesia gitawag nga
pangasaw.:onon 'ni Kristo .
• Binistihan sa pagkamatarung
ni Kristo, siya putli ug lunsay.
Si Kristo nahigugma.
sa
Iyang pangasaw-onon, Gihatag
Niya ang Iyang kinabuhi alang
kaniya. Karon Iyang gipanalipdan ug gipasidunggan siya
ug pagahatagan sa tanang
Iyang gipanag-iya,

Mga Serbisyo
Ang pagsugod pinaagi sa pagwali sa gawas nagakinahanglan
ug daghan nga mga pagpa- ...
ngandam kay sa pagsugod ug
serbisyo sa balay. Bisan kon
ang tibuok dapit nalukop na
sa pagpamisita, kinahanglan
gihapon nga ang mga kabalayan bisitahan pagusab-usab sa
pagdapit sa pagtambong sa
mga serbisyo.
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Tinugyan nga Buluhaton 16
l.

Basaha:
2 Mga Taga Corinto 11:2
Mga Taga Efeso 5:25-27
Pinadayag 19:7-9

2.

Ang Mga Taga Efeso 5 :25-27 nagasaysay mahitungod sa gugma (sa mga Kristohanon alang sa
matag usa/ang iglesia alang kang Kristo/ni Kristo
alang sa iglesia)

3..

sa

l

Pinadayag 19:7-9 si Kristo gitawag nga (ang
Bana/ ang Kordero/ang Ulo sa iglesia)

Tinugyan nga Buluhaton 108
Hain man ang nagkinahanglan ug mas daghan nga
pagpangandam: ang pagsugod ug serbisyo sa balayo
ang pagwali sa gawas?
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Tubag 16
2.

3.

ni Kristo
alang sa
iglesia
ang Kordero

Tubag 108
Pagwali
sa gawas

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Sa wala pa buhata sa Dios
ang kalibutan Siya nagplano
na alang sa iglesia. Nasayud
ang Dios sa wala pa Niya
buhata si Adan ug si Eba nga
sila magpakasala. Busa giplano
Niya ang kaluwasan sa tawo.
Mg Iyang Anak, si JesuKristo,
magaluwas kanato
pinaagi sa Iyang pag-angkon
sa atong silot. Ang tanan nga
magadawat Kaniya mamahimong mga anak sa Dios.

Mga Serbisyo
Kon adunay maayo ug dakung
balay nga makaplagan alang
sa mga serbisyo ug ang gidaghanon sa nangakabig ug tumatambong motugot niini; ang
kongregasyon mahimong mobalhin sa dakung tiguma n tapos sa pagwali sa gawas, Kon
dili, ang mga serbisyo magpadayon diha sa balay sa mga
'magtotoo.
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Tinugyan nga Buluhaton 17
1.
2.

Basaha:
Mga Taga Efeso 1:4,5
Kinsa ang nagplano sa iglesia?

3.

Kanus-a?

4.

Unsa may mahitabo kanato nga nagadawat Kaniya?

Tinugyan nga Buluhaton 109
Pilia ang hustong katapusan;
Inigkatapus sa pagwali sa gawas ang mga serbisyo
kinahanglan nga:
a) dili-ipadayon hangtud nga" adunay simbahan
nga matukod.
b) ipadayon diha lamang sa balay sa mga magtotoo.
k) ipadayon diha sa dakung balayo diha sa mga
balay sa mga magtotoo.
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Tubag 17
2.

Dios nga
Amahan

3.

Sa wala pa
ang kalibutan,
O sa wala pa
ang patukoranan
sa kalibutan.

4.

Mga anak sa
Dios

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Ang plano sa Dios alang sa'
iglesia natago sa daghang mga
siglo. Kanunay gayud nga
adunay
mga tawo
nga
nahigugma Kaniya. Nangaluwas sila tungod kay si Jesus
mao man ang nagpas-an sa
silot alang sa ilang mga sala.
Bahin kini sa natagong plano
sa Dios.

Mga Serbisyo
Tubag 109
k)

ipadayon diha
sa dakung
balayo diha
ba sa mga
balay sa mga
magtotoo.

, Daghang mga bag-ong sirnbahan nga nagsugod ingon nga
sanga nga Sunday SchooI.
Mahimo kini diha sa gawas o
sa mga balay diin ang simbahan nagplano sa pag-abli ug
bag-ong buluhaton. Adunay
klase alang sa mga hingkod
ug sa mga kabataan. Daghang
mga kabataan ang maluwas
diha sa Sunday School nga
magadala sa ilang mga ginikanan aron sa pagtambong sa
mga serbisyo.
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Tinugyan nga Buluhaton 18
l.
2.

Basaha:
Mga Taga Efeso 3:8-11
Si Pablo nagsulat ngadto sa taga Bfeso'mahitungod
sa tinagong plano sa Dios. Diha sa Mga Taga Efeso
3:11 atong makita nga gituman sa Dios ang Iyang
tinago nga plano sumala sa Iyang
.

Tinugyan nga Buluhaton 110
Ang bag-ong buluhaton mahimong pagasugdan uban sa
mga serbisyo diha sa
: ,......... pagwali
o diha sa sanga nga
.
...............

oo

•

•

2.

Tubag 18

Giunsa Pagsugod ang Iglesia

Walay
katapusang
katuyoan

Ang tinago nga plano sa Dios
gipahibalo ni Jesu-Kristo. Siya
miingon, "Pagatukoron
ko
ang akong iglesia." Ang tibuok
kalibutan wala modawat kang
Jesus. Bisan pa ang Iyang
kaugalingon nga nasud niadtong panahona. Apan si Jesus
nagatukod ug ekklesia, usa
ka hut-ong sa mga tinawag
nga magasunod Kaniya.

Mga Serbisyo
Tubag 110
balay
sa gawas
Sunday School

(

Unsa nga matang sa mga serbisyo?
Ang mga serbisyo kinahanglan
nga adunay kinabuhi inubanan sa mga makapadasig nga
mga awit, pagpamatuod, ug
mga mensahi gikan sa Pulong
sa Dios. Kinahanglan gayud
nga sa kanunay
adunay
mga Kristohanong mga magbubuhat diha sa mga serbisyo.
Kon mahimo tambongan kini
sa daghang mga miembro s a
inahan nga simbahan, ilabi na
kon may pagwali sa gawas.

49
Tinugyan nga Buluhaton 19
1.

Basaha:
Mateo 16: 13-20

2.

Sag-uloha :
Mateo 16:18. "Pagatukoron ko ang akong iglesia.
Bisan pa ang kamatayon dili gayud arang nga
makabuntog kaniya."
Kinsa ang nagpahibalo nga Siya adunay hut-ong
sa mga tinawag?

3.

/

Tinugyan nga Buluhaton 111
Unsa' may makatabang sa pagwali sa gawas aron kini
.magmalampuson?
a) Ang pagtambong ug ang pagtabang sa mga
miembro sa inahan nga simbahan .
b) Pagtugyan sa tanan ngadto sa mga bag-ong
nangakabig.
k) Paghimo sa mga serbisyo nga hinay ug
maligdong

50

Tubag 19
3

-Jesu-Kristo

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Sa pagtandi sa Iglesia ingon
nga balay, si Pablo nagsulat
nga si J esu-Kristo mao ang
bato sa pamag-ang nga nagapugong sa tibuok balay. Ang
pagtoo diha Kaniya mao ang
patukoranan
nga gipahimutang sa
apostoles ug mga
. propeta ' alang kanato aron
usab kita magatukod ibabaw
niini. Atong gipasukad ang
atong tibuok nga kinabuhi
diha Kaniya, sa kamatuoran
nga Siya Anak sa Dios.

mga

Mga Serbisyo
Tubag 111
a)

Ang pagtambong ug pagtabang sa mga
miembro sa
inahan nga
simbahan

Ang mga miembro gikan sa
inahan nga simbahan kinahanglan nga magatabang sa
musika, pag-ampo, mga halad,
mga pagpamatuod ug pagsaksi.
Ang ilang pagtambong makadasig usab sa uban sa pagtambong.' Ang ilang pagtoo
makatabang sa pagkab-ot sa
espirituhanong
panalangin,
kadaugan,
ug magalungtad
nga resulta sa dihang magaampo sila kauban niadtong
nagakinahanglan sa Dios ug sa
pagmaymay uban kanila.
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Tinugyan nga Buluhaton 20
l.
2.·

Basaha:
Mga Taga Efeso 2:20-22
Kinsa ang nagpahimutang

3.

Kinsa man ang' nagakupot

sa patukoranan?

aron sa paghiusa sa balay!

..........................................................................
'4.

Basaha:
Mga Buhat 4: 11 ,12

·5.

Ang patukoranan
diha kang

;

.

diin gitukod at;lg iglesia mao ang pagtoo

Tinugyan nga Buluhaton 112
Hunahunaa:
'
Nakatambong -ka na ba ug serbisyo kauban sa daghang
mga tawo nga kadaghanan mga dili-magtotoo ug ang
Kristohanon duha lamang o tulo? Ug sa lain nga serbisyo kauban sa daghang mga Kris~ohanon ug mabagang panon sa dili-magtotoo diha sa bag-ong dapit?
Hain man niining duha nga labi kang mingbati sa presensya sa Ginoo?
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Tubag 20
2.

ang mga
apostoles ug
ang mga
propeta

3.

Jesu-Kristo

5.

Jesu-Kristo

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Ang plano sa Dios alang sa
iglesia pagabuhaton pinaagi sa
tulo ka mga miembro sa Trinidad. Ang Balaang Espiritui
miabut aron tawgon kadtong
mahimong sakop sa iglesia.
IMiabut Siya niadtong Adlaw
sa Pentekostes, singkwenta ka
adlaw tapos sa pagkabanhaw
ni Jesus. Atong giisip kini nga'
mao ang sinugdanan sa iglesia.

Mga Halad
Kanus-a sila pagadawaton ug
ngano
Batasana ang pagdawat sa mga
halad alang sa buluhaton sa
Ginoo sukad gayud sa sinugdan. Ang bag-ong mga kinabig
kinahanglan tudloan sa pag·simba sa Dios diha sa pagampo, pag-awit, pagpamatuod, paghatag sa ikapulo, ug
pagh.atag sa mga halad.
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Tinugyan nga Buluhaton 21
1.

2.

Basaha:
Roma 8:14-16
I Mga Taga Corinto 12:12,13
Hain man niining mga bersikuloha ang nagatudlo
kanato nga ang Balaang Espiritu magagiya kanato
ug magahimo kanatong mga anak sa Dios?

.

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

.

Tinugyan nga Buluhaton 113
, Ang mga bag-ong kinabig kinahanglan nga tudloan sa
..........
sa Dios diha sa pag-ampo,
pag-awit, pagpamatuod .:~
.
ug
:
.
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2.

Tubag 21

Giunsa Pagsugod ang Iglesia

Mga Taga
Roma

Gipadayag sa Dios ngadto
kang Pablo ang daghang mga
bahin sa Iyang plano mahitungod sa iglesia. Gipakita sa
Dios ngadto kang Pablo ang
mga katawhan sa nagkalainlain
nga mga nasud nga mao ang
mahimong sakop sa iglesia.
Silang tanan mahimong bahin
sa lawas ni Kristo.

8: 14-16

Tubag 113
pagsimba
paghatag sa
ikapulo
paghatag sa mga
halad

Mga Halad
Bisan tuod nga sa sinugdanan
ang
inahan nga simbahan
maoy magabayad sa mga galastohan, ang bag-ong pundok
kinahanglan maanad sa paghatag sukad sa sinugdanan ga- .
yud. Kay malisud na unya
alang kanila ang paghatag kon
dili sila matudloan sa bag-o
pa silang nangaluwas.
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Tinugyan nga Buluhaton 22
l.

Basaha:
'Mga Taga Efeso ~:3-8

. 2.

Diha sa Mga Taga Efeso 3:5 kinsa man ang
gihisgutan ni Pablo nga gikapadaygan sa natagong
plano sa Dios?

3.

Ang plano sa Dios mao nga ang iglesia pagsakopan
,
.
sa mga katawhan gikan
.

Tinugyan nga Buluhaton 114
Anus-a man ang labing maayo nga panahon sa pagsugod
. I
sa pagkuha ug mga halad?
a) Gikan sa panahon nga ang buluhaton gisugdan
b) Human sa tulo ka mga bulan nga pagserbisyo
k) Human sa usa ka tuig nga pagserbisyo
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Tubag 22
2.·

3:

Ang Iyang
mga balaan
nga mga
apostoles ug
mga propeta
sa daghang mga
kanasuran

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Hangtud. nga nasugdan ang
iglesia, usa ra ka nasud. ang
nakabaton sa linain nga mga
panalangin ug kaakohan ingon
nga mga piniling mga katawhan sa Dios. Karon ang kaluwasan alang na sa tanan. Ang
matag usa nga magadawat
kang Kristo mahimong rniembro sa Iyang lawas, nga mao
ang iglesia.

Mga Halad
Tubag 114
a)

Gikan sa
panahon nga
ang buluhaton
gisugdan

Unsaon pagkuha sa halad
Ayaw gayud paghimog mga
pamalibad alang sa pagkuha
sa halad. Ipahibalo kini sama
sa imong pagpahibalo kon
unsa nga alawiton ang pagakantahon. Ipahayag sa walay
pagpanuko nga kini alang sa
Ginoo aron sa pagbayad sa
mga galastohan sa buluhaton,
ug nga Siya magapanalangin
niadtong' masinugtanon nga
magahatag. Ayaw· pagpugsa
ang tawo-sa paghatag:

I
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Tinugyan nga Buluhaton 23
l.
2~

Basaha: Mga Taga Roma 16:25, 26; Mga Taga
Efeso 2: 12-22
Hain man niini nga mga bersikuloha diin si Pablo
nagahisgot nga -kadtong mga dumoloong kaniadto
ug mga lumalangyaw karon gitukod na ibabaw sa
patukoranan sa mga apostoles ug mga propeta ug
katagilungsod kauban sa mga katawhan sa Dios
ug rniembro sa Iyang panimalay?

.

...............................................................................
.
3.

Karon pak1ia ang pahina ngadto sa imong talaan sa
magtotoo n sa luyo sa libro ug sulati diha sa bahin
alang sa leksyon I.

,

Tinugyan nga Buluhaton 115
Unsaon pagpahibalo ang pagkuha sa halad?
a) Sultihan ang mga tawo nga dili sila mouswag
kon dili sila mahatag
b) Uban sa mga pamalibad nganong kuhaon kini
k) Sultihan ang mga katawhan nga kini alang sa
Dios ug nga Siya magapanalangin niadtong
magahatag.
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Tubag 23
2.

Mga Taga
Efeso
2:12-22

Mga Halad
Tubag 115
k)

Sultihan ang
mga tawo nga
. kini alang sa
Dios ug nga
Siya magapanalangin niadtong
magahatag

Ipahibalo sa mga katawhan
nga adunay taho sa mga halad
ug sa mga galastohan sa matag bulan, Sa dili pa dawaton
ang halad may pag-ampo una
unya ipakuha sa usa kon labaw sa usa sa mga Kristohanon ang halad. Kinahangian
duha gayud ka mga Kristohanon o labaw ba niini ang
magaihap sa halad ug molista
niini aron walay mga pagduda
kon ihatag na ang salapianong
taho.
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Sag-uloha Kini:
Niini Nga Leksyon

Imong Paga tun-an

ANG MISYON SA IGLESIA'
Ang Kahulugan sa "Misyon"
Ang Pagkahimo nga Lawas ni Kristo
Ang Pagkahimo nga Suga
Ang Pagkahimo nga Asin
Ang Pagkahimo nga Saksi Alang Kang Kristo
Irepresentar

si Kristo

Tinugyan nga Buluhaton

116

Makapila man maghatag ug asoy-taho mahitungod
salapi anon bahin ngadto sa mga katawhan?
a) Kada semana
b) Kada bulan.
k) Wala gayud

sa
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Ang Kahulugan sa

"Misyon"
Ang pulong
nga misyon
nagkahulugan ug usa ka buluhaton nga gikahatag ngadto sa
usa ka tawo o sa usa kapunongan. Ang misyon sa iglesia
mao
ang
pagbuhat
sa
buluhaton nga gikahatag ni
Kristo nga angay niya nga
pagabuhaton.

Pagpanudlo
Tubag 116
b)

Matag bulan

Ang bag-o nga kongregasyon
kinahanglan
magahalad sa
iyang kaugalingon alang sa
iyang espirituhanon nga paguswag ug pagpakaylap sa maayong balita diha sa iyang
kaugalingon nga dapit. Ang
'simbahan kinahanglan nga:
l. Mag-organisar ug Sunday
School
2. Maggamit sa mga kurso nga
diha sa panimalay pagatunan
3. Magbaton ug klase alang sa
bag-ong mga kabig

,
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Tinugyan nga Buluhaton 24
Ang misyon sa iglesia mao ang .. ,
sa buluhaton nga gikahatag ni

.
:

nga

.
.

Tinugyan nga Buluhaton 117
1.
2.

Isulti gikan sa pagmemorya ang Mateo 28: I8-2q
Nganli ang tulo ka mga butang nga angay pagabuhaton aron mouswag ang bag-o nga simbahan.
(1)

(2)
(3)

,

..
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Tubag 24'
Pagbuhat
Kristo
angay niya
nga pagabuhaton

Ang Pagkahimo nga Lawas
.
ni Kristo
Ang lawas ni Kristo magatubo
pinaagi sa kinabuhi nga Iyang
gihatag. Kini aron sa pagbansay
sa matag sakop sa tibuok
'lawas sa pagbuhat kon unsa
ang ipabuhat sa Ulo niini.
Mga Taga Efeso 4: 12. Iya
kining gibuhat <aron sa pagandam
sa
tanang
mga
katawhan sa Dios alang sa
buluhaton
sa Kristohanong
. pagpangalagad aron magatubo
ang lawas ni Kristo.

Tubag 117
2. (1) Mag-organisar
ug Sunday School
(2) Maggamit sa
mga kurso nga
diha sa panimalay
pagatunan
(3) Magbaton ug
klase alang sa
bagong mga kabig

Pagpanudlo
Mag-organisar
ug Sunday
School
Ang mga miembro sa inahan
nga simbahan makatabang ingon nga mga magtutudlo
hangtud nga ang mga bag-ong
mga magtotoo mabansay. Ang
programa sa Sunday school
magalakip sa mga kurso sa
pagbansay sa mga magtutudlo
sa bag-ong simbahan.
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Tinugyan nga Buluhaton 25
l.

