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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

,

61

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
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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.
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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

72

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
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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.

