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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.
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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 ?

/

112

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.
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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.
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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.