Basaha: ~ga Taga Efeso 4:11-16

2.

Sag-uloha: Mga,Taga Efeso 4:12

3.

Ang Dios nagahatag ngadto- sa iglesia ug mga
apostoles, mga propeta, mga ebanghelista;
.
/
....................................... , ug
.
,

aron sa pag-andam sa tanang katawhan Niya alang
sa

..

ug aron sa pagpatubo sa

,

ni

.
.

, .
Tinugyan nga Buluhaton 118
/

Ang programa sa Sunday school alang sa bag-ong
simbahan kinahanglan magalakip ug

..

... ;.... a) mga kurso sa pagbansay sa mga bag-ong magtutudlo diha sa inahan nga simbahan .
........ b) permanente nga mga magtutudlo gikan sa inahan nga simbahan .
........ k) mga kurso sa pagbansay
bag-Ong mga magtutudlo diha sa bag-on simbahan.

sa
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\ Tubag 25
,3.

mga pastor
mga magtutudlo
Kristohanon nga
pagpangalagad
lawas
Kristo

Ang Pagkahimo nga Suga
Si Jesus, ang Kahayag sa
kalibutan,
nagapuyo
sulod
kanato.
Ang Iyang pagkamaayo,
sama sa kahayag,
nagasidlak
diha sa matag
Kristohanon.
Ang
iglesia
angay
nga magapasiga
sa
kahayag sa Dios sa pagkabalaan ug matarung nga pagkinabuhi ngadto sa makasasala
nga kalibutan.

Pagpanudlo
Tubag 118
k) mga kurso sa
pagbansay sa
bag-ong
mga magtutudlo
diha sa bag-ong
simbahan.

Gamita ang mga kurso nga
paga tun-an diha sa panimalay
Sa programa sa pagpamisita,
mga serbisyo ug mga pagwali
interesado kinahanglan
nga
magpalista sa walay-bayad nga
kurso sa pagwali sa maayong
balita.
Ang "International
Correspondence
Institute"
nagatanyag sa Ang Mga Dagkung Pangutana
Kinabuhi,
nga gisulat aron sa paggiya sa
magtotoon
sa paghalad
sa
iyang
kaugalingon
ngadto
kang Kristo.

sa

65

Tinugyan nga Buluhaton 26
1.
2.

Basaha:
Mateo 5:14-16
Sulati ang mga blangko:
Ang iglesia mahimo nga

•

.

alang sa kalibutan tungod kay

..

nagapuyo sulod nato ug naghimo sa Iyang

.

................................
Kristohanon.

,

:

:,

-

'"

nga modan-ag pinaagi sa matag

>).:'

~)

.'

•

-.:~..'

•

Tinugyan nga Buluhaton 119
Ihatag ang ngalan sa walay-bayad nga kurso sa pagwali
sa Maayong balita nga gitanyag sa "International
Correspondence Institute",
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Tubag 26
2.

Kahayag
si Jesus
pagkamaayo
(kahayag)

Ang Pagkahimo nga Asin
Ang asin makapalami sa
pagkaon. Ang iglesia sama sa
asin, makapahimo sa kinabuhi'
nga maayo bisan diin kini
mahiadto. Mao kini ang asin
alang sa yuta.

Pagpanudlo
Tubag 119
Ang Mga Dagkung
Pangutana sa Kinabuhi

Sa diha nga ang tawo magadawat kang Kristo, ipalista
siya sa Ang Imong Bag-ong
Kinabuhi. Kini makatabang
kaniya sa malisud nga pipila .
ka mga adlaw tapus sa iyang
pagkakabig. Ang mga kurso
nga pagatun-an diha sa balay
makapalig-on sa mga bunga
nga resulta sa pagwali sa maayong balita ug makapahiluna
kini sa patukoranan alang sa
usa ka simbahan nga matinuo
hon sa Biblia.

~
Tinugyan nga Buluhaton 27
1.
2.
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Basaha:
Mateo 5:13
Pama1andunga kon giunsa ni Kristo, nga nagpamuhat pinaagi sa iglesia, ang pag-usab sa mga
kinabuhi ug kahimtang sa imong lungsod. Nakabaton ba ug kausaban ang imong kinabuhi ngadto
sa pagkamaayo tungod sa ebanghelyo?

Tinugyan nga Buluhaton 120
Nganli ang usa ka kurso 'nga alang sa mga bag-ong mga
kab ig.
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Ang Pagkahimo nga Asin
Ang asin makapatay sa kagaw
ug makaayo. Gigamit kini sa
pagpreserbar sa pagkaon aron
dili kini mapan-os. Ang iglesia
nagapamuhat batok sa kahugawan sa sala. Ang iglesia dili
lamang magmatngon gikan sa
sala kondili magatabang usab
sa uban aron mahilayo niini.

...:.....

Pagpanudlo
Tubag 120
Ang Imong Bag-ong
Ng Kinabuhi

Paghimo ug klase alang sa
bag-ong nangakabig
Sa diha nga adunay nangakabig, pagsugod ug senimana
nga klase aron pag-andam
kanila alang sa bawtismo sa
tubig ug sa pagkamiembro.
Imong magamit ang Basahon
sa Krirtohanong Doktrina ug
Pagkinabuhi aron sa pagtudlo
kanila sa mga mahinungdanong mga doktrina, ang
kahulugan sa bawtismo sa
tubig, ang mga kahigayonan
ug mga kaakohan sa pagkamiembro sa simbahan.

69
Tinugyan nga Buluhaton 28
1.
2.

Nahigawas ka na ba gikan sa espirituhanong pagkadunot ug sa kamatayon?
Pag-ampo alang sa imong simbahan nga ang Dios
magagamit niini aron paglumpag sa yawan-ong
gahum. Pag-ampo -nga ang Dios magatabang
kanimo aron mahimo ka nga kahayag ug asin diha
sa imong lungsod. Pag-ampo alang sa mga pangulo
sa imong nasud nga ang Dios magatabang kanila sa
ilang pakig-away batok sa salaod ug magadumala
sila diha sa kahadlok sa Dios.

Tinugyan nga Buluhaton 121
Nganli ang libro nga alang sa pag-andam sa bag-ong ~ga
kabig alang sa bawtismo sa tubig ug alang sa pagkamiembro sa simbahan.
"
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Ang Pagkahimo nga Saksi
Alang kang Kristo
Ang iglesia kinahanglan magawali sa ebanghelyo ngadto
sa kalibutan:
Ang matag
Kristohanon adunay misyon
sa pagsugilon sa uban mahitungod kang Jesus aron usab •
sila maluwas
pinaagi
sa
pagsalig diha Kaniya.

Ebanghelism
Tubag 121
Basahon sa

Kristohanong
Doktrina ug
Pagkinabuhi

O

Paghimo ug kampanya
Kon moabut ang tukma nga
panahon, paghimo ug kampanya sa pagwali sa maayong
balita. Pukawa ang kadasig sa
mga katawhan pinaagi sa personal nga pagdapit sa kanila
sa pagtambong. Pagtawag ug
ebanghilista O ang pastor ba
sa inahan nga simbahan O usa
sa mga miembro nga magwawali aron maoy magwali.
Pangayo sa Ginoo sa Iyang
paggiya kanimo.
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Tinugyan nga Buluhaton 29
Basaha: Mga Buhat 1:8; Markos 16:15,16.
mga blangko:

Sulati ang

Apan si (imong ngalan)
mapuno

.

sa gahum' sa dihang mokunsad

Espiritu kang

ang Balaang

. (imong ngalan)

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

.

ug si (imong ngalan)

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

.

mahimong" saksi

a Ia n g

kanako diha sa (imong siyudad, lungsod, o baryo)
............ ;...............................................

.

sa tibuok (imong

probinsya)

ugsa

(imong nasud)

ug

ngadto

sa mga kinatumyan sa yuta.

Tinugyan nga Buluhaton 122
Alang sa usa ka kampanya sa bag-ong buluhaton sa
pagwali sa maayong balita kinsa man ang angay nga magwali?
........ a) Usa ka inila nga ebanghilista
........ b) Ang pastor sa inahan nga simbahan
........ k) Kon kinsa ang buot sa Ginoo
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Ang Pagkahimo nga Saksi
alang Kang Kristo
Mahimo kang saksi alang kang
Kristo ngadto sa kinatumyan
sa yuta niini nga mga paagi
(Sulati ug X tupad sa mga
buluhaton nga imong pagabuhaton.):
........ Pagpanghatag ug mga
basahon
........ Pagpamatuod
simbahan

diha

sa

...... :. Pagwali sa ebanghelyo
........ Pagtudlo ug klase sa Sunday school

Tubag 122
k) Kon kinsa
ang buot sa
Ginoo

Ebanghelismo
Palihoka ang mga Kristohanon
Sa sinugdanan pa dasiga
na ang mga "bag-ong kabig sa
pagpamuhat alang sa Ginoo.
Samtang ang mga miembro sa
"inahan nga simbahan magatabang sa pagsugod sa bagong simbahan, ang mga bagong magtotoo makatabang
kanila sa pagpamisita, pagampo, pag-abli ug mga sanga
nga Sunday school ug magatiman sa dapit sa pagsimba.
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........ Suginli ang imong mga higala mahitungod
Jesus .

kang

........ Dapita ang uban sa pagtambong sa Sunday schooI.
........ Salmot sa mga serbisyo ebanghilistiko .
........ Ablihi ang imong panimalay alang sa usa ka sanga
nga Sunday school.
........ Bayad sa imong ikapulo aron ang simbahan makapadayon sa iyang misyon.
.
........ Hatag ug mga halad aron sa pagtabang ug pagpadala
ug pagsuportar sa mga misyonero .
........ Lakaw ug suginli ang imong mga higala ug kaparyentihan mahitungod sa kaluwasan .
........ Lakaw ingon nga usa ka misyonero sa mga dapit
nga adunay pagkinahanglan.

Tinugyan nga Buluhaton 123
Ang mga kabig kinahanglan
alang sa Ginoo

madasig sa pagpamuhat

........ a) sukad sa sinugdanan .
........ b) tapus sila kabawtismohi

sa t~big

........ k) tapus sa usa ka tuig nga sila naluwas.
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Ang Pagkahimo nga Saksi
alang kang Kristo
Aniay lain nga mga paagi aron
mahimong saksi (Isulat ang X
tupad sa imong ginabuhat.):
........ Pag-ampo alang sa buluhaton sa Dios sa tibuok
. kalibutan .
....... .Pamaligya ug mga basahon nga Kristohanon .
........ Pagtabang diha sa usa ka
sanga nga Sunday school
O sa iglesia.
........ Pagkinabuhi nga rnalipayon, ug sama kang
Kristo nga kinabuhi.
Organisasyon
Tubag 123
a) sukad sa
sinugdanan

Sukad pa sa pagsugod gikinahanglan ang organisasyon.
Kinahanglan nga dunay magdumala sa buluhaton ilalum
sa pagpangulo sa pastor sa
inahan nga simbahan. Mahimo
ang usa ka Kristohanong magbubuhat O diakono sa inahan
nga simbahan. Tingali maoy
mahimong magdumala ang
usang bag-ong naluwas kong
kini siya magpakita ug igong
katakus, kasaligan, ug may
lalum nga kasinatian sa pagkakristohanon.
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Tinugyan nga Buluhaton 30
l.

2.

Tan-awa pagbalik ang listahan sa mga paagi aron
mahimong saksi ug pangutan-a ang imong kaugalingon, "Ang ako bang simbahan usa ka simbahan
nga nagasaksi?" Pag-ampo alang niadtong mga
tawo sa imong simbahan nga nagasaksi sama niining
mga paagiha ug uban ba. Pag-ampo alang sa imong
simbahan nga mahimo kining usa ka simbahan nga
magasaksi.
Pag-ampo nga ang Dios magapuno kanimo sa
gahum sa Espiritu Santo ug magatabang kanimo
sa pagsulti sa uban mahitungod kang Jesus.

Tinugyan nga Buluhaton

124

Unsaon man sa usa ka tawo nga may kaakohan sa pagdumala sa bag-ong pundok pagpadayon sa iyang buluhaton?
........ a) Sumala sa iyang kaugalingon nga paghunahuna
........ b) Dalum sa pagdumala sa pastor sa inahan nga
simbahan.
k) Sumala sa unsa ang gusto sa pundok

76

Irepresentar si Kristo
Ang iglesia nagpamuhat pinaagi sa ngalan ni Kristo ug sa
Iyang kagamhanan. Siya magapakita ngadto sa kalibutan
kon unsa si Kristo. Siya
magatabang sa uban sa pag-ila
sa Manluluwas pinaagi sa
pagwali, pagpamatuod, ug sa
mga kinabuhi-nga-sama kang
Kristo sa Iyang mga miembro.

Tubag 124
b) Ilalum sa
pagdumala sa
pastor sa
inahan nga
simbahan

Organisasyon
Ang mga bag-ong nangakabig
kinahanglan nga mabawtismohan sa tubig sa diha nga sila
andam na ug kon matagbo na
nila ang mga gikinahanglan.
Hangtud nga ang sanga nga
simbahan dili maorganisar,
kini sila miembro sa inahan
nga simbahan. Ang pastor sa
inahan nga simbahan maoy
pastor sa sanga nga iglesia
hangtud nga kini maorganisar
kauban sa igo nga mga miembro nga mopaluyo ug moabaga
sa ilang kaugalingon nga
pastor.
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Tinugyan nga Buluhaton 31
l.
2.

Basaha:
Mga Buhat 4:13
.Sa dihang nakita sa mga relihiyosong mga pangulo
kon unsa
.si Pedro
ug si Juan, sila natingala ug ilang naila nga kining
mga tawhana nakigkauban kang

..

Tinugyan nga Buluhaton 125
l.

Hangtud nga ang sanga nga simbahan maorganisar
uban sa igo nga mga miembro nga mopaluyo sa
ilang pastor, ang mga bag-ong nangakabig
........ a) mahimong mabawtismohan ug mamiembro sa inahan nga simbahan .
........ b) dili mahimong bawtismohan .

2.

3.

........ k) mahimong bawtismohan apan dili rniembro sa bisan asa nga simbahan.
Pag-ampo alang sa bag-ong mga buluhaton nga
giablihan sa imong simbahan O gilaraw nga pagaablihan.
Sulati ang imong talaan sa magtutuon alang sa leksyon

7.
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'Tubag 31
2.

kaisug
Jesus

Tubag 125
l. a) mahimong

mabawtismohan
ug mamiembro sa
inahan nga
simbahan

Irepresen tar si Kristo
Ang pulong nga Kristohanon
nagkahulugan nga "sama-niKristo," Ang matag Kri tohanon nagarepresentar ni Kristo
ngadto sa nagalibut kaniya.
Ingon nga nagrepresenta kang
Kristo dinhi sa yuta, ang
iglesia nagabuhat pinaagi sa
Iyang ngalan ug kagamhanan.
Ginapadayon niini ang Iyang
mga pagtulon-an gikan sa usa
ka kaliwatan ngadto sa sunod.
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Tinugyan nga Buluhaton
1.
2.

Basaha:
Mga Buhat 11:26
Ang ngalan nga "Kristohanon"
'
tong mga nagatoo kang Jesus.

Sag-uloha

32

una nga gigamit sa
nga naghisgot niad-

kini:
Niini nga Leksyon imong Pagatun-an

ORGANISASYON DIHA SA LOKAL NGA SIMBAHAN

Ang Pagkakinahanglanon
I

sa Organisasyon

Ang mga Pangulo sa Simbahan
Ang mga Miembro
Ang mga Departamento
Ang Kinaugalingon

,

nga Pagdumala
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Tubag 32
2.

Antiokya

Irepresentar si Kristo
Sa diha nga atong irepresentar
si Kristo, atong natuman ang
tanang misyon sa iglesia. Ingon
nga mga miembro sa Iyang
lawas, magabuhat kita unsay
isulti sa Ulo kanato. Kita
angay nga mahimong kahayag
sa uban mahitungod sa dalan
, sa langit; ingon nga asin nga
nagatimpla sa kalibutan, sa
pagkamaayo; ug angay kitang
mahimong matinud-anon nga
mga saksi ngadto sa uban
mahitungod sa atong Ginoo.

Ang Pagkakinahanglanon
sa Organisasyon
Ang maayo nga organisasyon
makatabang sa simbahan sa
pagtuman sa iyang misyon.
Makatampo kini sa panaghiusa, maayo nga administrasyon,
maayo nga doktrlna, matarung nga pagkinabuhi, espirituhanong
pagtubo ug sa
pagkapukaw. Ang organisasyon pinasubay sa Biblia.
Mahinungdanon kini alang sa
iglesia sama ka mahinungdanon sa mga bukog alang sa
lawas.
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Tinugyan nga Buluhaton 33
Ang misyon sa iglesia mao ang:
Pagkahimo nga

:

Pagkahimo nga

ni
:. alang sa

Pagkahimo nga

.

sa

Pagkahimo nga
kang

..

.
alang

.

Tinugyan nga Buluhaton 126
Pilia ang tulo ka mga husto nga mga tubag:
Hain niining mga mosunod ang ikatampo sa maayong
organisasyon sa lokal nga simbahan?
........ a) Panaghiusa ug maayong pagdumala
........ b) Sayop nga doktrina ug pinatuyangan nga kinabuhi
........ k) Kaluyahon ug pagkulang
........ d) Espirituhanong kabaskug ug pagtubo
........ e) Maayong doktrina ug matarung nga pagkinabuhi

'

82
Tubag 33
lawas
Kristo
kahayag
uban

•

asin
kalibutan
mga saksi
Kristo

Irepresentar si Kristo
Pag-ampo alang sa imong
iglesia, alang sa imong pastor,
,alang sa mga opisyal sa iglesia,
ug sa tanang mga miembro
sa iglesia nga may kaiabutan
soa. matag usa niining mga
bahin sa misyon sa iglesia.
Hain mang bahina nga ang
imong iglesia mahuyang? Hain
mang bahina nga kini maligon?
Karon, pag-ampo alang sa
ubang mga iglesia sa imong
lungsod diha sa imong distrito
ug sa tibuok kalibutan.

Tubag 126
a) Panaghiusa ug
maayong
pagdumala
d) Espirituhanon

nga kabaskug
ug pagtubo
e) Maayong doktrina
ug matarung nga
pagkinabuhi

Ang Pagkakinahanglanon
sa Organisasyon
Ang maayo nga organisasyon
adunay kalabutan sa espirituhanon nga kabaskug sa simbahan sama na usab nga ang
maayo ug mabaskug nga 'mga
bukog may kalabutan ngadto
sa kusog ug kabaskug sa tibuok
nga lawas. Sa lain nga bahin
ang kakulang sa organisasyon
makaluya sa tibuok simbahan,
sama usab sa masakiton nga
bukog makapaluya sa tibuok;
nga lawas.

