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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.

'

13

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.

