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Tubag 3

2. Iglesia
Misyon

Tubag 95

dapit
magtotoo
dapit

Pagpamisita

Aron nga masugdan ang bag-
ong buluhaton, ang inahan
nga simbahan kinahanglang:
* makaila sa mga katawhan
* mosaksi ngadto sa matag

usa diha sa maong dapit
* pagpainteres sa mga ka-

tawhan mahitungod sa
ebanghilyo

Kadaghanan sa mga dapit ang
balay-balay nga pagpamisita
mao ang kinamaayohang paagi
sa pagbuhat niining mga bu-
tanga.
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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 96

I 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. ~

Tubag 96

pag-ila-ila
katawhan
pagsaksi
pagpainteres

Pagpamisita

Unsang matanga?
Ang simbahan kinahanglang
adunay sinubay nga paagi sa
programa sa pagpamisita nga
magasakop sa tanang silingan
'nga mga distrito, silingang da-
pit ug mga lungsod nga sulod
sa iyang kaakohan. Niining
paagiha ang simbahan maka-
kaplag sa bahin sa iyang dapit
diin ang mga tawo makabaton
ug kaikag ug ang usa ka sanga
nga iglesia labing gikina-
hanglan.
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Tinugyan nga Buluhaton 4

Pilia ang hustong pulong nga nasulod niini nga marka (I
aron isulat diha sa blangko:

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 sim-
bahan? (

a) Bisitahon ang tibuok dapit sa hustong paagi
b) Maghimo ug pagwali sa gawas
k) Mag-abang ug daku nga tigumanan
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Tubag 4

ekklesia

Ang KahuIugan sa "Iglesia"

Atong gigamit ang pulong
iglesia o simbahan sa pagpa-
sabut 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 naga-
kahulugan ug mga katawhan-
dili gayud ang balay-
alampoanan.

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 mag-
kuyog sa pagpanlakaw nga
tinagurha ngadto sa kabalay-
balayan diha sa mga dalan nga
gitudlo alang kanila. Sila .ma-
kigsulti 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 nagaka-
hulugan 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 ka-
luwasan.

.... k) Pagdapit niadtong gusto nga mahimong rniem-
bro sa simbahan.
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Tubag 5

l. Tinawag nga
katiguman O
kongregasyon

- 2. mga katawhan

Ang Kahulugan sa "Iglesia"

Simbahan nga Lokal
Usa ka pundok sa mga Kristo-
hanon 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 kinahang-
lan nga magasulat sa mga nga-
lan ug mga dapit-pinuy-anan
niadtong:
l. nagadawat sa Ginoo
2. nagpakita ug linain nga

kaikag mahitungod sa
ebanghilyo

3. mga magtotoo na.
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Tinugyan nga Buluhaton 6

l. Basaha kining mga bersikuloha sa imong Biblia aron
pagsusi kon giunsa paghubad ang pulong nga ek-
klesia: 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 0

Padayon sa sunod pahina. •

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.
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Tubag 6

1. a) Mga Taga
Roma 16:5

b) Mga Buhat
2:47

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.

Tubag 99

k) Isulat ang
ilang mga
ngalan ug
dapit-
pinuy-anan.

Pagpamisita

Sa makadaghan ang tigparni-
sita tingali makadawat sa pag-
dapit aron sa paghimo ug mga
serbisyo. Ang mga tigpamisita
kinahanglan dili mobati nga
walay hinungdan ang mga pul-
tahan nga inablihan sa Ginoo
- bisan unsa kini kagamay.
Ang kinadakuan nga pagka-
pukaw mahimong magasugod
sa usa ka panimalay nga labing
timawa sa tanan.
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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.
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Tubag 7

l.

2.
makita

dili

Ang Kahulugan sa "Iglesia"

Ang unibersal nga Iglesia
Ang unibersal nga iglesia gina-
sakpan 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 magaga-
mit. sa mga Kristohanon nga
mga magbubuhat, mga dia-
kono, 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 Kristoha-
non ..
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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 usab nga
(makita/dili makita) nga iglesia.

Tinugyan nga Buluhaton 101

Kinsa man ang angay nga motabang sa pastor sa pag-
abli ug bag-ong buluhaton?

a) Ang mga kabatan-on an lamang
b) Matag miembro sa iyang simbahan
k) Ang mgadiakono '
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Tubag 8

l. nga atua sa
langit ug sa
yuta.

2. dili makita

Ang Kahulugan sa "Iglesia"

Kon ikaw matuod nga Kristo-
hanon 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.

Tubag 101

b) Kada
miembro sa
iyang
simbahan

Pagpamisita

Kadtong dili makahigayon sa
pagpamisita mahimong maka-
tabang sa mga kinasingkasing
gayud nga pag-ampo. Ang
matag usa kinahanglan mang-
gilabut sa programa sa
pagpamisita tungod niining
duha ka katarungan:
l) tungod kay ang iyang ta-

bang gikinahanglan,
2) tungod kay ang matag usa
nagkinahanglan niining espiri-
tuhanong nga pagpaugnat sa
iyang Kristohanong kasinatian.



29
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

....................................................... :..... nga iglesia.

3. Ang usa ka pundok sa mga Kristohanon nga maga-
tagbo 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.



30

Tubag 9

I. ekklesia

2. unibersal
dili-makita

3. lokal

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.

Tubag 102

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

/ 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 kaluwa-
san, ug angay nga ang mga
miembro sa simbahan maga-
ampo 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 pag-
bisita 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

Unsa ang Gipakasama sa Iglesia

Ang iglesia usa sa ka panima-
lay. Sa espirituhanon nga
pagkasulti natawo kita pag-
usab ngadto sa panimalay sa
Dios. Ang Balaang Espiritu
naghiusa kanato diha sa
gugmang inigsoon. Kitang
tanan manununod sa samang

. espirituhanon nga panulon-
don. Usahay ang Biblia maga-
gamit sa mga pulong nga balay
ug panimalay alang sa pamil-
ya.

Tubag 103

a) Kadtong
magapamuhat
diha sa
sanga nga
iglesia

Pagpamisita

Ang mga magbubuhat kina-
hanglan gayud nga maghuna-
huna sa mga kinaiya ug kon
unsa ang angay pagabuhaton
samtang sila magapamuhat
alang sa Ginoo. Ang ilang
linihokan kinahanglang dili
makatamay sa mensahi sa ka-
luwasan 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. 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 : ..

2. Sulati ang imong talaan-sa-rnagtotoon alang sa
leksyon ve.
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Tubag 11

2. Mga Taga
Hebreohanon
3:6

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.

Tubag 104

l. a) Pana-awon
b) Panagsabut-

sabut
k) Pagpalihok

sa Katawhan
d) Pagpamisita