83
Pag-ampo alang sa mga Kristohanon nga imong nailhan
nga naglisud nga mahimong ingon nga asin, kahayag, o
.. saksi. Pangayo sa Ginoo kon unsa ang imong matabang
alang kanila.
.
Unsaon man nimo ingon nga miembro, sa pagtabang sa
iglesia aron pagtuman sa iyang misyon diha niining mga
butanga?Pangayo
sa Ginoo nga ipakita kanimo ang
angay nga pagabuhaton, ug paghulat Kaniya hangtud
Iya kining pagabuhaton. Iyang igapadayag' sa imong
hunahuna kon unsa ang angay nimo nga pagabuhaton.
Tingali pa-ampoon ka ug dugang pa alang sa iglesia ;
O tingali lain nga butang usab.

* Paklia kini nga basahon ngadto sa talaan sa magtu·tuon ng sulati ang bahin sa leksyon 2.

Tinugyan nga Buluhaton 127/
l.
2.

Pasalamati ang Dios alang sa organisasyon sa
simbahan ug sa mga kaayohan niini.
Ang maayong organisasyon diha sa iglesia mahimo
nga ikatandi sa
........ a) mga bukog diha sa lawas. nga magahatag
.
sa mga bahin niini sa husto nga relasyon
sa usa ngadto sa usa .
........ b) mga bukog nga makapalihok sa panglawas .
........ k) mga ugat nga magamando sa lawas sa paglihok.
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Tubag 127
2. a) mga bukog diha
sa lawas nga
magahatag sa mga
bahin niini
sa hustong relasyon
sa usa ngad to
sa usa

Ang Pagkakinahanglan
sa Organisasyon
Ang kakulang sa maayo nga
organisasyon magahatud, ngadto sa pagkaluya, dili kasaligan,
hiwi nga doktrina, ug mapatuyangon nga pagkinabuhiusahay bisan sa mga pangulo
sa buluhaton sa Dios.
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I

Sag-uloha kini;
Niini nga Leksyon

Imong Pagatun-an

ANG IGLESIA NAGATUMAN SA

1y ANG

MISYON

Ang Iglesia Nagsugod
Balik-pagpakasala ug Pagkapukaw
Ang Protestante nga Kalihokan
Ang Ebanheliko nga Kalihokan
Ang Pagkabalaan nga Kalihokan
Ang Pentekostal nga Kalihokan
Ang "Charismatic" nga Kalihokan

Tinugyan nga Buluhaton 128
Nganli ang upat ka mga butang nga mahitabo kon and
simbahan walay maayo nga organisasyon.
I.

.

..

2.

.

.

3.

..

..

4.

.

:

.
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Ang Iglesia Nagsugod
Singkwenta ka adlaw human
nga mabanhaw si Jesus, sa
Adlaw 'sa Pentekostes, ang
Espiritu Santo miabut ug
mipuno sa 120 ka mga
sumusunod ni Jesus. Kini
usahay ginatawag nga mao
ang adlaw nga natawhan sa
'iglesia. Dinhi niini nadawat sa
iglesia ang gahum aron pagtuman sa iyang misyon.

Tubag 128
1.
2.
3.
4.

Pagkaluya,
Dili-kasaligan
Hiwi nga doktrina
mapatuyangon
nga pagkinabuhi

Ang mga Pangulo
sa Simbahan
Ang organisasyon dili rnagkapareho sa nagka1ain-lain nga
mga nasud. Ania-ang pipila ka
mga patukoranan
nga mga
prinsipyo:
Pastor
Ang pastor mao ang giila nga
espirituhanong
pangulo sa
iglesia.
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Tinugyan nga Buluhaton 34
1.
2.

Basaha:
Mga Buhat kapitulo 2 ,
Pilia ang husto nga mga 'pulong ug isulat sa mga
blangko:
Ang Balaan nga Espiritu miabut sa adlaw sa (Pagtabon-sa-Sala/Pentekostes/Pasko)
.
aron sa paghatag sa iglesia sa gahum sa pagtuman
sa iyang (mga plano/d~go/misyon)
.

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

I '

Tinugyan nga Buluhaton 129
l.
2.

Basaha:
I Timoteo, 3: 1-7.
'
Pilia ang tulo ka mga husto nga tubag:
Hain niining mga mosunod ang angay mga makita
diha sa usa ka pastor sumala sa I Timoteo 3: 1-7?
........ a) Maayo nga mowali
........ b) Makahimo , sa pagtudlo,
........ k) Malomo ug malinawon
..:..... .d) Maayo nga mag-aawit
........ e) Makahimo sa pagdumala sa iyang kaugalingon nga panimalay
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Tubag 34
2.

Pentekostes
misyon

Ang Iglesia Nagsugod

sa Adlaw sa Pentekostes
adunay 3,000 ka mga tawo
ang nangakabig ngadto kang
Kristo. Daghan pa ang nangaluwas sa mga adlaw nga
misunod .
•

.

,

Tubag 129
2. b) makahimo sa
pagtudlo
k) malomo ug
malinawon

e) makahimosa
pagdumala sa
iyang kaugalingon nga
panimalay
I

Ang mga Pangulo sa
Simbahan
Ang mga, miembro sa iglesia
ug ang mga pangulo kinahanglan
nga motahud
sa
pastor.
I Mga Taga TesaIonika 5:12,13.
Nangamuyo kami kaninyo,
mga igsoon,
nga inyong
pasidunggan sila nga nagapangbudlay diha kaninyo ug
nagapangulo kaninyo ug nagatambag kaninyo. Pakamahala sila ninyo pag-ayo tungod
sa ilang mga buhat.
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Tinugyan nga Buluhaton 35
1.

Basaha ang Mga Buhat

2.

mahitungod sa pagkakabig sa
mga tawo.
Basaha ang Mga Buhat 2:47.

Matag adlaw ang

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

nagadugang niad-

3.

2:41.

Kini nagahisgut
:

ka

.

,

tong mga
:
.
Basaha ang Mga Buhat 4:4. Ang gidaghanon sa
mga tawo mikabat ngadto sa

4.

.

Basaha ang Mga Buhat 5: 14. Usa ka panon sa
........................................
mga mingtoo sa
ngadto sa iglesia.

ug

_
:

gidugang

Tinugyan nga Buluhaton 13Q
l.
2.

Sag-uloha:
I Mga Taga Tesalonika 5: 12, 13
Sumala sa I Mga Taga Tesalonika 5:12, 13 ang
Ginoo nagpili ug mga pangulo sa simbahan aron sa
.........................................
ug
.
sa mga Kristohanon. Ang Dios nagapaabut nga kita
..........................................

/

;.. sa atong mga pastor.
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Ang Iglesia Gisugdan

Tubag 35
1.

3,000

2.

Ginoo
•
nangaluwas

3.

5,000

4.

mga lalaki
mga babae
'Ginoo

Tubag 130
2. pagpangulo
pagtambag
motahud

Ang mga apostoles
Sa sinugdanan ang kanunay
mga mowali mao lamang .ang
napulog duha ka mga apostoles. And Dios nagagamit kanila nga may gahum gayud
aron
sa pagpakaylap
sa
mensahi sa kaluwasan.

Ang mga Pangulo sa Iglesia
Kini wala magpasabut nga
ang pastor dili rnasayop,
apan nga ang Dios nagpahimutang kaniya ingon nga
pangulo sa buluhaton.
Angay siya niini nga pagtahud
hangtud nga siya magapabilin
diha sa mga hustong pagtulonan sa Bib1ia sa iyang pagkinabuhi ug sa doktrina.
-'.
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Tinugyan nga Buluhaton 36
l.
2.

3.

Basaha: Mga Buhat 4:1-31; 5:1242. Diin nga
siyudad kini mahitabo?
~ .
.
Sa mga Buhat 1:8 diin nga dapita gisugo ni Jesus
nga ang iyang mga tinun-an mosaksi pag-una?
....
Gituman ba
nila
ang ilang misyon?
Basaha: Mga Buhat 4:33; 5:12, 17-21, 27·32,
Kinsa man ang mga magwawali, mga magtutudlo
ug mga saksi niadtong panahona?

Tinugyan nga Buluhaton 131
l.

2.

Basaha: Salmo" 105:15'
Basaha: I Samuel 24:6, 7
Sumala niini nga mga bersikulo si
..
nagdumili sa iyang kaugalingon ug sa .iyang mga
tawo sa pagdaut kang ..'............................ . Ang
iyang pangatarungan mao nga si
usa
ka
'1'
sa Ginoo. Sama niining
mga katarungan nga ang mga Kristohanon kinahangian nga magatagad sa ilang pastor' uban sa
..............................
ug dili, sa pagdaut kaniya
pinaagi sa pagsaway.
I
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Ang Iglesia Nagsugod

1ubag 36
l.
2.
3.

Jerusalem
Jerusalem
Oo
ang mga
apostoles
-

Tubag 131
2.

David
Saulo
Saulo
dinihugan
pagtahud

Mga Saksi
Ang linibo ka mga bag-ong
Kristohanon
nagsugod
sa
pagpakaylap
sa Maayong
Balita sa ebanghilyo bisan diin
nga dapit sila nahiadto. Usa
ka makalilisang nga paglutos
ang nakaabug kanila gawas
sa Jerusalem ngadto sa Judea,
sa 'Samaria ug bisan pa ngadto
sa ubang mga kanasuran. Nagawali sila mahitungod kang
Jesus sa ilang pagpanaw, ug
daghan pa sa mga katawhan
ang midawat sa Ginoo.

Ang mga Pangulo
sa Simbahan
Ang pastor mao ang pangulo
sa mga opisyales sa simbahan.
Siya ang magapangulo sa mga
tigum gawas kon ang iyang
kaugalingon nga ngalan usa
sa pagapilian.
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Tinugyan nga Buluhaton 37
1.
2.

Basaha:
Mga Buhat 8:1-8; 9:31
Saguloha.
Mga Buhat 8:4

Tinugyan nga Buluhaton 132
Kinsa ang pangulo sa mga opisyales sa simbahan?
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Ang Iglesia Nagsugod
Mga Misyonero
,Sa nagtubo ang iglesia, ang
Dios nagpatindug kang Pablo,
Bernabe, Silas Timoteo, ug
uban pa nga daghang mga
magwawali, mga magtutudlo
ug mga misyonero. Ilang
gipakaylapang
maayong
balita ngadto sa tibuok Asia
Minor, Gresya ug sa Roma.

,
Tubag

Ang mga Pangulo sa
Simbahan

132

ang pastor

Mga Diakono
Ang unang mga diakono gipili
aron sa pagtabang sa mga
apostoles sa uban nga mga
buluhaton sa, iglesia. Ilang
giangkon ang uban nga mga
materyal nga kaakohan aron
'sa paghatag sa mga apostoles
ug dugang pa nga panahon
alang sa espirituhanon nga
pagpangalagad. Pipila sa mga
diakono, sila si Felipe, ug
Esteban, nakabaton ug espirituhanon nga pagpangalagad
usab.
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Tinugyan nga Buluhaton 38
Nganli ang upat ka mga misyonero sa unang iglesia nga
gigamit sa Dios aron sa pagdala sa ebanghelyo ngadto
sa Asia Minor, Gresya, ug Roma.
l.

2.
3.
4.

Tinugyan nga Buluhaton 133
l.

Basaha diha sa Mga Buhat 6: 1-6 ang sugilanon kon
giunsa pagpili ang unang mga diakono. Pila ba sila
ka buok?

2.

Diha sa Mga Buhat 6:3 gisugo ang mga magtotoo sa
pagpili ug mga tawo alang niini nga buluhaton mga
tawo nga puno sa ..
.
.
......................

ug

.
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Tubag 38
1.

Pablo

2.

Barnabas

3.

Silas

4.

Timothy

Tubag 133
l.
2.

pito
Balaan nga
Espiritu
kaalam

Ang Iglesia Nagsugod
Ang mga apostoles, ang mga
gipanglutos nga mga Kristohanon, ug si Pablo ug ang iyang
mga kauban mingdala sa
ebanghelyo ngadto sa inilang
mga siyudad ug kultura sa
sa nagkalain-lain nga mga dapit. Gikan niini nga mga inila nga mga siyudad ang
Kristohanon
nga pagtoo
mikaylap ngadto sa Asia
Minor Europa, ug Amihanang
Aprika. Ug wala madugay ang
iglesia midala sa ebanghelyo
"ngadto sa kinatumyan sa
yuta."

Ang mga Pangulo sa
Simbahan
Ang mga diakono kinahanglan
maoy panigingnan sa tibuok miembro sa iglesia. Kinahanglan nga pagapilion sila
gikan sa mga miembro nga
labing matinud-anon.

97

Tinugyan nga Buluhaton 39
Hain niini nga mga dagkung dapit mikaylap ang ebanghelyopag-una: (Amihanang Amerika/Europa/Habagatang
,I.
.
A. me rik)a
.

Tinugyan nga Buluhaton 134
Basaha ang I Timoteo 3:8-13 aron pagsusi kon unsa nga
matang sa tawo ang gipaabut sa Dios sa mahimong
diakono.
.
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Tubag 39
Europa

Ang Iglesia Nagsugod
Kini nga panahon sa makusog
nga pagtubo ug pagkaylap sa
iglesia milungtad sulod sa
pipila ka mga siglo. Sa 270
ka mga katuigan ang iglesia
ginalutos apan siya nagapabilin nga rnatinud-anon ngadto
kang Kristo ug nagtuman sa
iyang misyon.

Ang mga Pangulo sa Iglesia
Mga opisyales
Ang pastor ug ang mga diakono mao ang mga opisyalis
sa simbahan. Sila gipili aron
sa pag-alagad sa kongregasyon
ug pagrepresentar niini sa
ilang mga desisyon ug mga
lihok nga ilang pagabuhaton.
Magatagbo sila aron sa pagampo, pagplano, ug sa pagpamuhat alang sa ikauswag sa
simbahan.
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Tinugyan nga Buluhaton 40
l.

Ang panahon sa paglutos sa iglesia milungtad sulod
sa {l 70/200/270)

2.

ka mga katuigan.

..

..

Niadto nga mga panahona ang iglesia (matinudanon/wala
magmatinud-anon/walay
pagtagad)
ngadto kang Kristo ug ngadto sa iyang misyon .

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

Tinugyan nga Buluhaton 135
l.

Kinsa man ang mga miembro
simbahan?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.

sa opisyales sa

o ••••••••

~ ••••

o •••

,

•••••

Ang mga opisyales magatagbo aron sa

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

,

.......................................................
wag sa simbahan.

.

ug
alang sa ika us-
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Tubag 40
l.

270

2.

matinud-anon

Balik-Pagpakasala
ug Pagkapukaw
Pagkahuman
sa paglutos,
daghan ang nangahimo
nga
miembro sa iglesia nga wala
gayud mangaluwas. Ang iglesia nakabaton ug politikanhon
nga gahum apan nawala usab
ang espirituhanon
nga gahum
niini. Nagpadayon
kini sa
pagtubo apan puno sa sala.
Ang asin nawad-an sa iyang
karapat. Ang suga hapit na
gayud mapalong.
Ang mga
saksi
nagtudlo
ug mga
pagtulon-an
sa Biblia "pan
sinambugan
sa mga pagano
nila nga mga tradisyon.

Ang mga Miembro
Tubag 135
l. Ang pastor ug
mga diakono
2. pag-ampo
pagplano
pagpamuhat

Ang labaw nga gahum sa mga
butang nga may kalabutan sa
lokal nga simbahan mao ang
tibuok nga mga miembro niini
nga magakatigum. Ang labaw
nga tingog mao ang kinatibukan nga simbahan diha sa gikau-yonan ug tinawag nga tigum,
dili ang tingog sa pipila ka
mga miembro. Ang pastor ug
mga
diakono
bahin
sa
kongregasyon
ug
adunay
katungod sa pagsulti ug pagpili
panahon sa mga tigum.
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Tinugyan nga Buluhaton 41
Pagkahuman sa paglutos ug ang iglesia nakabaton
ug politikanhon nga gahum, unsa man ang nahitabo?
........ a) Nakabaton kini ug dakung pagkapukaw
........ b) Nakabaton kini ug espirituhanong gahum

........'k) Nawala niini ang espirituhanong gahum

Tinugyan nga Buluhaton 136
Kinsa man ang labaw nga gahum sa paghimo ug mga
disisyon sa mga butang nga may kalabutan sa iglesia?
........ a) Mga opisyalis
........ b) Ang pastor
........ k)

Ang mga miembro nga nagakatigum
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Tubag
k)

41

Nawala niini ang
espirituhanon
nga gahum

Tubag

136

k) Ang mga miembro
nga nagakatigum

Balik-Pagpakasala
ug Pagkapukaw
Ang mga panagsumpaki sa
doktrina ug pakigbisug alang
sa gahum misip-ak sa iglesia
ngadto sa taga-silangan ug
ngadto sa taga-kasadpan nga
mga pundok. Ang Obispo sa
Roma nahimo nga papa, ang
pangulo sa taga-kasadpan nga
iglesia. Ang taga-silangan nga
iglesia naghimo sa Constantinople, karon Istanbul nga
maoy sentro sa ilang pundok.

Ang mga Mieinbro
Ang mga miembro magapili
sa ilang pastor ug sa uban pa
nga mga opisyalis. Sila ,ang
magahimo sa mga disisyon
nga kinahanglanon, sama sa
pagpalit ug kabtangan O pagtukod. Sila magadawat sa mga
taho (report) sa mga opisyalis
ug sa nagkalain-lain nga
departamento sa simbahan. .
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Tinugyan nga Buluhaton 42
Ang pangulo sa taga-kasadpan nga pundok sa iglesia mao
ang Obispo sa (Jerusalem/Constantinople/Rorna)

.

Tinugyan nga Buluhaton 137
Ang disisyon sa pagpalit ug kabtangan ug pagtukod sa
kapilya pagabuhaton sa
........ a)

pastor .

........ b)

opisyalis .

