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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 maka-
tudlo nga malampuson kon
gamayra ang klase sa kaba-
taan kay sa daku nga klase
ang iyang pagatudloan. Kon
ang klase moabut na sa gidag-
hanon 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 ; .. .
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Unsa man ang Lokal

nga Simbahan

Kahulugan:
Ang lokal nga simbahan usa
ka kongregasyon sa mga
magtotoo ni Jesu-Kristo.
Maayo kini nga pagka-organi-
sar kauban sa mga pamunoan

-niini nga naghiusa alang sa
espirituhanon nga pagsimba.
Ang mga miembro niini naga-
kauyon mahitungod sa patu-
koranan nga mga pagtulon-
an, 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. Sag-uloha ang kahulugan sa lokal nga simbahan.
2. Ang mga miembro sa usa ka lokal nga simbahan

nagakauyon mahitungod sa patukoranan nga .

.... ,,; sa ug

Tinugyan nga Buluhaton 160

. l. Kopyaha ang hulagway mahitungod sa gisugyot
nga mga departamento O mga klase alang sa
Sunday school.

2. Ang imo bang Sunday school adunay igo nga mga
klase alang sa labing malampuson nga pagpanudlo?
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, 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 kinahang-
lanon, 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 sa
Sunday Sehool

Mga Lawak-tun-anan
Kon adunay labaw sa usa nga
klase sa usa ka lawak kina-
hangIan adunay igo nga gilay-
on 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 kauga-
lingon nga lawak uban sa
lingkoranan, pisara, ug "flan-
nelboard. "
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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 dayon

......... b) Magtuon una sa salapianong kahimtang sa
iglesia .

........ k) Magtuon una sa doktrina, ug organisasyon,
lakip ang mga kinahanglanon, mga bulu-
haton, ug mga pribilehiyo sa pagkamiem-
bro.

2. 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 lawak-

tun-anan?
2. Kon ang gidaghanon sa kalit lang madoble asa man

pagahimoon ang dugang unya nga mga klase?
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Tubag 66

l. k) Magtuon una sa
doktrina ug
organisasyon, lakip
ang mga kinahanglanon,
mga buluhaton, ug mga
pribilehiyo 'sa pagka-
miembro.

. Ang Misyon
sa Lokal nga Simbahan

Ang misyonsa lokal nga
iglesia mao ang pagtuman sa
bahin niini sa misyon sa uni-
bersal nga iglesia. Ingon nga
bahin sa lawas ni Kristo nag-
representar kini Kaniya diha
sa dapit diin kini nahimutang.
Kini usa ka asin, kahayag, ug
usa ka saksi ngadto sa maabut
niini.

Ang mga Departamento sa
Sunday School

Daghan nga mga kasimbaha-
nan 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, a-
duna 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.
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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- magkadag-

han ang dapit nga maa-
but niini.

Mga Balasahon sa
Sunday School

Nakabaton kita ug mga maa-
yong balasahon sa Sunday
school alang sa mga magtutuon
ug mga magtutudlo sa matag
grupo sa panuigon. Ang
Sunday school kinahanglan
nga magagamit sa mga galami-
ton 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 .

......................... sa : .
2. Ang imo ba nga simbahan nagagamit ug mga

balasahon sa Sunday school alang sa mga bata?

....... alang sa mga magtu-

tudlo? ~ .
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Tubag 68

1. espirituhanon
2. gidaghanon
3. daghang mga

dapit ang
maabut niini

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan

Espirituhanon nga pagtubo
Ang iglesia kinahanglan nga
magatubo nga espirituhanon
ug magalig-on sa iyang kauga-
lingon aron sa pagbuhat sa
iyang buluhaton diha sa lawas
ni Kristo.·

Tubag 163

1. balasahon
grupo
panuigon

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. Basaha:
Mga Taga Efeso 4:15,16
2 Pedro 3:18 .
lPedro 2:2
2 Pedro 1:4-10

2. 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. Ang imo ba nga Sunday school nakabaton sa
mga ngalan ug mga pinuy-anan sa tanang mitam-.
bong?

2. Aduna ba'y pagdasig sa mga magtutuon aron
manlimbasug sila sa pagtambong kanunay? ,
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Tubag 69

2. a) Pagtubo sa
Kristohanon nga
kinaiya

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan.

Magatubo kini diha sa espiri-
tuhanong kalig-on pinaagi sa
pagsimba sa Dios ug pinaagi sa
kahibalo ug sa pagsunod sa Pu-
long sa Dios. Mao kini ang
hinungdan ngano nga ang
lokal nga simbahan adunay
panahon alang sa mga pag-
ampo 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 ti-
nuig 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 gidag-
hanon 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 malu-
kop na niini ang iyang dapit
sa pagwali sa Pulong sa Dios.
Kinahanglan nga panlimbasu-
gan niini ang pag-abut sa
matag panimalay diha sa dapit
niini ug sa pagkabig ug mga
kalag ngadto kang Kristo.