........ k)

mga miembro sa simbahan nga nagakatigum.
.
.
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Tubag 42
Roma

Balik-Pagpakasala
ug Pagkapukaw
Samtang ang kadaghanan sa
iglesia
mibalik -pagpakasala
adunay matinud-anon nga
mga tawo sa Dios nga nagawhag sa mga katawhan sa
paghinulsol ug pagbalik ngadto sa lunsay nga ebanghelyo
ni Kristo. Matag karon ug
unya ang Dios nagpadala ug
pagkapukaw, apan kadtong
mibarug pagwali batok sa sala
gilutos. Ang mga pangulo sa
iglesia mao ang nagpapatay
niini nga mga tawo sa Dios.

Ang mga Miembro
Tubag 137
k) mga miembro sa
simbahan nga
nagakatigum

Mahinungdanon kaayo nga ang
mga rniembro magabaton ug
mga kasingkasing nga putli
atubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga ilang masabtan
gayud ang prinsipyo kon
ngano nga ang iglesia namugna.
Kinahanglan nga ilang mapalandong ang bili sa ilang katungod sa pagpili ug sa kanunay
magapili sila sa pagkabalaan
ug alang sa ikauswag sa
buluhaton - dili aron sa pagtagbaw sa kaugalingon nila
nga mga tinguha.
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Tinugyan nga Buluhaton 43
1.

2.

Basaha:
John 15: 18-21; 16:32,33
2 Timothy 3:12
Sa nang1abay nga mga siglo sa diha nga kadaghanan
sa iglesia mibalik-pagpakasala, kadtong nagawali sa
lunsay nga' ebanghelyo nga (mila/ginalutos/pmasidunggansa

iglesia)

Tinugyan nga Buluhaton 138
Unsaon man sa pagpili sa usa ka miembro?
........ a) Alang sa espirituhanong kaayohan sa iglesia
........ b) Alang sa tawo nga labi niyang gusto
........ k) Alang sa iyang kaugalingon nga kaayohan

.
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Tubag 43
2.

ginalutos

Tubag 138
k) Alang sa espirituhanon
nga kaayohan
sa iglesia

Balik-Pagpakasala
ug Pagkapukaw
Ang Dios nagsugod sa pagpadala ug mga dagkung espirituhanon nga pagkapukaw. Si
Savonarola sa Italia, Wydiffe
sa Englatiera, ug Huss sa
Bohemia, mao ang mga dagkung pangulo. Silang tulo
gipatay pinaagi sa pagsunog
atubangan publiko tungod sa
ilang pagwali sa ebanghelyo ug
paghatag sa mga katawhan sa
Pulong sa Dios.

Ang mga Miembro
Sa dili pa ang usa ka Kristohanon dawaton ingon nga
miembro sa simbahan, kinahanglan nga matudloan una
siya mahitungod sa patukoranan nga mga doktrina sa
matuod nga Kristianismo ug
lokal nga panggobyemo sa
simbahan. Kini ginabuhat aron
ingon nga miembro iyang
matuman ang iyang kaakohan.
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Tinugyan nga Buluhaton 44
Nganli ang tulo ka mga bantugan nga pangulo nga gipatay
pinaagi sa pagsunog.

1.
2.
3.

I
...............................................................................

Tinugyan nga Buluhaton 139
Unsa man ang angay nga pagatun-an sa usa ka tawo sa
dili pa siya mamiembro sa iglesia?
........ a) Lalum nga mga doktrina ug organisasyon sa
Sunday School
........ b) Patukoranan 'nga mga doktrina sa matuod nga
Kristianismo ug lokal nga organisasyon sa
simbahan.
.
........ k) Patukoranan nga mga doktrina sa matuod nga
Kristianismo ug organisasyon nasyonal sa simbahan.
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Tubag 44
l.

Savonarola

2.

Wycliffe

3.

Huss

Tubag 139
b) Patukoranan nga
mga doktrina sa
matuod nga
Kristianismo ug
lokal nga
organisasyon sa
simbahan

Protestante nga Kalihokan
Sa una nga bahin sa ika-16
nga siglo ang espirituhanon
nga pagkapukaw misangput
ngadto sa gitawag ug Repormasyon. Usa sa mga inilang
pangulo niini mao si Martin
Luther, usa ka Aleman nga
pari. Siya ug ang iyang mga
sumosunod gitawag nga mga
Protestante. Ilang gibutang
ang gahum sa Biblia ibabaw
sa gah~m sa iglesia.

Mga Departamento
Ang simbahan makaorganisar
ug mga departamento sumala
sa gikinahanglan aron sa paglarnpus sa mga buluhaton
niini. Ang kasagaran niini mao
ang Sunday School ug uban
pa nga organisasyon alang sa
mga kalalakin-an, mga kababayen-an, mga kabatanonan, mga batang lalaki ug
mga batang babaye.
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Tinugyan nga Buluhaton 45
1.

Kinsa ang Pari nga nangulo sa Reporrnasyon didto
sa Alemanya?

2.

.

Unsa man ang gingalan sa pundok nga gipangulohan niini nga pari?
_

Tinugyan nga Buluhaton 140

Pila man ka departamento
simbahan?

ang gikinahanglan sa usa ka
.
I

........ a) Unom
........ b) Sunday School ug alam sa kabatan-onan
........ k) Sa gidaghanon nga gikinahanglan aron sa pagpalampus sa buluhaton.
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Tubag 45
l.

Martin Luther

2.

,Mga Protestante

Tubag ,140
k)

Sa gidaghanon
nga gikinahanglan aron
sa pagpalarnpus sa
buluhaton

Ang Protestante
Kalihokan

nga

Si Luther
gipalagpot
sa
iglesia
Romano.
Sa mao
gihapon nga pagkahitabo ang
iglesia nabahin:
Protestante
O nausab nga mga kongregasyon nahimugso diha sa tagakasadpan nga bahin. Ila nga
gidawat ang Biblia ingon nga
mao ang may kapasikaranan
alang sa doktrina ug sa pagkinabuhi.

Ang mga Departamento
Ang matag departamento
adunay iyang kaugalingon
nga
organisasyon apan kini' ilalum sa pagdumala
sa mga
opisyales. Matag usa adunay
kaugalingon nga kalihokan sa
pagpanglista,
pagbansay,
ug
paggamit sa matag miembro
sa simbahan sa pagtuman sa
langitnon
nga misyon dinhi
sa kalibutan.

(
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Tinugyan nga Buluhaton 46
Ang Protestante o (nabag-o/nausab/Griego)
.;

.

nga mga iglesia midawat sa (Papa/Iglesia

sa Roma/Biblia)
nga mao ang
kapasikaran sa ilang doktrina ug adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
.
.
\.

Tinugyan nga Buluhaton 141
Pila man ka mga departamento sa simbahan ang magapamuhat nga mailalum sa pagdumala sa mga opisyalis ?

/
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Tubag 46
Nabag-o
Biblia

Tubag 141
tanan nga
departamento

Ang Protestante
nga Kalihokan
'Sukad pa kaniadto adunay
mga panahon sa pagbalikpagpakasala ug pagkapukaw
sa nagkalain-lain nga mga
kasimbahanan. Ang Dios nagandam ug mga bag-ong mga
kalihokan aron sa pagpadayag
sa pinasagdan nga mga
kamatuoran diha sa Iyang
Pulong. Ug busa ang iglesia ni
JesuKristo nagpadayon aron
sa pagtuman sa misyon nga
nadawat niya gikan sa Ginoo.

Ang Kinaugalingon nga
Pagdumala
Ang Biblia mao ang patukoranan sa kinaugalingon nga

.pagdumala .
. Ang lokal nga iglesia adunay
katungod
sa pagdumala sa
iyang kaugalingon sulod sa
dapit sa iyang kalihokan .
Atong nakat-onan kini nga
mga panig-ingnan diha sa Biblia. Atong makaplagan kini
diha sa Mga Buhat ug sa Mga
Sinulat.
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Tinugyan nga Buluhaton 47
Ang Dios nag-andam ug bag-o nga mga kalihokan
matag-karon ug unya aron sa pagpadayag sa (pinasagdan
nga mga kamatu-oran/i1ang kaugalingon nga panghunahuna/mga pundok-pundok).

Tinugyan nga Buluhaton 142
Diin nato mahibaloan nga ang lokal nga iglesia adunay
katungod sa kinaugalingon nga pagdumala sulod sa dapit
sa iyang kalihokan?
a) Diha sa mga Ebanghelyo
b) Diha sa Basahon sa Pinadayag
k) Diha sa Mga Buhat ug sa Mga Sinulat
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Tubag 47
Pinasagdan nga
mga kamatuor n

Ang Ebangheliko nga
Kalihokan
Adunay pipila ka Protestante
nga mga pangulo nga mibulag
sa pagtoo sa ebanghilyo. Ang
Ebanghiliko nga Kalihokan
nagpadayag sa kamatuoran sa
ebanghilyo. Ang ebanghelyo
nagakahulugan ug maayong
balita. Ang mga ebangheliko
nga mga iglesia mao kadtong
nagatoo, nagawali ug nagakinabuhi diha sa mga kamatuoran sa ebanghilyo .

. Ang
Tubag 142
k)

Diha sa
Mga Buhat ug
sa Mga
Sinulat

Kinaugalingon
Pagdumala

nga

Ang mga apostoles naghatag
sa ilang pagtugot sa diha nga
ang mga magtotoo nagpili sa
una nila nga mga diakono.
Mga Buhat 6: 1-6
Si Pablo- nag-awhag sa mga
magtotoo nga taga Corinto sa
pagdisiplina sa mga miembro
niini. I Mga Taga Corinto
5:7-13.

.

Ang iglesia mao ang may kaakohan sa tanan niya nga
mga buluhaton. I Pedro 5: 1-3
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Tinugyan nga Buluhaton ,48
l.

Unsa man ang kahulugan sa "ebanghilyo"?

2.

Ang mga ebanghiliko nga mga iglesia giila sa
ilang (pagsupak batok sa sayop nga pagtulo n-an/
pagtoo sa ebanghilyo)

.

Tinugyan nga Buluhaton 143
l.
2.

Basaha ang bersikulo diha sa Biblia sa matag butang nga gihisgutan sa miagi nga pahina.
Kini nga mga bersikulo nagpahayag nga ang lokal
nga simbahan adunay gahum sa pagpili sa kaugalingon niini nga
..
pagdisiplina sa kaugalingon niini nga
..
.................... ug pagdumala sa tanan niini nga
..

................................................................................
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/

Tubag 48
l.

maayong balita

2.

pagtoo sa
ebanghelyo

Tubag 143
2.

mga diakono
mga miembro
mga buluhaton

Ang Pagkabalaan nga
Kalihokan
Usa ka dakung espirituhanon
nga pagkapukaw nagsugod
niadtong kaulahian nga sa ika19 ngarsiglo. Kini nga Kalihokan nagsugod uban sa
paghatag ug dakung gibug-aton
sa buhat sa Bala-ang Espiritu
sa kinabuhi sa Kristohanon.
Kini nga paghatag ug gibugaton sa buhat sa Balaang
Espiritu misangput sa pagkinabuhi nga balaan ug sa
tumang kadasig sa pagsangyaw
sa maayong balita.

Ang Kaugalingon nga
Pagdumala
Kinutuban
Ang iglesiang lokal dili gayud
magalapas o mosupak sa mga
doktrina o sukaranan sa pundok diin siya mahisakop. Ang
lokal nga iglesia bahin sa
dakung pundok. Ang pagkapakyas sa pagsunod sa mga
desisyon mahimong supak o
kabatok sa konseho ug wala
magatahud kanila. ug sa pundok nga kini nahisakop.

117

Tinugyan

nga Buluhaton

49

l.

Ang Pagkabalaan nga Kalihokan nagsugod niadtong
(ikli.20 nga siglo/ika-16 nga siglo/ika.19 nga siglo)

2.

Naghatag kini ug gibug-aton sa pagkabalaan ug
(pagpahilayo gikan sa katilingban/katilingbanon
nga pagkausab /ebangelismo)

Tinugyan nga Buluhaton 144
l.
2.

Basaha:
Mga Buhat 15:22-31
Kini nga mga bersikulo nagahisgut sa desisyon nga
gihimo sa Konsilyo sa Jerusalem. Ang pipila ka
mga desisyon nga ang mga iglesia may kalabutan
gipasiugdahan
a) ni Pedro ug sa iyang suod nga mga magtatambag.
b) sa mga apostoles, mga diakono ug sa
simbahan.
k) sa mga miembro sa lokal nga simbahan.
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Tubag 49
l.
2.

ika-19 nga
siglo
ebanghilismo

Tubag 144
2.

b) mga apostoles, mga diakono,
ug sa simbahan.

Ang· Pentekostal
Kalihokan

nga

Sa pagsugod sa ika-20 nga
siglo gibubo sa Dios ang Iyang
Balaang Espiritu ngadto sa
daghan nga mga Kristohanon
sama sa Iyang gibuhat niadtong panahon sa Pentekostes,
ug sa ingon niini nagsugod ang
Pentekostal nga Kalihokan.
Ang mga Kristohanon nangapuno sa Balaang Espiritu ug
nanagpakadawat sa gahum sa
pagsaksi alang kang Kristo.

Ang Kinaugalingon
Pagdumala

nga

Ang mao nga mga gikauyonan
dili mausab pinaagi sa lihok
sa bisan unsa nga simbahan.
Kon kinahanglanon gayud mahimo kini nga amen dahon panahon sa opisyal nga panagtigum sa kunsilyo. Niini nga
paagi ang mga gikauyonan
gipahaum aron sa pagtagbo sa
mga gikinahanglan nga paguswag nga dili maguba ang
pagsinabtanay ug panaghiusa
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Tinugyan nga Buluhaton 50
l.

2.

Basaha:
Mga Buhat 2:17,18
AngPentekostal nga Kalihokan mao ang katumanan
niini nga mga bersikulo.
Ang Pentekostal nga Kalihokan nailhan tungod sa
(pagtoo
nga
walay
patukoranan/kasinatian)
sa pagkapuno sa (Balaang Espiritu/ tawhanon nga
k.aalam/tawhonon. nga kadasig)

.

Tinugyan nga Buluhaton 145
Sa unsa nga' paagi nga ang mga desisyon nga nahimo
diha sa opisyal nga panagtigum sa organisasyon mausab
. aron sa pagtagbo sa mga gikinahanglan nga pagtubo ug
pag-uswag?
a) Pinaagi sa "amendrnent" diha sa opisyal nga
panagtigum sa organisasyon.
b) Pinaagi sa usa sa mga simbahan.
k) Pinaagi sa kinatibuk-an nga pagsinabtanay sa
mga simbahanan.
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Tubag 50
2.

kasinatian
Balaang Espiritu

Tubag 145
a)

Pinaagi sa
"amendrnent"

diha sa opisyal
nga panagtigum
sa organisasyon

Ang

"Charismatic"
Kalihokan

nga

Sukad niadtong 1950 ang
pagbubo sa Balaang Espiritu
nagakahitabo diha sa mga
kasirnbahanan sa nagkalainlaing nga mga denominasyon ..
Ang "charisma" .nagakahulugan ug gasa. Ang Balaang
Espiritu nagahatag sa- iglesia
ug bag-o nga gahum, nagatabang kaniya sa pagtuman
sa iyang misyon, ug nagaandam kaniya alang sa pagbalik sa iyang Ginoo.

Ang Kinaugalingon nga
Pagdumala
Diha sa Mga Buhat 15:22-31
atong makita ang sumbanan
nga gipakita sa mga apostoles
alang sa paghimo ug desisyon
ug giunsa nila pagpahibalo ang
tanan nga mga lokal nga ka- .
sirnbahanan sa mao nga desisyon. Ang "mga sulat" nga
gihisgutan sama ra kini sa
kopya sa mga gikahisgutan sa
usa ka panagtigum opisyal.

121

Tinugyan nga Buluhaton 51
1.

Aduna

2.

simbahan?
~
..
Nagbubo ba ang Dios sa Iyang Espiritu diha sa

3.
4.

bay

espiritu

sa pagkapukaw

sa imong

imong simbahan?
.
Pag-ampo alang sa pagkaylap sa pagkapukaw sa
tibuok kalibutan. \ '
Sulati ang imong talaan sa magtutuon alang sa
leksyon 3.

Tinugyan nga Buluhaton 146
Giunsa
Antiokia
a)
.... b)

man pagkasayud sa mga miembro sa iglesia sa
kon unsa ang gikauyonan?
Si Pablo ug si Bernabe nagsugilon kanila.
Ang konsilyo nagpadala ug sulat mahitungod. sa gikauyonan ug kini gipanghimatud-an sa pipila ka mga magbubuhat.
.... k} Si Silas nagsugilon kanila sa mga gikauyonan
sumala sa iyang nahinumdoman.

Tubag 146
b)

. Ang konsilyo
nagpadala ug
sulat mahitungod sa
gikauyonan ug
kini gipanghimatud-an
sa pipila ka
mga magbubuhat

Ang

Kinaugalingon
Pagdumala

nga

Kinahanglan nga walay simbahan. nga manghilabut sa katungod sa uban nga lokal nga
simbahan. Sa ato pa, walay iglesia nga mokuha sa katungod
sa uban nga simbahan o pag- .
himo ug mga
buhat nga makal
daut sa lain nga, simbahan.
Ang organisasyon sa mga iglesia makatabang kanila aron
sa pagpamuhat nga may pagsinabtanay.
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Sag-uloha kini:
r-r;;ni nga Leksyon Imong Pagatun-an
ANG KAUGMAON SA IGLESIA
Gibayaw Ngadto Kang Kristo
Didto sa Langit Kauban ni Kristo
Pagbalik Kauban Ni Kristo
Magahari Kauban Ni Kristo

Tinugyan nga Buluhaton 147
1.

2.
3.

Ang lokal nga simbahan kinahanglan nga dili gayud
.... a) magabuhat ug bisan unsa nga makababag sa buluhaton sa uban nga lokal nga
iglesia.
b) makigsabut sa uban nga lokal nga mga
kasimbahanan.
k) motuman sa mga gikasabutan sa pundok
sa mga kasimbahanan diin kini nahisakop.
Pag-ampo alang sa mga pangulo sa imong
organisasyon.
Sulati ang imong talaan sa magtutuon alang sa
leksyon 8.
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Gibayaw Ngadto Kang Kristo
Sa wala pa si Jesus mobiya sa
yuta paingon ngadto sa langit
Siya nagsaad sa pagbalik pagusab 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 pagabanhawon 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 gipahimutang ingon nga usa ka
departamento sa simbahan. sa
pagkatinuod mao kini ang
tibuok nga iglesia nga nagatuon ug nagatudlo sa Pulong
sa Dios. Ang mao nga pagtuon
gipahimutang sa nagkalainlain
nga panuigon.
Ang .magtutuon magatuon sa Biblia sa
hustong paagi sa nagauswag
nga mga leksyon nga nagahisgut sa iyang problema.
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Tinugyan nga Buluhaton 53
l.
2.

Basaha:
l Mga Taga Tesalonica 4: 13-17
Isulat ang X tupad sa hustong tubag:
Inigbalik ni Jesus alang sa Iyang iglesia, pila man
lang ang nahibiling panahon nga ika pangandam?
........ a) Panahon pa aron sa paghinulsol ug pag-ampo
........ b) Sa usa lamang ka pagpamilok sa imong
mga mata
........ k) Panahon alang sa pagsulbad sa panagbingkil 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

Tubag 148
tibuok nga iglesia

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 pagabayawon 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.

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.

2:

Basaha:
I Juan 3:2,3
I Mga Taga Corinto 15:51-57
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 nangamatay 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 Kristohanon nga nangamatay pagabanhawon
gikan sa ilang mga
lubnganan.

Tubag 149
b) kausa sa usa
ka semana aron sa
pagtuon sa Biblia

Gibayaw Ngadto Kang Kristo
Ato kini nga gitawag nga
pagsakgaw sa iglesia "ang
Pagkayab sa iglesia." Sa diha
nga ang kahimtang sa kalibutan magakaanam ug kangil-ad,
kita nagalantaw sa pagbalik ni
Kristo alang sa Iyang mga
katawhan.
Kini mao ang
atong bulahan nga paglaum.

Unsa Ang Sunday Sehool
Usa ka eskwelahan nga Pinasikad 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 eskwelahan nga pinasikad ~a Biblia.

I
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Tinugyan nga Buluhaton 55
l.
2.

Basaha:
Tito 2:12, 13
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 paggamit sa imong panahon? USbon ba nimo ang imong mga
plano mahitungod sa imong
pagabuhaton?
Nagalaum ba
ikaw nga si Jesus moabut
dayon?

Unsa Man Ang Sunday School
Tubag ]50
Eskuelahan nga pinasikad sa
BibIia

Si Moises nagtudlo sa mga
kalalakin-an, kababayen-an ug
sa mga kabataan. Si. Hari
Josaphat nagsugo nga pagatudloan ang tibuok Juda. Si
Jesus kanunay
nga nagapanudlo. 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 kabataan' 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;
2 Cronicas 17:7-9
Mateo 4:23
Mga Buhat 2:42
2 Timoteo 3:14,15
Mateo 28:19,20
Proverbio 22:6

31: 12
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Didto sa Langit
kauban ni Kristo
Pagkahuman ug dala ni Jesus
sa iglesia, ang Iyang Bangasawonon, didto sa langit; mahinungdanon 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 pagkamatinud-anon diha sa pagkinabuhi 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 magbubuhat.
Pagpangabig ug mga kalag
Pinaagi sa pag-ampo, pagpanudlo, ug pagtagana sa kahigayonan 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.
2.

Basaha:
2 Mga Taga Corinto 5: 10
Kinsa man ang pagahukman
dayon sa Pagbayaw sa iglesia?

ni Kristo human

...... .. 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 magtutuon kang Kristo ingon nga Manluluwas.
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Tubag 57
2. c) Ang tanan
nga mga anak
sa Dios

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, Balaang Espiritu, ug ang linibo
nga mga manulonda magkalipay sa panaghiusa ni Kristo
ug sa iyang iglesia.

Ang Ka tuyoan sa
Sunday School .
Tubag 152
k) pagpadawat sa
matag usa sa iyang
mga magtutuon kang
Kristo ingon nga
Manluluwas.

Ang Sunday School kinahangIan 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.

2.

Basaha:
1 Mga Taga Corinto 3: 11-15
Pinadayag 19:7-9
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 magbubuhat 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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Didto sa Langit
kau ban ni Kristo

Tubag 58
.2. b) Ang Panihapon
sa Kasal sa Cordero

.

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. Gitawag usab kini siya nga "mananap". Ang yawa magahatag
kaniya ug talagsaon nga gahum.

II·'

.

":.

.

, Ang Katuyoan sa
Sunday School
Tubag 153
k) pagbuhat sa duha
nga gisugyout sa
a) ug b) sa itaas

Pag-ugmad sa Kristohanon nga
kinabuhi ug kinaiya
Aron sa pag-ugrnad sa Kristohanon
nga kinabuhi
ug
kinaiya, ang Sunday school
nagatudlo sa mga kamatuoran
sa Biblia sa paagi nga masabtan sa matag tawo sa nagkalain-lain nga mga panuigon.
Magagamit kini sa mga maayong
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 Kordero, sa langit, kinsa man ang magahari dinhi sa kalibutan?
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Tinugyan nga Buluhaton 154
Ang katuyoan sa Sunday school:
1.

.

sa

.

ngadto kang

.

2.

Pag-ugmad sa Kristohanon nga

.

3.

........................... .ug
Pagbansay sa mga Kristohanon
buhat.

.
nga mga magbu-

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 magahari 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 panahon mao ang Daku nga
Kasakitan O Tribulasyon.

Ang Katuyoan sa
Sunday Sehool
Tubag 154
I. Pagpangabig
mga kalag
Kristo
2. kinabuhi
kinaiya

Pagbansay sa mga Kristohanon
nga mga Magbubuhat
Ang Sunday school nagaandam ug mga Kristohanon
nga
mga magbubuhat.
Ang katuyoan niini mao ang pagbansa y
ug pagdasig sa mga miembro
aron sila mangabig sa mga
kalag ngadto kang Kristo. C;iandam niini ang mga magbubuhat sa Sunday school pina.agi sa talagsaon
nga mga
kurso sa pagbansay ug kasinatian.
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Tinugyan nga Buluhaton 60
l.

2.

3.

Basaha:
Pinadayag

13 :4-8

Pag-ampo alang niadtong mga nagaantus sa paglutos
karon tungod sa ilang pagtoo diha kang Kristo.
Hinumdomi nga ang paglutos labaw pa ka makaIilisang sa panahon sa Dakung Kasakitan.
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
magbubuhat pinaagi sa talagsaon nga
..............................
ug

sa

nga mga
.
..
.
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Pagbalik kauban ni Kristo
Pagkahuman sa Dakung Kasakitan, 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 pagbalik 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 magagamit kini sa nagkalainlain
nga mga paagi nga gikinahanglan 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 umalabut 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

144

Pagbalik kauban ni Kristo
Ang Antikristo kauban sa
iyang mga kasundalohan mangandam sa pakiggubat batok
kang Kristo sa diha nga mobalik na Siya dinhi sa yuta.
Silang tanan pagalaglagon.
Bisan ang yawa nga maoy
naghatag sa gahum kang AntiKristo 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 nagabansay sa mga magbubuhat
pinaagi sa praktikal nga kasinatian usab. Ang tanan nga
miembro sa simbahan mangita
sa kahigayonan aron sa pagpamuhat 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.
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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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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 katuigan." Kini maoy usa ka panahon sa matuod nga kalinaw,
panalangin, ug hustisya. Ang
kahimtang sa panahon mausab. Ang yuta magadagaya sa
pagkaon. Ang mga kahayupan
magauban sa pagpuyo uban sa
kalinaw.

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

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 magtutuon sumala sa ilang mga
panuigon. Ang gidaghanon sa
mga k1ase mag-agad sa gidaghanon sa mga magtutuon,
gidaghanon
sa mga magtutudlo, 'ug mga dapit nga
lawak -t un-anan.
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Tinugyan nga Buluhaton 63
1.

2.

Basaha:
Isaias 11 :2-9
Isaias 35: 1-10
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,
.. mga magtutuon, ug lawak- tun-anan .
........k) mag-agad lamang sa gidaghanon sa mga magtutuon.

I
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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-pagkatapus nga gingharian diha sa
bag-ong mga langit ug bag-ong
yuta diin ang tanan may
kahingpitan ..

Ang mga Departamento
. sa Sunday School
Tubag 158
b) mag-agad sa
gidaghanon
sa mga
magtutudlo,
mga magtutuon
ug sa mga
lawak- tun-anan

Adunay uban nga mga Sunday
school nga magsugod lamang
sa usa ka klase. Apan sa
labing dali nga panahon kinahanglan nga ibulag ang pagtudlo 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 pagbahinbahin 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
leksyon 4.

F1rrr"". rr-Wt;J

~~
BAG-O

NGA

ESKUELAHAN

alang sa

KASARANGAN
ESKUELAHAN

NGA

'lmIr:~
DAKU

NGA

ESKUELAHAN

1-'

...
Mga Kabat .. n

Young People
and AdulU
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Tubag 64
2. 1) Pagkayab sa
iglesia
2) Panihapon sa
Kasal sa Kordero
3) Ikaduhang pagbalik
ni Kristo dinhi sa
yuta
4) "Millenium"

Ang mga Departamento sa
Sunday Sehool
.
Ang usa ka magtutudlo makatudlo nga malampuson kon
gamayra ang klase sa kabataan kay sa daku nga klase
ang iyang pagatudloan. Kon
ang klase moabut na sa gidaghanon
nga
napulog-duha'
kinahanglan bahinon na kini
sa duha. Hangtud nga .kini
matuman,
ang magtutudlo
kinahanglan makabaton ug
katabang nga mahimo unya
nga magtutudlo sa bag-ong
klase.

/
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Sag-uloha kini:
Niini Nga Leksyon Imong Pagatun-an
ANG'LOKAL NGA SIM;BAHAN
Unsa man ang Lokal nga Simbahan
Ang Misyon sa Lokal nga Simbahan
. Gisangkapan alang sa iyang Misyon
Ang Kaakohan sa matag Simbahan

Tinugyan nga Buluhaton 159
Alang sa rnalampuson nga pagpanudlo, ang klase sa
kabataan kinahanglan nga bahinon kon kini miabut n~ sa
gidaghanon nga

.

;

.

.

152~
Unsa man ang Lokal
nga Simbahan
Kahulugan:
Ang lokal nga simbahan usa
ka kongregasyon
sa mga
magtotoo
ni Jesu-Kristo.
Maayo kini nga pagka-organisar kauban sa mga pamunoan
-niini nga naghiusa alang sa
espirituhanon nga pagsimba.
Ang mga miembro niini nagakauyon mahitungod sa patukoranan nga mga pagtulonan, sa doktrina ug sa paagi sa
pagkinabuhi.

Tubag 159
napulog-duha

Ang mga Departamento sa
sa Sunday Sehool
Kon adunay nga kabataan nga
ang mga panuigon milapas
na sa walo ka tuig, labing
maayo nga ilain ang mga
babaye gikan sa mga lalaki.
sa departamento sa mga
batan-on ug mga hamtong ang
mga k1ase mahimong mag-usa .
ang babaye o mga lalaki o
dili ba bulagon usab aron
adunay maayong pag-aplikar
sa mga leksyon alang sa
ikaayo sa matag grupo.
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Tinugyan nga Buluhaton 65
l.

2.

Sag-uloha ang kahulugan sa lokal nga simbahan.
Ang mga miembro sa
ka lokal nga simbahan

usa

nagakauyon mahitungod sa patukoranan

.... ,,;

sa

nga

.

ug

Tinugyan nga Buluhaton 160
. l.

2.

Kopyaha ang hulagway mahitungod sa gisugyot
nga mga departamento
O mga klase alang sa
Sunday school.
Ang imo bang Sunday school adunay igo nga mga
klase alang sa labing malampuson nga pagpanudlo?

154
, Tubag 65
2: mga pagtulon-an
doktrina
paagi sa
pagkinabuhi

Unsa man ang
Lokal nga Simbahan
. Kadtong buot nga mahimong
miembro sa usa ka lokal nga
simbahan kinahanglan una nga
magatuon sa mga kinahanglanon, mga buluhaton ug mga
pribilehiyo sa pagkamiembro.
Ang pastor makahimo sa
pagtudlo mahitungod sa 'mga
doktrina nga Kristohanon ug
mahitungod sa organisasyon
ug panggobierno sa lokal nga
simbahan,

Ang mga Departamento
Sunday Sehool

sa

Mga Lawak-tun-anan
Kon adunay labaw sa usa nga
klase sa usa ka lawak kinahangIan adunay igo nga gilayon sa duha ka grupo aron ang
tingog gikan sa usa ka klase
dili makasamok sa usa, Ang
maayo gayud unta mao nga
ang matag klase adunay kaugalingon nga lawak uban sa
lingkoranan, pisara, ug "flannelboard. "
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Tinugyan nga Buluhaton 66
l.

Sulati ug X tupad sa hustong tubag:
Unsa man ang pagabuhaton sa usa ka tawo kon
siya buot magpamiembro sa usa ka lokal nga
iglesia?
... :.... a) Magpamiembro

2.

dayon

......... b) Magtuon una sa salapianong kahimtang sa
iglesia
.
........ k) Magtuon una sa doktrina, ug organisasyon,
lakip ang mga kinahanglanon, mga buluhaton, ug mga pribilehiyo sa pagkamiembro.
Pag-ampo alang niadtong mga bag-ong nangakabig
nga ang Ginoo magatabang kanila sa pagpadayon
ug pagdawat sa ilang dapit diha sa usa ka lokal nga
iglesia.

Tinugyan nga Buluhaton 161
Hunahunaa ang imong Sunday schooI.
l.
Nagkinahanglan ba kini ug dugang mga lawaktun-anan?
2.
Kon ang gidaghanon sa kalit lang madoble asa man
pagahimoon ang dugang unya nga mga klase?

156

Tubag 66
l. k) Magtuon una sa
doktrina ug
organisasyon, lakip
ang mga kinahanglanon,
mga buluhaton, ug mga
pribilehiyo 'sa pagkamiembro.

. Ang Misyon
sa Lokal nga Simbahan
Ang misyonsa
lokal nga
iglesia mao ang pagtuman sa
bahin niini sa misyon sa unibersal nga iglesia. Ingon nga
bahin sa lawas ni Kristo nagrepresentar kini Kaniya diha
sa dapit diin kini nahimutang.
Kini usa ka asin, kahayag, ug
usa ka saksi ngadto sa maabut
niini.

Ang mga Departamento
Sunday School

sa

Daghan nga mga kasimbahanan nga nagtukod ug mga
sum pay nga mga lawak sa'
ilang simbahan. Ang uban
nagatindog ug balong-balong
diha sa nataran sa simbahan.
Ang uban ilalum sa landong
sa kahoy O diha sa balay nga
duol sa simbahan. Diin gani
ang tinguha sa pagpamuhat
alang sa Ginoo ug .pang sa
kaluwasan sa mga kalag, aduna gayu'y paagi aron sa
pagbuhat niini.

.
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Tinugyan nga'Buluhaton 67
Sulati ang mga blangko:
Ang lokal nga simbahan kinahanglan nga magabuhat sa
iyang bahin sa pagtuman sa misyon sa

.

...................... nga
;............... Ang lokal
nga simbahan mao alang sa iyang dapit nga nahimutangan
ingon man nga ang unibersal nga iglesia mao alang sa
. kalibutan:' ang

ni Kristo,

ang

sa yuta

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

.

: alang sa kalibutan, ug usa ka

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

alang kang Kristo.

Tinugyan nga Buluhaton 162
Kon nagkinahanglan ka gayud ug dugang pa nga mga
lawak-tun-anan, pag-ampo mahitungod niini.

158'

Tubag 67
unibersal
iglesia
lawas
asin
kahayag
saksi

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan
Ang usa ka lokal nga simbahan'
kinahanglan motabang kauban
sa uban nga mga lokal nga
iglesia sa pagpadala ug mga
magbubuhat ngadto sa mga
dapit nga wala pa mawalihi sa
maayong balita.
Kinahanglan sa misyon kini:
l. Magatubo nga espiritu'hanon
2. Magatubo sa gidaghanon 3. Magatubo nga- magkadaghan ang dapit nga maabut niini.

Mga Balasahon sa
Sunday School
Nakabaton kita ug mga maayong balasahon sa Sunday
school alang sa mga magtutuon
ug mga magtutudlo sa matag
grupo sa panuigon. Ang
Sunday school kinahanglan
nga magagamit sa mga galamiton nga makita (visual aids)
ug uban pa nga mga katabang
alang sa mga magtutudlo sama
man usab sa mga "quarterlies"
ug mga balasahon alang sa mga
magtutuon.
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Tinugyan nga Buluhaton 68
Ang iglesia kinahanglan nga magatubo sa tulo ka mga paagi:

1.

2.

.

:

.

3.

Tinugyan nga Buluhaton 163
l.

Alang sa labing ma1ampuson nga pagpanudlo, ang
Sunday school kinahanglan nga magagamit 'sa
.............................................

alang sa mga magtu-

tuon ug sa mga magtutudlo sa matag
2.

.

......................... sa
:
.
Ang imo ba nga simbahan nagagamit ug mga
balasahon sa Sunday school alang sa mga bata?
.......
tudlo?

alang sa mga magtu~

.

160
Tubag 68
1.
2.
3.

espirituhanon
gidaghanon
daghang mga
dapit ang
maabut niini

Tubag 163
1.

balasahon
grupo
panuigon

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan
Espirituhanon nga pagtubo
Ang iglesia kinahanglan nga
magatubo nga espirituhanon
ug magalig-on sa iyang kaugalingon aron sa pagbuhat sa
iyang buluhaton diha sa lawas
ni Kristo.·

Mga Talaan ug mga Halad
Mga Talaan
Matag klase kinahanglan nga
makabaton ug talaan. Ang
sekretarya magalista sa mga
panahon nga natambongan sa
mga magtutuon, mga ngalan
sa mga bisita, ug ang kantidad
sa halad sa klase.

,
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Tinugyan nga Buluhaton 69
1.

2.

Basaha:
Mga Taga Efeso 4:15,16
2 Pedro 3:18 .
lPedro 2:2
2 Pedro 1:4-10
Unsang matanga sa pagtubo ang gihisgutan dinhi sa
maong bahin sa Biblia?
.
...... ., a) Pagtubo sa Kristohanon nga kinaiya
........ b) Pagtubo sa gidaghanon sa mga miembro
........

.1<) Pagtubo sa dapit nga naabut sa pagwali

Tinugyan nga Buluhaton 164
/ l.

2.

Ang imo ba nga Sunday school nakabaton sa
mga ngalan ug mga pinuy-anan sa tanang mitam-.
bong?
Aduna ba'y pagdasig sa mga magtutuon
manlimbasug sila sa pagtambong kanunay?

aron

,

162
Tubag 69
2. a) Pagtubo sa
Kristohanon nga
kinaiya

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan

.