Tubag 165

l. a) Senemana,
binulan, ug tinuig,
sumala sa
gikinahanglan.

Mga Talaan 'ug mga Halad

Mga Halad
Ang mga magtotoon kina-
hanglan 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 Kristo-
hanon 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 kina-
hanglan nga makat-on .

........ 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
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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 maka-
buhat sa iyang bahin pinaagi
sa: (I) pag-abut- sa iyang kau-
galingon nga dapit alang kang
Kristo, . (2) pagpauswag sa
buluhaton pinaagi sa mga
"outstations", (3) pagpadala
sa maayong balita ngadto sa
uban nga mga dapit.

Tubag 166

d) sa tubag
nga anaa sa
b) ug k) sa
itaas

Mga Talaan ug mga Halad
Ang mga halad sa Sunday
school salaping pagagamiton
alang sa mga galastohan sa
mga balasahon ug mga gala-
miton, 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 naga-
pamuhat sa bag-ong mga dapit
O sa gawas sa nasud.
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Tinugyan nga Buluhaton 72

I. Basaha:
Markos 16: 15-20
Mateo 28:19, 20

2. 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 gasto-
hon una sa

........ a) sweldo sa pastor

........ b) mga galastohan sa Sunday sehool

........ k) direktor sa Sunday sehool sa distrito.
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Tubag 72

2. Mateo

Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan

Kadaghanan sa mga kasimba-
hanan 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.

. '." • I :'.' ';'.~ ••.•• . • .

Tubag 167

b. mga galastohan
sa Sunday schooI.

Mga Magbubuhat sa
Sunday School

Mga Opisyales
Ang Sunday school mahimong
makabaton sa daghan nga mga
opisyales sumala sa gikina-
hanglan.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. Sag-uloha:
Mateo 28:18-20

2. 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 .
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Ang Misyon sa
Lokal nga Simbahan

Ang patukoranan nga pagtu-
lon-an sa Biblia nga bahin niini
nga Iibro nga imong ginatun-
an, giandam aron sa pagtabang
sa simbahan sa pagtuman sa
misyon niini. Kini nga mga
kurso magatabang sa simba-
han sa pagtubo nga espiritu-
hanon, ug sa gidaghanon.

Tubag 168

pastor

Mga Magbubuhat sa
Sunday SchooI

Ang superintendente mao ang
direktor sa Sunday schooI.
Iyang' tan-awon nga ang
matag klase adunay' magtu-
tudlo 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 sa
Patukoranan nga Pagtulon-an sa Biblia. '

........ b) Ang pastor ug ang mga diakono magatuon sa
Patukoranan nga Pagtulon-an sa Biblia .

........k) Ang pastor, mga diakono, mga miembro, ug
umalabot nga mga miembro magtuon sa
Patukoranan nga Pagtulon-an sa BibIia.

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

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

Gisangkapan alang sa
Iyang Misyon

Si Kristo nagahatag sa iglesia
sa tanan nga mga kinahang-
lanon 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 mag-

bubuhat

. '. ' I . . " .,',

Tubag 169

superintendente

Mga Magbubuhat sa
Sunday School

Mga Magtutudlo
Ang mga magtutudlo kina-
hangIan nga mapanig-ingnan sa
mga kamatuoran nga 'i1ang
gitudlo. Ang mga magtutudlo
kinahanglan nga magmatinud-
anon sa pagtambong, sa pag-
ampo 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 gikinahanglan gayud nga
magmatinud-anon sa .

sa oo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo.. alang sa ilang

.................................................................... ug sa .
,................................................ sa ..



174

Tubag 75

1. sugo
2. Dios
3. pag-ampo
4. Kristo
5. mga katakus
6. Balaang Espiritu
7. mensahi
8. mga magbubuhat

Tubag 170

pagtambong
pag-ampo
mga magtotoon
pagtuon

, leksyon

I

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 kaugali-
ngon nga Pulong sa Dios. Ug
si Kristo nagauban kaniya.

Gisangkapan alang sa
Iyang Misyon

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 kinahang-
lan mamisita sa mga miembro
sa iyang klase ilabi na kadtong
mipalta tungod sa balatian.
Ang magtutudlo sa Sunday
school mahimo nga maka-
baton sa usa ka pagpa ngalagad
sa pagkabig sa mga kalag;
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Tinugyan nga Buluhaton 76

1. Isulti gikan sa imong pagsag-ulo ang Mateo 28: 18-
20.

2. 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. Pag-ampo alang sa tanan nga mga magtutudlo sa
imong Sunday school.

2. 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.