Magatubo kini diha sa espirituhanong kalig-on pinaagi sa
pagsimba sa Dios ug pinaagi sa
kahibalo ug sa pagsunod sa Pulong sa Dios. Mao kini ang
hinungdan ngano nga ang
lokal nga simbahan adunay
panahon alang sa mga pagampo ug. pagtuon sa Biblia.

Mga Talaan ug mga Halad
Ang sekretarya sa Sunday
school mao ang magatipig
sa talaan sa tanang mga klase
ug mga taho (reports) sa matag
semana ug sa kinatibuk-an sa
gidaghanon sa mitambong ug
halad. Mahimong isulat kini
ug ipapilit sa dapit nga makita
sa tanan. Ang sekretarya usab
magaandam sa binulan ug tinuig nga mga taho sumala sa
gikinahanglan sa lokal nga
simbahan ug sa nasyonal nga
programa sa Sunday school.
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Tinugyan nga Buluhaton 70
Ngano man nga ang lokal nga simbahan magatudlo sa
Biblia ug magahatag sa mga kurso sa pagtuon sa Biblia?
........ a) Aron masayran ang Hebreohanon nga balasahon
..:..... b) Aron nga masayran ang kamatuoran, pagtuman
niini, ug aron magatubo nga espirituhanon
........ k:) Aron pagtabang sa programa sa Kristohanon nga
edukasyon

Tinugyan nga BuluhatonIfif
l.

Ang sekretarya magahimo ug mga taho sa gidaghanon sa mitambong ug sa mga halad
........ a) Senemana, binulan, ug tinuig sumala sa
gikinahanglan
........ b) Senemana lang
........ k) Binulan lang

2.

Pag-ampo alang sa kasagaran nga gidaghanon nga
motambong sa imong Sunday sehool. Pag-ampo
alang sa mga sekretarya.
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Tubag 70
b) Aron masayran ang
kamatuoran, pagtuman
niini, ug aron magtubo
nga espirituhanon

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan
Pagtubo sa gidaghanon
Si- Kristo nagapaabut nga ang
lokal nga simbahan magatubo
sa gidaghanon sa dihang malukop na niini ang iyang dapit
sa pagwali sa Pulong sa Dios.
Kinahanglan nga panlimbasugan niini ang pag-abut sa
matag panimalay diha sa dapit
niini ug sa pagkabig ug mga
kalag ngadto kang Kristo.

Mga Talaan 'ug mga Halad
Tubag 165
l. a) Senemana,
binulan, ug tinuig,
sumala sa
gikinahanglan.

Mga Halad
Ang mga magtotoon kinahanglan pagatudloan nga sa
ilang paghalad sila nagahatag
ngadto sa Dios ug ilang
gipakig-ambit ang maayong
balita ngadto sa uban. Ang
mga magtutudlo kinahanglan
magadasig sa mga kabataan sa
pagdala sa ilang mga halad
aron makabaton sila sa kalipay
sa paghatag ngadto sa Dios ug
aron usab sila makabaton sa
maayong kinaiya sa Kristohanon nga paghatag.
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Tinugyan nga Buluhaton 71
l.

Basaha:
Mga Buhat 2:47

2.

Pamalandunga ang lokal nga iglesia diin ikaw
nahimutang. Mas daghan ba ang miembro niini
karon kay sa niadtong miagi nga tuig?
Ang mga Buhat 2:47 naghulagway ba niini?
Pag-ampo nga motubo ang gidaghanon niini.

.
.

Tinugyan nga Buluhaton 166
Sa paghatag sa mga' halad ang mga kabataan
hanglan nga makat-on .

kina-

........ a) nga ang iglesia kanunay lang I!angayo ug kwarta .
..:..... b) sa maayong kinaiya sa Kristohanon nga paghatag .
........ k) sa kalipay nga ana-a diha sa paghatag ngadto sa
Dios .
........ d) sa tubag nga anaa sa b) ug k) sa itaas

166

Ang Misyon sa
Lokal nga Sim bahan
Pagtubo pina-agi sa pagabot sa
daghang mga dapit.
Si Kristo nagasugo sa iglesia
sa pag wali sa maayong balita
kinatumyan
sa yuta, ug
sa tanan nga mga katawhan.
Ang lokal nga simbahan makabuhat sa iyang bahin pinaagi
sa: (I) pag-abut- sa iyang kaugalingon nga dapit alang kang
Kristo, . (2) pagpauswag sa
buluhaton
pinaagi sa mga
"outstations",
(3) pagpadala
sa maayong balita ngadto sa
uban nga mga dapit.

Mga Talaan ug mga Halad
Tubag 166
d) sa tubag
nga anaa sa
b) ug k) sa
itaas

Ang mga halad sa Sunday
school salaping pagagamiton
alang sa mga galastohan sa
mga balasahon ug mga galamiton, ang uban nga bahin
niini nga mga halad itabarig sa
nasyonal nga programa sa
Sunday school. Mga binulan
nga mga halad alang sa rnisyon
makatabang sa pag-abli sa
mga sanga'. nga mga Sunday
school O pagtabang sa bag-ong mga magbubuhat nga nagapamuhat sa bag-ong mga dapit
O sa gawas sa nasud.
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Tinugyan nga Buluhaton 72
I.

2.

Basaha:
Markos 16: 15-20
Mateo 28:19, 20
Kini nga mga bersikulo nagapadayag sa Dakung
Sugo ni Kristo ngadto sa iglesia. Hain niining duha
ka ebanghilyo ang naghatag ug gibug-aton sa
pagpanudlo?

Tinugyannga Buluhaton 167
Ang mga halad 'sa Sunday sehool kinahanglan nga gastohon una sa
........ a) sweldo sa pastor
........ b) mga galastohan sa Sunday sehool
........ k) direktor sa Sunday sehool sa distrito.

168

Tubag
2.

72

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan

Mateo

Kadaghanan sa mga kasimbahanan magkuha sa binulannga
halad alang sa misyon aron sa
pagpakaylap sa maayong balita
ngadto sa mga dapit nga wala
pa maabut niini. Ang Dios
magapanalangin
sa simbahan
ug sa mga Kristohanon
nga
mohatag alang sa pagpakaylap
sa maayong balita ngadto sa
tibuok nga kalibutan.

.

'."

Tubag 167
b. mga galastohan
sa Sunday schooI.

•

I

:'.'

';'.~

••.••

.

•

.

Mga Magbubuhat sa
Sunday School
Mga Opisyales
Ang Sunday school mahimong
makabaton sa daghan nga mga
opisyales sumala sa gikinahanglan.niini. Ang pastor mao
ang giila nga pangulo
sa
Sunday school. Gikinahanglan
nga motambong
siya sa mga
tigum niini ug iyang tabangan
ang superintendente
sastanang
paagi nga iyang mahimo aron
sa pagtabang
sa Sunday
school sa pagtuman sa mga
• katuyoan niini.
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Tinugyan nga Buluhaton 73
l.
2.

Sag-uloha:
Mateo 28:18-20
Pag-ampo nga ang imong iglesia magabuhat
unta sa iyang bahin sa pagtuman sa Dakung Sugo.

Tinugyan nga Buluhaton 168
Ang opisyal nga pangulo sa Sunday school mao ang .

170

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan
Ang patukoranan nga pagtulon-an sa Biblia nga bahin niini
nga Iibro nga imong ginatunan, giandam aron sa pagtabang
sa simbahan sa pagtuman sa
misyon niini. Kini nga mga
kurso magatabang sa simbahan sa pagtubo nga espirituhanon, ug sa gidaghanon.

Tubag 168

Mga Magbubuhat sa
Sunday SchooI

pastor
Ang superintendente mao ang
direktor sa Sunday schooI.
Iyang' tan-awon
nga ang
matag klase adunay' magtutudlo ug nga ang Sunday
school magasugod gayud sa
husto nga oras. Magapamuhat
siya 'uban sa pastor, mga
opisyales, ug mga magtutudlo
aron nga ang tibuok programa
magmalampuson.
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Tinugyan nga Buluhaton 74
Hain man niining mga paagiha ang imong gihuna-huna
nga labing makatabang sa imong simbahan?
,

a) Ang' 'pastor mao lamang ang magatuon
Patukoranan nga Pagtulon-an sa Biblia. '
........ b) Ang pastor ug ang mga diakono magatuon
Patukoranan nga Pagtulon-an sa Biblia .
........k) Ang pastor, mga diakono, mga miembro,
umalabot nga mga miembro magtuon
Patukoranan nga Pagtulon-an sa BibIia.

sa
sa
ug
sa

Tinugyan nga Buluhaton 169
l.

Ang direktor sa Sunday school mao ang

...............................• -.-..
2.

Pag-ampo alang sa
han.

.
opisyales sa imong simba-
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Tubag 74

Gisangkapan alang sa
Iyang Misyon

k) Ang pastor, mga·
diakono, mga
miembro, ug
mga umalabut
nga mga miembro
magatuon sa
Patukoranan
nga Pagtulon-an
sa Biblia

.

'.

Tubag 169
superintendente

Si Kristo nagahatag sa iglesia
sa tanan nga mga kinahanglanon aron sa pagtuman sa
misyon niini:
I. Langitnon nga sugo
2. Autoridad sa Pulong sa
Dios
3. Pribilehiyo sa pag-ampo
4. Pakig-uban ni Kristo
5. Mga Gasa ug mga katakus
6. Gahum sa Balaan nga Espiritu
7. Gamhanan nga mensahi
8. Gikinahanglan nga mga magbubuhat
'

I.

.

"

.,',

Mga Magbubuhat sa
Sunday School
Mga Magtutudlo
Ang mga magtutudlo kinahangIan nga mapanig-ingnan sa
mga kamatuoran nga 'i1ang
gitudlo. Ang mga magtutudlo
kinahanglan nga magmatinudanon sa pagtambong, sa pagampo alang sa ilang mga
magtutuon, ug sa pagtuon sa
leksyon. Kinahanglan gayud
nga ilang pahimuslan ang
matag higayon sa pagtuon
kon unsaon sa pagpauswag sa
ilang pagtudlo.
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Tinugyan nga Buluhaton 75
Alang sa iyang misyon ang iglesia gisangkapan sa:
l. Langitnon nga
_

.

2. Autoridad sa Pulong sa

.

3. Pribilehiyo sa

.

4. Pagpakig-uban ni

.

5. Mga gasa ug

.

6. Gahum sa

.

7. Gamhanan nga

:

.

8. Glkinahanglan nga

~

_

Tinugyan nga Buluhaton 11.70
Ang mga magtutudlo
magmatinud-anon sa
sa

gikinahanglan

oo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

oo..

....................................................................
,

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

sa

gayud
alang

nga
.

sa ilang

ug sa

.
..

174

Tubag 75

Gisangkapan alang sa
Iyang Misyon

1.
2.

sugo
Dios

3.

pag-ampo

4.
5.
6.
7.
8.

Kristo
mga katakus
Balaang Espiritu
mensahi
mga magbubuhat

Ang iglesia ginapaluyohan
uban sa tanang kagamhanan
sa langit sa iyang paglakaw
diha sa ngalan ni Kristo. Ang
iyang sugo gikan gayud sa
Dios. Ang iyang autoridad sa
pagbuhat mao ang kaugalingon nga Pulong sa Dios. Ug
si Kristo nagauban kaniya.

I

Tubag 170
pagtambong

pag-ampo
mga magtotoon
pagtuon
, leksyon

Mga Magbubuhat sa
Sunday School
Kadtong nagatudlo sa mga
kabataan
kinahanglan
nga
mahigugma sa mga bata ug
magbaton sa pagpailub uban
kanila. Kon mahimo ang
matag magtutudlo kinahanglan mamisita sa mga miembro
sa iyang klase ilabi na kadtong
mipalta tungod sa balatian.
Ang magtutudlo sa Sunday
school mahimo nga makabaton sa usa ka pagpa ngalagad
sa pagkabig sa mga kalag;
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Tinugyan nga Buluhaton 76
1.
2.

Isulti gikan sa imong pagsag-ulo ang Mateo 28: 1820.
Ang Mateo 28: 18-20 nagahisgut sa
........ a) gahum sa Balaang Espiritu diha sa iglesia .
........ b) autoridad ug pakig-uban ni Kristo sa iglesia
........ k) mga gasa ug mga katakus sa iglesia.

Tinugyan nga Buluhaton 171
l.
2.

Pag-ampo alang sa tanan nga mga magtutudlo sa
imong Sunday school.
Sulati ang imong talaan sa magtutuon alang sa
leksyon 9.
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Tubag 76
2. b) Autoridad ug
pagpakig-uban ni
Kristo sa iglesia

Gisangkapan alang sa
Iyang Misyon
Ang iglesia nakabaton sa
pribilehiyo sa 'pag-ampo aron
sa pagdawat ug tabang alang
sa iyang misyon. Nabatonan
usab niya ang gahum sa
Balaang Espiritu. Ang Balaang
Espiritu nagahatag kaniya sa
mga gasa ug mga katakus nga
iyang gikinahanglan aron sa
pagtubo ug pagtuman sa iyang
misyon.
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Tinugyan nga Buluhaton
1.

2.

3.

77

Basaha:
Juan 15:7
Mateo 9:37,38
'Buhata ang gipabuhat kanimo niining mga bersiku1oha.
Basaha
1 Mga Taga Corinto 12:4-7
Taga Efeso 4: 11 ,12
Balik-balika diha sa imong huna-huna ang pagsagulo sa Mga Buhat 1:8.

Sag-uloha

kini:
Niini Nga Leksyon

Imong Pagatun-an

PAG-USWAG DIHA SA LOKAL NGA
SIMBAHAN
Pagkuha s~ mga Babag
Pagbinuligay

uban sa Distrito

Mga Ang-ang ngadto sa Pagkapukaw

178

Gisangkapan alang sa

Iyang Misyon
Ang iglesia adunay gamhanan
nga mensahi nga makadala sa
mga kalag ngadto sa Dios.
Kini mao ang ebanghilyo. Ang
iglesia usab nakabaton sa
kinahanglanon nga mga magbubuhat aron sa pagtuman sa
Dakung Sugo. Ang matag
miembro usa ka saksi ug usa
ka mahinungdanon nga bahin
sa pagtubo sa iglesia.

Pagkuha sa mga Babag
Ang lokal nga simbahan kinahanglan nga mag-ampo, magplano ug mobuhat alang sa
mapinadayonon
nga paguswag. Mahimong sugdan kini
pinaagi sa pagkuha sa mga
babag alang sa pag-uswag nga
giali sa yawa diha sa agianan.
Ang upat ka mga kasagaran
nga babag mao kini:
I.
2.
3.
4.

Walay-pagtagad
Dili panagkauyon
Pagkakalibutanon
SaJapianong kalisud
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Tinugyan nga Buluhaton '(8
1.
2.

Basaha: Roma 1: 16; 2 Mga Taga Corinto 5: 19,20
Ang iglesia gisangkapan sa: .
1.

nga sugo

2.

sa Pulong sa Dios

3.

sa pag-ampo

4.

.

,................ ni Kristo

5.
6.

ug mga katakus
..

: sa Balaang Espiritu

7.

nga mensahi

8.

nga mga magbubuhat.

.

Tinugyan nga Buluhaton 172
1.

2.

Ang simbahan kinahanglan nga mag-ampo, magplano, ug mobuhat alang sa
..
.....................................
nga pag-uswag.
Ang upat ka mga babag alang sa pag-uswag nga
gianli sa yawa diha sa simbahan mao kini:
(1)
(2)
(3)
(4)
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Tubag 78
2. (l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Langitnon
Autoridad
Pribilehiyo
Pagpakig-uban
Mga gasa
Gahum
Gamhanan
Gikinahanglan

Tubag 172
l. Mapinadayonon
2. (1)
(2)
(3)
(4)

Walay-pagtagad
Dili panagkauyon
Pagkakalibutanon
Salapianong kalisud

Gisangkapan alang sa
Iyang Misyon
Si Jesus mao ang punoan sa
paras ug kita jnao 'ang mga
'sanga, Ang matag magtotoo
kinahanglan
nga mamunga
alang sa Ginoo. Mahimo kini
pinaagi sa espirituhanon nga
pagtubo ug pagsugilon ngadto
sa uban mahitungod kang
J esus. Ang tanan nga mga
matinud-anong mga magtotoo
sa unang iglesia - dili lamang
ang mga apostoles - mipakaylap
sa ebanghilyo
ug'
'nagsugot sa Dakung Sugo.

Pagkuha sa mga Babag
Walay-pagtagad
Kining walay-pagtagad makita
diha sa kakulang sa pag-ampo,
sa panan-awon, ug sa kadasig
sa pagpamuhat alang sa Ginoo.
Ang mga miembro mahimong
matagbaw na lamang sa pagtambong sa mga serbisyo apan
walay gibuhat alang sa kaluwasan sa kalag nga nangawala.
Ang pag-ila sa problema
mahinungdanon. Ang pagkapukaw mao ang tubag.
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Tinugyan nga Buluhaton 79
Basaha:
Juan 15: 1-6
Mateo 10: l
Lukas 10: l
l Pedro 2:9
Mga Buhat 8: l ,4; 11: 19-21

Tinugyan nga Buluhaton 173
Kon ang miembro wala kaayo'y pagtagad sa iglesia ug sa
pagpangabig ug mga kalag sila tingali
.
........ a) mainampoon ug malipayon nga nagapamuhat
alang sa Ginoo .
........ b) diyutay ra ug inampoan ug dili kaayo mobuhat
alang sa Ginoo .
........ k) mangutana kon unsa ang ilang mahimo alang sa
Ginoo.

182

Ang Kaakohan sa
matag Simbahan
Ang iglesia adunay sugo sa
pagpakaylap
sa maayong
balita sa kalibutan. Unsaon .man kini sa paghimo? Ang
matag magtotoo sa matag
nasud kinahanglan magahalad sa iyang kaugalingon
ngadto sa Ginoo. ug sa Iyang
buluhaton, aron siya magamit
sumala sa iyang mahimo. Ang
pagpamuhat alang sa Ginoo
maoy usa ka pribiIehiyo nga
gikahatag ngadto sa matag
miembro sa lawas ni Kristo.

Pagkuha sa mga' Babag
Tubag 173
b) diyutay ra ug
inampoan ug dili
kaayo mobuhat
alang sa
Ginoo

Dili panagkauyon
Ang pagkunhod sa pagkaespirituhanon diha sa iglesia
ug ang .kakulang sa gugma
magabunga ug mga sala sama
sa garbo, kaligutgut, ug panag-o
bingkil sa mga miembro. o
dili ba hinoon ang uban magapamuhat batok sa pastor ug
pagadumalahon ang simbahan
sa ilang kaugalingon. Ang dili
panagkauyon maoy usa ka
babag sa pagkapukaw ug sa
. pag-uswag.
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Tinugyan nga Buluhaton 80
l.
2.

Basaha: Mateo9:36-38;Juan4:35;
Mateo 25:15-21
Hain man niini nga mga bersikulo sa Biblia ang
nagatudlo nga ang Dios magabalus kanato kon kita
magabuhat nga matinud-anon alang' Kaniya?

3.

Hunahunaa ang mga lungsod nga nagalibut kanimo.
Ang maayong balita gikawali na ba kanilang tanan?
Buot ba ikaw magapili ug usa ka dapit aron imo
kining ilakip sa imong pinasahi nga pag-ampo? ...

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

4.

-

Kon mao, iampo kini sa matag adlaw ug pangita
kon unsa ang imong mahimo aron imong ikawali
ang maayong balita niining dapita.
Sulati ang imong talaan sa magtutuon alang sa
leksyon 5.

Tinugyan nga Buluhaton 174
l.

Basaha:
Mga Hebreohanon 12:15
Tito 1: 10-13
1 Mga Taga Corinto 1: 10, 11

2.

Pamalandunga kini: Ang imo ba nga simbahan
gisamok sa mga panagbingkil sa mga miembro?
Nakabalda ba kini sa pag-uswag sa simbahan? Nakabaton ba ikaw niini nga problema karon?
Pag-ampo sa Dios nga ang imong simbahan makabaton sa matunod nga panagsinabtanay, gugma,ug
panagbuligay.

3.

•

184

Tubag 80
2.

Mateo 25:15-21

Pagkuha sa mga Babag
Pagkaka1ibutanon
Ang paghigugma sa mga kahi- .
layan, mga kasayon, ug .ang
pagdayeg sa kalibutan makadaut
ug makabalda
sa
matuod nga' pag-uswag. Ang
mga Ifangulo sa simbahan kinahanglan nga magatambag ug
magapahimangno
sa mga
miembro
mahitungod.
sa
Kristohanon nga pagkinabuhi.
Ang sala diha sa iglesia makahatag ug dautan nga ngalan
niini - ug labaw pa niini, kini
makabalda sa panalangin sa
Dios.
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Sag-uloha kini:
Niini Nga Leksyon Imong Pagatun-an
PAGPANGANDAM SA' PAGSUGOD UG
USA KA SANGAALANG NGA SIMBAHAN
Panan-awon
Pagpakigsabut-sabut
Pagpalihok sa ~ga Katawhan
Pagpamisita

Tinugyan

nga' Buluhaton

175

I.

Basaha:·
l Juan 2:1,5-17

2.

Ang pipila ka mga babag sa espirituhanon nga
pagtubo ug pag-uswag diha sa mga kasimbahanan
mao kini:
Walay pagta . . d
Dili panagkau . . n
Pagkakali . . . . . . n
Salapianong kal . . . d

186

Panan-awon
Tan-awa ang kinahanglan
Ang sugo sa iglesia mao ang
pagmantala sa maayong balita
ngadto sa matag tawo dinhi sa
yuta. Usab, aron sa pagtudlo
sa Pulong sa Dios ngadto sa
mga bag-ong magtotoo .ug sa
pagbansay kanila alang sa
Kristohanon nga pagkinabuhi
ug pagpangalagad. Nagpasabut
kini nga kinahanglan nga
adunay mga panahon sa.pagsimba ug pagpanudlo diha sa
dapit diin ang bag-ong mga
naluwas nagapuyo.

Tubag 175
2. Walay pagtagad
Dili panagkauyon
Pagkakalibutanon
alapianong kalisud

,

Pagkuha -sa mga Babag
Salapianong kalisud
Ang simbahan magaantus ug
mabalda sa buluhaton niini
kon ang mga miembro mapakyas sa paghatag sa ilang ikapulo ngadto sa Dios, O kon
sila magahatag nga may pagpanuko. Kon ang iglesia O ang
mga miembro diIi magabayad
sa ilang mga balayranan diha
sa ilang dapit, ang pag-uswag
mabalda. Gikinahanglan ang
, pagpanudlo mahitungod riiini.

187

Tinugyan nga Buluhaton

81

Isulti gikan sa pag sag-ulo ang Dakung Sugo sumala sa
makita' diha sa Mateo 28: 18-20

Tinugyan nga Buluhaton 176
1.
2.
3.

Basaha: 2 Mga Taga Corinto 9:6,7
Sag-uloha: "Mga Taga Corinto 9:7
Pamalandunga:
Aduna bay salapianong kalisud ang imong simbahan? Naghatag ba sa ikapulo ang mga miembro?
Kanunay ba ikaw nga nagabantay sa pagbayad
dayon sa hustong panahon sa imong mga balayranan? Maayo ba ug dungog ang imong simbahan
diha sa imong dapit mahitungod niining butanga?
Sa imong hunahuna ang pagwali mahitungod sa
ikapulo makatabang kaha sa imong.simbahan? Pag. ampo alang sa salapianong kalisud sa imong
. simbahan.

188

Panan-awon
Kon ang mga nangaluwas
haduol sa simbahan, sila motambong sa mga serbisyo niini. Kon
sila halayo sa
simbahan, ang mga magbubuhat kinahanglan nga magahimo ug mga serbisyo diha sa
ilang
dapit.
Ang matag
lungsod, baryo, ug matag
dapit diha sa matag siyudad
nagakinahanglan sa usa ka
makanunayon
nga Kristohanon nga saksi ug usa ka
dapit sa pagsimba sa Dios,
usa ka lokai nga simbahan.

Pakigbulig uban sa Distrito
Ang madasigon nga panagbuligay sa mga kasimbahanan
sa programa sa distrito magahatud ngadto sa pag-uswag.
Ug ang mga opisyal sa distrito
malipay nga motabang sa mga
kasimbahanan. Ang pastor 0,
ang mga miembro makaduol
kanila aron sa pagpangayo ug
mga pagtambag ug tabang
mahitungod sa mga problema
nga dili masulbad sa simbahan.

189

Tinugyan nga Buluhaton

•

82

Nakahibalo ka ba ug mga lungsod nga nagalibut kanimo
O mga dapit sa siyudad nga walay simbahan
.
Kon mao isulat ang ilang mga ngalan dinhi. Pag-ampo alang kanila.

Tinugyan nga Buluhaton 117
Kon ang lokal nga iglesia adunay
masulbad, kinahanglan nga

problema nga dili

........ a) walay pagabuhaton mahitungod niini'
........ b) ipanabi kini sa tibuok lungsod

.

\

........ k) mangayo sa panabang gikan sa mga opisyalis sa
distrito.

190

Panan-awon
Tan-awa ang mga kahigayonan
Ang matag simbahan makapakaylap sa maayong balita
ug makahimo sa pag-abli ug
mga sanga nga iglesia sa mga
duol nga dapit diin walay
buluhaton sa Ginoo. Ang
inahan nga simbahan 'makatabang sa bag-ong simbahan
pinaagi sa mga magbubuhat,
mga pag-ampo, salapi, ug pagtambag
hangtud
nga
kini mahimo nga makasuportar ug makadumala sa iyang
kaugalingon.

Tubag 177
k) mangayo ug
panabang gikan
mga opisyalis
sa distrito

Pakigbulig uban sa Distrito
Ang mga opisyalis sa distrito
kinahanglan nga pakigsabutan
kon

* Ang iglesia 'dili makasulbad
*
*

sa usa ka problema
Adunay problema mahitungod sa pastor
Adunay mga nabuhat nga
makasamok nga gihunahuna nga kini makadaut sa
buluhaton ug walay balaod
O nahitabo sa miagi .nga
makasulbad niini.

I

191
•

I

Tinugyan nga Buluhaton 83
Ang sanga nga simbahan kinahanglan nga pagasugdan sa
........ a) matag establisado nga simbahan
........ b) mga Kasimbahanan adunay 300 ka mga miembro O labaw pa

•

........ k) mga kasimbahanan nga adunay daghang salapi.

,

,

i

.',~

Tinugyan nga Buluhaton 178
Ang lokal nga simbahan makasalig sa mga opisyalis sa
distrito ug makapaabut nga sila
........ a) maoy magabayad
sa mga balayranan sa
simbahan
........ b) makatabang sa pagpangita ug tubag sa ilang mga
problema
........ k) magatak-up sa simbahan kon adunay mga
problema.

192

Tubag 83
a) matag establisado
nga simbahan

Panan-awon
Ang matag bag-o nga Kristohanon kinahanglan nga pagatudloan sa ilang kaakohan sa
pagsaksi. Ang sanga nga simbahan magatukod ug bag-o
• nga mawalihan.
nga mga dapit
Sa panahon nga ang simbahan
maorganisar na, tingali makahaton na kini ug pipila ka mga
pundok sa mga magtotoo nga
magasugod na usab ug mga
sanga nga simbahan. Niini nga
paagi ang mga kasimbahanan
magakadaghan ug makatuman
sa Dakung Sugo.

Pakigbulig uban sa Distrito
Tubag 178
b) makatabang sa
pagpangita ug
tubag sa ilang
mga problema

Ang mga opisyalis sa distrito
kinahanglan
nga motabang
kon

*
*
*

Ang simbahan dili rnagkauyon sa pagpili ug pastor
ang mga. miembro ug ang
mga opisyalis sa simbahan
wala magakauyon
ang dakung bahin sa mga
miembro wala maka uyon
sa usa ka desisyon nga
may kalabutan sa kinatibok-an nga kaayohan sa
simbahan.
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Tinugyan nga Buluhaton 84
Unsa man ang kinamaayohan nga paagi aron sa pagtuman
sa Dakung Sugo?
........ a) Pagdapit sa matag usa diha sa silingan nga
lungsod arori sa pagtambong sa usa ka simbahan
nga nahimutang sa sentro nga dapit.
........ b) Paggamit sa usa ka sakyanan aron makatambong
sa simbahan ang mga katawhan gikan sa silingan
nga mga lungsod .
....... : k) Pagsugod ug usa ka sanga nga simbahan diha sa
matag silingan nga lungsod.

Tinugyan nga Buluhaton 179
Kon ang daku nga bahin sa mga miembro wala maka uyon
sa usa ka desisyon makaayo tingali nga
........ a) sila magatukod ug lain nga simbahan
........ b) mogawas sila sa simbahan
........ k) mangayo sila ug tabang gikan sa mga opisyalis
sa distrito.

194
Panan-awon

Tubag 84
k) Pagsugod ug usa ka
usa ka sanga
nga simbahan
diha sa matag
silingan nga
lungsod

Tan-awa ang problema ug ang
mga tubag
Sa dili pa pagasugdan ang usa
ka sanga nga simbahan ang
pastor ug ang mga miembro
kinahanglan nga magatan-aw
una sa mga problema nga
sulbaronon ug magapangita
usab ug mga tubag alang niini.
Hain ang kinamaayohan nga
dapit diin ipahimutang ang
simbahan? Kinsa man ang
magadumala niini? Aduna bay
mga binansay nga mga magbu, buhat nga makatabang sa pagsugod niini?

,
l

Tubag 179

Pakigbulig uban sa Distrito

k) mangayo sila ug
tabang gikan sa,
mga opisyalis
sa distrito

Ang mga opisyalis sa distrito
nagkinahanglan sa tabang ug
kaalam sa Balaang Espiritu
aron sa pagsulbad sa mga
problema sa simbahan. Kini
nga tabang magaabut lamang
sa diha nga sila mag-ampo ug
sa diha nga ang uban magaampo usab alang kanila. Niining paagiha ikaw makatabang
sa tanan nga mga kasimbahanan.
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Tinugyan nga Buluhaton 85
l.

Ang

inahan

nga

2.

magatan-aw sa mga
nga may
kalabutan sa pag-abli sa usa ka sanga nga simbahan.
Kinahanglan nga pangitaon niini ang mga
; .
............................ sa maong mga problema sama sa .
............................ diin ang simbahan pagasugdan,
............................
kinahanglan
........... :

simbahan

kinahanglan

ang magadumala

nga

niini ug ang

sa mga............

nga mga

.nga motabang sa pag-abli niini.

Tinugyan nga Buluhaton 180
l.
2.

3.
4.

Basaha:
Mga Taga Efeso 6: 19,20
Pag-ampo alang sa mga opisyalis sa imong distrito
nga ang Dios magahatag kanila sa kaalam sa ilang
pagtabang sa mga pastor ug sa kasimbahanan.
Pag-ampo alang sa mga iglesia nga imong nasayran
nga adunay mga problema.
Pag-ampo alang sa imong kaugalingon nga simbahan ug sa mga problema niini.

196
Panan-awon

Tubag 85
I.
2.

problema
tubag
dapit
kinsa
binansay
magbubuhat

Ang uban nga mga problema
nga pagahunahunaon sa simbahan mao kini; panalapi,
transportasyon,
balasahon,
alang sa pagpamisita, pagbansay sa mga magbubuhat
alang sa hiniusa nga pagbuhat,
ug ang pagmugna sa usa ka
kampanya sa pag-ampo alang
sa buluhaton. Sa diha nga
makita sa iglesia ang tubag,
nakapangandam kini aron sa
pag-abli ug sanga nga simbahan.

Mga Ang-ang ngadto

sa

Pagkapukaw
Matag simbahan nga buot
gayud sa pagkapukaw makabaton niini pinaagi niini nga
mga ang-ang:
l.

2.
3.

4.
5.

Pagpahiubos sa kaugalingon
Pagbaton ug bag-o nga
panan-awon
Paghigugma sa Dios ug
sa uban
Pag-ampo
sa matag
adlaw
Pagdayeg sa Dios
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Tinugyan nga Buluhaton 86
I.
2.

Basaha:
Lukas 14: 28-30
Kon ang simbahan naghuna-huna sa pag-abli ug
usa ka sanga nga buluhaton kinahanglan niini nga
........ a) hikalimtan ang mga problema
sugod lang pinaagi sa pagtoo .

ug mag-

........ b) sutaon ang mga problema ug panlimbasugan nga masulbad kini.
........ k) tan-awon ang mga problema ug unya
hikalimtan ang pag-abli sa usa ka sanga
nga simbahan.

Tinugyan nga Buluhaton 181
l.
2.

Sag-uloha ang lima ka mga ang-ang ngadto sa
pagkapukaw.
Ang pagkapukaw moabut sa simbahan sa diha nga
ang mga miembro mangapukaw. Ang mga ang-ang
ngadto sa pagkapukaw kinahanglan nga pagaangkonon sa matag usa ka miembro. Buot ka ba gayud
ug pagkapukaw sa imong simbahan?

3.

.

Imo ba nga angkonon ang mga ang-ang ngadto sa
pagkapukaw ingon nga alang sa imong kaugalingon?
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Tubag 86
2. b. Sutaon ang
problema ug
paglimbasugan
nga masulbad
kini.

Pakigsabut-sabut
Kauban sa pastor
Kon adunay miembro sa simbahan nga buot mag-abli ug
sanga nga Sunday school O
serbisyo diha sa iyang panimai ay , kinahanglan nga makigsabut siya sa iyang pastor aron
masusi kon maayo ba ang
dapit. Tingali ug duol ra kini
kaayo sa usa ka sama nga
buluhaton. Ang pastor usab
makatambag, makaampo, ug
makadasig sa uban aron sa
pagtabang sa maong buluhaton.

Mga Ang-ang Ngadto sa
Pagkapukaw
Pagpahiubos sa kaugalingon
Ang simbahan kinahanglan
nga magaila sa iyang mga
kapakyasan ug isugid kini
ngadto sa Dios. Ang mga
miembro kinahanglan nga magapangayo sa pagpasaylo sa
Dios mahitungod sa ilang
pagkawalay-pagtagad,
kakulang sa gugma, ug uban pa nga
mga sala. Ang matag usa
kinahanglan nga moila nga
gawas sa tabang ni Kristo ang
. matag usa walay mahimo.
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Tinugyan nga Buluhaton 87
Kon ang usa ka miembro sa simbahan buot nga magsugod
ug mga serbisyo sa iyang balay unsa man ang iyang
pagabuhaton?
........ a) Makigsabut una sa pastor.
........ b) Sugdan ang buluhaton

sa iyang kaugalingon .

........ k) Magdapit ug usa ka ebanghi1ista alang sa usa ka
kampanya.

Tinugyan nga Buluhaton 182
1.

2.

Sag-uloha:
2 Cronicas 7: 14
Juan 15:5
Ang 2 Cronicas 7: 14 nagatudlo nga kon ang mga
katawhan sa Dios

-ug
3.

.

ang Dios magapasaylo.
Pag-ampo nga ang Dios magatabang sa matag usa
diha sa imong simbahan aron ilang dawaton- ki
ni nga ang-ang ngadto sa pagkapukaw.
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Tubag 87
a)

Makigsabut
una sa
pastor

Pakigsabut-sabut
Kauban sa mga opisyalis ug sa
simbahan
Ang pastor kinahanglan nga
makigsabut
una
sa mga
opisyalis
sa simbahan
sa
dili pa pagasugdan ang pagabli sa sanga nga buluhaton.
Kinahanglan
nga kini buluhaton sa tibuok simbahan.
Aduna tingali pipila ka mga
miembro nga adunay kabugaton alang sa usa sa mga
dapit diin ang mga katawhan
nagapangandoy
ug mga serbisyo.

Mga Ang-ang Ngadto
sa Pagkapukaw
Tubag 182
2. magpahiubos
sa ilang kaugalingon
magaampo

Pagbaton ug bag-ong pananawon
Ang iglesia kinahanglan
nga
magatan-aw
sa mga gikinahanglan sa mga kalag nga
nangawala
ug pagsugod sa
pagbuhat aron sila mangaluwas.' Sa diha nga ang iglesia
makabaton
ug bag-o . nga \
panan-awon, ang Dios magapukaw niini ug magatabang
niini aron makabaton pa kini
ug daku nga pagkapukaw.
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,
Tinugyan nga Buluhaton 88
,

Ang pastor kinahanglan

ug sa

nga makigsabut

:

(sa dili pa/human)

.....
pag-abli sa usa ka sanga nga buluhaton.

) \-,.' 1'. .

";'".

una sa mga

,

pagasugdan ang

l

"

,

Ti~ugyan nga Buluhaton 183
1.

2.

Basaha:
Juan 4:35; 9:25
Mga Proverbio 29: 18
Ang mga ang-ang ngadto sa pagkapukaw mao kini
(1) P
sa koooo.oooo.oooo
..
(2) Pagbaton ug
nga
.
(3)

Paghigugma sa

ug sa

(4)

Pag-ampo sa . . . . . . . . . .

(5)

P...........

sa Dios

.
.

.
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Tubag 88
opisyalis
simbahan
sa dili pa

,

Tubag 183
2. (1) Pagpahiubos
sa kaugalingon
(2) bag-o
panan-awon
(3) Dios '
uban
(4) Matag adlaw
(5) Pagdayeg

. Pakigsabut-sabut
Kauban sa mga opisyalis sa
distrito
Sa dili pa pagasugdan ang usa
bag-o nga buluhaton, ang
pastor kinahanglan nga makigsabut una sa mga opisyalis
distrito. Tingali makasugilon
sila kiniya ug mga kahigayonan ug mga ngalan ba
hinoon sa mga tawo nga ilang
gikahibalag pinaagi sa radyo
O kurso pinaagi sa sulat.

'\.l' ,

' -

Mga Ang-ang Ngadto
'sa Pagkapukaw
Higugmaa ang Dios ug ang
uban
Ang pagkapukaw nagaabut sa
iglesia nga nahigugma sa Dios
labaw sa tanang butang ug
nahigugma usab sa iyang
silingan sama sa iyang paghigugma sa iyang kaugalingon.
Pag-ampo Matag Adlaw
Ang mga miernbro kinahanglan nga magahatag ug panahon
matag adlaw alang sa pagsimba sa Dios ug pag-ampo
alang sa pastor, sa iglesia, ug
sa nangawala nga mga kalag.
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Tinugyan nga Buluhaton 89
Kinsa man ang pakigsabutan sa pastor sa dili pa sugdan
ang sanga nga iglesia?
a) Ang mga opisyalis lang sa distrito
b) Ang opisyalis lang sa simbahan
k) Ang mga opisyalis sa distrito, opisyalis sa simbahan, ang mga miembro ug ang Ginoo.

Tinugyan nga Buluhaton 184
l.

2.

3.

Basaha:
Lukas 10:27
Mateo 5:44
l Juan 4:20
Mobati ba ang mga dili-magtotoo nga sila giabi-abi
kon sila mobisita sa imong simbahan? Nagpakita
ba ang mga miembro nga sila nalipay sa pakig-uban
kanila? Nabantog ba ang imong simbahan sa pagkamahigala on ug sa gugma diha sa isigka mga
miembro?
". Kadaghanan ba sa mga miembro sa simbahan
adunay pag-ampo sa panimalay matag-adlaw. Aduna
ba ikaw?
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Tubag 89
k)

Ang mga opisyalis sa distrito,
opisya1is sa
simbahan, ang
mga miembro,
ug ang Ginoo

Pakigsabut-sabut
Kon ang nahuna-hunaan nga
dapit adunay kalayoon, tingali
unya kon adunay lain nga
magbubuhat
nga naghunahuna sa pagsugod ug simbahan
didto. Tingali mahimo nga
labaw sa usa ka simbahan,
magtinabangay.
Kon aduna
man ugaling dili panagkauyon
kon kinsa ang moabli sa buluhaton, ang simbahan kinahangian nga dili gayud magsupak, sa desisyon sa mga
opisyalis sa distrito.
o

Mga Ang-ang Ngadto
sa Pagkapukaw
\Pagdayeg sa Dios
Ang mga Kristohanon kinahangIan nga magadayeg sa
Dios tungod sa Iyang grasya,
sa kaluwasan, sa Iyang saad
sa usa ka langitnon nga
puluy-anan, ug sa kahigayonan
sa pag-alagad Kaniya. Ang
pagtoo nagatubo ug ang Dios
nagakaanam ugkamatuod alang
niadtong nagbaton sa usa ka
mapasalamaton nga espiritu
ug nagakalipay diha sa Iyang
gugma .:
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Tinugyan nga Buluhaton 90
Kon aduna man ugaling dili panagkauyon sa mga kasimbahanan o sa mga magbubuhat mahitungod sa pag-abli
ug simbahan diha sa bag-o nga dapit, ang desisyon
kinahanglan nga isangku ngadto sa (pastor/ mga miembro/ mga opisyalis sa distrito)

Tinugyan nga Buluhaton 185
I.

2.

3.

Basaha:
Juan 5:24;2 Mga Taga Corinto 5:1
Mga Buhat 26:18,19; Taga Roma 12:1
Basaha pagbalik ang mga ang-ang ngadto sa pagkapukaw, sa matag usa magaingon ikaw nga "ako
kinahanglan nga." Pag-ampo sa tagsa tagsa ka mga
ang-ang nga nagapangayo sa Dios sa pagtabang nimo
sa pagbaton niini. Sulati ug "Oo" tupad sa. matag
usa nga imong gihuna-huna nga pagadawaton.
Paghunahuna ug mga paagi diin ang imong simbahanmadasig sa pagdawat sa matag ang-ang. Aduna
bay lain pa nga butang nga imong mahimo
mahitungod niini?
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Tubag 90
mga opisyaJis
sa distrito

Pakigsabut-sabut
Ang kadak-on sa kaakohan
sa usa ka iglesia tingali mamahimo nga pag-kab-ut ang
kada bahin ngadto sa usa ka
punto katunga taliwala niini
ug sa kinadul-an nga simbahan nga nakig-arnbit sa susama
nga mensahi ug kaakohan sa
pagpangabig ug mga kalag.

Mga Ang-ang ngadto
sa Pagkapukaw
Hinaut pa nga ang Dios magagamit kanimo nga mapa!lalanginan ang uban sa imong
pag-angkon niining mga angang ngadto sa pagkapukaw,
Unsa ang imong nakat-onan
niini nga kurso makatabang
kanimo ug sa imong simbahan
sa paagi praktikal. Kami nagalaum nga imong nakaplagan
ang mga tubag sa imong mga
pangutana ug labaw ka nga
naandam karon sa pagpamuhat alang sa Ginoo.
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Tinugyan nga Buluhaton 91
Unsa kalayo ang dapit sa kaakohan sa usa ka iglesia sa
pag-abut ug pagpangabig sa mga kalag sa usa ka lungsod?
a) Sa kada balay niana nga lungsod
.... b) Katunga taliwala niini ug sa kinadul-an nga
simbahan nga nakig-ambit sa iyang mensahi ug
kaakohan.
.... k) Sa kinadul-an nga iglesia nga nakig-arnbit sa
mensahi ug sa kaakohan

Kon kini nga kurso nakatabang kanimo, isugyot kini
ngadto sa imong mga higala nga Kristohanon. Kon
interesado ka sa pagtudlo niini ngadto sa usa ka grupo
diha sa imong simbahan O sa outstation, hangyoa ang
International Correspondence Institute sa imong dapit
mahitungod sa linain nga bayad alang sa 'mga grupo.
Ang ilnong magtutudlo sa International Correspondence
Institute malipay sa pagdawat sa bisan unsa nga taho
mahitungod sa panalangin O pag-uswag nga miabut sa
imong simbahan pinaagi sa pagsunod sa mga gisugyot nga
imong gikatun-an.
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Karon balik ngadto sa pahina
8 alang sa tubag sa Buluhaton
91. Sugdi dayon pagtuon ang
katunga diha sa ubos.

~--PAHALIPAY!
Kami buot nga mopahalipay sa imong pagtapus niini nga
kurso! Sa labing madali kon madawat na sa imong magtutudlo ang imong kompleto nga talaan sa rnagtotoon,
iya kining graduhan ug iuli kini kanimo uban sa imong
matahum nga sertipiko. Kon Wala ka pa makapalista sa
sunod nga kurso gikan sa International Correspondence
Institute, buhata na kini karon.
Sulati ang imong talaan sa magtotoon alang sa leksyon 10.
Pahinumdom:

Kon kining libra pagagamiton pag-usab
paggamit ug lain nga kopya niining talaan
~ sa magtotoon.

International Correspondence Institute
PHILlPPINE NATIONAl OFFICE
P.O. Box 1084, Manila
Talaan sa Magtotoon-ANG

IGLESIA

Leksyon 1 ngadto sa 3

Oo

Petsa sa pagpadala .....

o ••••••••••••••••••••

Ayoha sa Pagsulat
Imong Ngalan ................................................................•
Pinuy-anan

..

.....................................................................................
. .
.......................................................................................
Panuigon

Lalaki/Babaye

..

Pangita

..

Miembro ba ikaw sa usa ka simbahan?

..

Simbahan

.

Imong katungdanan sa simbahan

.

Leksyon l-Ang
l.

Unibersal nga Iglesia

Unsa nga matang sa pagtabang ang imong gipaabut
sa imong pagtuon niini nga leksyon?

2. ' ...Giunsa man nimo ang pagtuon niining mao nga
• ,'libro?
Diha sa klase?

3.

4.

5.

:

~ Sa imong

kaugalingon?

.

Uban sa usa ka higala?

"

Nganli ang upat ka mga butang nga ang iglesia
gipakasama diha sa Biblia.
(1)

(3)

(2)

(4)

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyan nga
mga buluhaton diha sa leksyon l?

,Gilisuran ka ba sa mga paagi nga gigamit?

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

"

Nasabtan na ba nimo kini karon?

.

.
.

Leksyon 2-Ang Misyon sa Iglesia
6.

Kinsa man ang angay nga saksi alang kang Kristo?

7.

Napuno ka na ba sa Espiritu Santo?
Kanus-a?

:

Kon wala pa, buot
I

ba nimo nga mapuno?

.

:

.

..

8.

Unsa man ang imong paagi sa pagsaksi alang kang
Kristo?

9.

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyan
nga mga buluhaton sa leksyon 2?

Leksyon 3-Ang Iglesia Nagatuman sa Iyang Misyon
10 . Nganli ang lima ka mga kalihokan nga resulta sa
pagkapukaw sa iglesia.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

II.

Aduna ba'y pagkapukaw sa imong simbahan?

12.

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyan nga
buluhaton sa leksyon 3?

Mga Pangutana-Mga

Panghunahuna-

Mga Hangyo sa Pag-ampo
Kon adunay imong mga pangutana mahitungod sa
leksyon ang imong magtutudlo malipay sa pagtabang
kanimo. Siya usab magaampo alang kanimo kon buot
ikaw.

Tan-awa pag-usab ang imong talaan sa magtotoon
alang sa leksyon I ngadto sa 3 aron sa pagseguro nga
husto ang imong gipangsulat niini. Ug karon guntinga
kini nga pahina ug ipadala kini ngadto sa among
eskuelahan diha sa imong dapit. Siguroha gayud nga
imong ibutang ang husto nga silyo sa sobre. AYAW ug
ipadala ang libro. Ang "address" sa eskuelahan imong
makapngan sa unang bahin niini nga libro. Kon wala
didto, ipadala ang imong talaan sa magtotoon sa:

INTERNAnONAL CORRESPONDENCE
INSnTUTE
PHILlPPINE 'NATIONAL
OFFICE
P.O. Box 1084. Manila

International Correspondence Institute
PH.ILlPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila
TALAAN SA MAGTOTOON-ANG

IGLESIA

Leksyon 4 ngadto sa 6

Petsa sa Pagpadala

.

Ayoha pagsulat
Imong ngalan'

.

Leksyon 4-Ang
13.

Unsa man ang gisaad ni Jesus sa Iyang mga alagad
sa Juan 14:3?

............................
14.

Kaugmaon sa Iglesia

,,:.

Hulagwaya pinaagi sa imong kaugalingon nga mga
pulong ang pagbayaw sa iglesia.

.

15.

Unsa man ang buot nimo nga ginabuhat sa pag-abut
ni Jesus?
.

16.

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyan nga
buluhaton sa leksyon 4?

Leksyon 5-Ang Lokal nga Iglesia
17.

Ang imo bang iglesia adunay linain nga kurso sa
pagtulon-an aron sa pag-andam sa mga bag-ong
nakabig alang sa pagkamiembro?
..

18.

Pila na ba ka mga Iibro ang imong natun-an sa
"Basic Bible Series?"

19.

..

Unsa ang tulo ka mga paagi nga ang iglesia angay
nga magtubo?
(1)
(2)
(3)

·······s··············································

.

20.

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyan
nga buluhaton sa leksyon 5?

21.

Kon buot ka nga makadala sa imong mga higala
ngadto kang Kristo, tanyagi sila ug usa ka walay
bayad nga kurso sa International Correspondence
Institute. Ipadala ngari kanamo ang mga ngalan
ug mga dapit-pinuy-anan niadtong buot niini. Amo
dayon nga ipadala ang una nga pagtulon-an.

Ngalan
Pinuy-anan

.

Ngalan

.

Pinuy-anan

.

Ngalan

..

Pinuy-anan

.

Leksyon 6-Pagpangandam

sa Pagsugod Ug Usa

ka Sanga nga Iglesia
22.

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyari'nga
buluhaton sa leksyon 6?

Mga Pangutana-Mga

Panghunahuna-

Mga Hangyo sa Pag-ampo
Nakatabang ba kini nga mg~ pagtulon-an kanimo?
Sa unsang paagi?

.

Pahalipay!
Natapus na nimo ang labaw sa katunga niini nga
kurso. Tan-awa pag-usab ang imong talaan sa magtotoon
alang-sa leksyon 4 ngadto sa 6 aron sa pagsiguro nga
husto ang imong gisulat niini. Ipadala dayon kini nga
mga pahina sa:

INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE
INSTITUTE
PHILlPPINE
NA TIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Mani1a

International Correspondence Institute
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, M~mila

Talaan sa Magtotoon - ANG IGLESIA
Leksyon 7 ngadto sa 10
Petsa sa pagpadala

•

.

Ayoha pagsulat
Imong Ngalan

.

Pinuy-anan

.

Leksyon 7-Pagsugod sa Sanga nga Iglesia
23.

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyan nga
buluhaton sa leksyon 7?

24.

Nakaabli na ba ang imong simbahan ug mga sanga
nga kasimbahanan? ._
Pila man ka buok? .._

25.

.

.
.

Nagaampo ka ba nga usa ka simaahan rnasugdan sa
usa ka 'dapit? Kon mao hain nga dapit?

26.

.

Ibutang ang imong kaugalingon nga daw usa ka
pastor sa usa ka simbahan nga buot mag-abli ug usa
ka sanga nga simbahan; isaysay kon unsaon sa
pag-abli niini.

.

.

......................... ,

..

Leksyon 8 - Organisasyon sa Loka1 nga Simbahan
27.

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyan nga
buluhaton sa leksyon 8?

28.

,

.

Sumala sa l Mga Taga Tesalonica 5: 12,13 ang mga
miembro sa iglesia angay nga magtagad sa ilang mga
•

• pangulo uban sa dakung

I

:

.

ug
29.

.

Kinsa man ang espirituhanon nga pangulo sa imong
simbahan?

..

30.

Unsa man ang mga buluhaton sa diakono sa imong
simbahan?

31.

Unsang bahina niini nga leksyon ang labing nakatabang kanimo?
Giunsa 'man niini pagtabang
kanimo?

Leksyon 9 - Ang Sunday Sebool
32.

Imo bang natapus ang tanan nga mga tinugyan nga
buluhaton sa leksyon 9?

33.

Nganli ang tulo ka mga kalab-uton
sa mga katuyoan sa Sunday school.

.
nga nahilakip

(1) .
(2)
(3)
Sulati ug X sa tupad sa mga kalab-uton sa itaas
nga gitinguha sa imong Sunday school.
34.

Unsa man ang kasagaran nga gidaghanon sa tumatambong sa imong Sunday school?

35.

Unsa may imong pagbati mahitungod
uswag sa imong Sunday school?

sa pagpa-

36.

Nakapamuhat
school?

ka na ba sa usa ka sanga nga Sunday
:

Buot ka ba?

.

.•.•. !'......•...............................

Kon mao, asang dapita?

:

.

Unsa may imong pagabuhaton?

Leksyon 10 Simbahan

.
.

Pag-uswag diha sa Lokal nga

37.

Imo na bang natapus ang tanan nga mga tinugyan
nga buluhaton sa leksyon 1O? '

38.

Unsa may imong giplano nga pagabuhaton sa
pagtabang sa imong lokal nga simbahan sa 'Paguswag?

/

I

Mga Pangutana - Mga Panghunahuna
Mga Hangyo sa Pag-ampo

sa unsang paagi nga ikaw natabangan niining mao nga
. kurso?
•

PAHALIPAY!
Imo nang natapus kining mao nga kurso. Nasiguro
namo nga kini makatabang ug daku kanimo. Ingon man
ang uban nga mga kurso nga gitanyag sa InternationaI
Correspondence Institute. Kon wala ka pa makapaIista sa
sunod nga kurso, among gisugyot nga maghangyo ka na
niini karon. Tan-awa pagbalik ang imong talaan sa
magtotoon aron sa pagsiguro nga nasulatan kini sa husto.
Karon, guntinga kining mao nga mga pahina ug ipadala
kini kanamo; o pagpadala ba hinuon ug sinulatan nga
kopya nga imong gihimo nga imong talaan sa magtotoon.
Siguroha nga imong gipapilit ang husto nga siIyo sa
sobre. AYAW ipadala kanamo ang Iibro. Ipadala ang
imong talaan sa magtotoon ngadto sa:
INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE
INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084. Manila

•

·

.

Gusto ba nimong mahibaloan ...
• giunsa pagsugod
• unsa ang angayb
• unsay mahitabo
• unsaon pagsulbad
sa Iglesia?
• unsaon pagsugod
simbahan?
• unsan pag-usbaw
• unsaon pagbaton
pagkapukaw?

-sa Iglesia?
uhaton sa Iglesia?
sa Iglesia?
sa mga gumonhap
ang sanga nga
sa Sunday
ug tinuod

School?
nga

Kon mao, Ang Iglesia maoy imong gipangita:
Libu-libong mga Kristohanon ang natabangan pinaagi sa iyang praktikal nga mga sugyot. Kining
edisyon nga imong kaugalingong magtutudlo nagagamit ug usa ka bag-o nga paagi sa pagtabang
kanimong .....
•
•
•

rnakakat-on ug dali
makahinumdom ug dugay
mogamit sa imong natun-an

Ang pagtuon sa Ang Iglesia sama sa usa ka dula.
Pagsunod lamang sa mga pahudlo ug sulayi ang
imong kaugalingon samtang nagapadayon ka. Sarntanggabansay ka sa imong kaugalingon i.iining mga
sugyot, ang Dios mogamit kanimong modala ug
bag- ug kinabuhi ng panalangin sa imong simbahan.
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