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Tubag 11
2.

Mga Taga
Hebreohanon

3:6

Tubag 104
l.

a) Pana-awon
b) Panagsabutsabut
k) Pagpalihok
sa Katawhan
d) Pagpamisita

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.
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Tinugyan

nga Buluhaton

12

1.

Basaha: I Pedro 2:4-6

2.

Si Pedro nagsulti kanato sa pagduol ngadto sa
Ginoo aron kita

-

Iyang magamit ingon nga

.

mga bato aron sa pagtukod sa
3.

,

•

)1,

,.,

:

.

Pasalamati ang Dios sa kahigayonan nga nahimo
kang usa ka kang bato diha sa Iyang balay.

•

::l

~ > ~.

'.

•

Sag-uloha kini:
Niini nga Leksyon Imong Pagatun-an
ANG PAGSUGOD SA SANGA NGA SIMBAHAN
Mga Serbisyo
Mga Halad
Pagpanudlo
Ebanghelismo
Organisasyon

.

•
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Tubag 12
2.

buhing
espirituhanong
templo

Unsa ang Gipakasama sa Iglesia
Ang iglesia gitukod diha sa
lig-on nga patukoranan nga
mao si Jesu- Kristo ug sa Iyang
Pulong. Kini usa ka mahimayaon nga espirituhanong balay
nga gipili sa Dios nga Iyang
pagapuy-an. Busa gitawag kini
Niya ug balaang templo, usa
ka dapit sa pagsimba. Sa
dihang maduol kita aron sa
pagsimba sa Dios, Siya magatagbo ug magapanalangin kanato.

Mga Serbisyo
.Diin kini sila pagasugdan?
Daghang mga simbahan nga
nagsugod gikan sa mga serbisyo nga gihimo sa balay sa
mga magtotoo
sa mga katawhan nga
interesado sa
ebanghelyo. sa dihang may
kahigayonan nga daw kabubut-on sa Dios ang mga magbubuhat gikan sa inahan nga
simbahan mahimong makasugod sa paghimog mga serbisyo diha sa usa ka panimalay. Kini mao ang paagi sa
. Bag-ong Tugon.

o

'37

Tinugyan nga Buluhaton 13
I.

Basaha:
I Mga Taga Corinto 3:16, 17
Taga Efeso 2:20-22
Mateo 18:20

2.

Hain. man niining mga bersikuloha ang nagaingon
nga si Jesu-Kristo mao ang batong pamag-ang nga
nagakupot sa paghiusa sa tibuok balay?

3.

Hain man nga bersikulo ang nag-ingon nga gisulti
ni Jesus nga hain gani ang duha kon tulo ang
magahisgut sa Iyang ngalan Siya magpataliwala
kanila?

Tinugyan nga Buluhaton 105
I.
2.

Basaha:
Mga Taga Roma 16:3-5
Dinhi si Pablo nagpadala ug mga panghimamat
ngadto sa
nga nagatigum
diha sa
ni Prisca ug
.
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Tubag

is

2.

Mga Taga
Efeso 2:20-22

3.

Mateo

18:20

Unsa ang Gipakasama sa Iglesia
Ang iglesia gitawag nga lawas
ni Kristo Matag matuod nga
Kristohanon nga miembro sa
lawas ni Kristo Siya mao ang
atong Ulo. Gikan kaniya atong
nadawat ang atong kinabuhi,
Ang Ulo mao ang magamando
sa miembro sa lawas kon unsa
ang angay nga pagabuhaton.
Kinahanglan nga pagabuhaton
nato bisan ang unsa nga gisul ti
ni Kristo

Mga Serbisyo
Tubag 105
2.

iglesia
balay
Aquila

Kinahanglan
nga ang
mga
magbubuhat
magpaabut nga
adunay mga kalag maluwas
pinaagi sa mga serbisyo nga
ginahimo sa mga balay. Ang
mga naluwas gikan niining
mga serbisyoha maoy mamugna nga patukoranan 'nga pundok alang sa bag-ong kongregasyon, Ug kon modaghan
na ang mga miembro mahimong ang mga serbisyo ibalhin sa usa ka simbahan gayud
nga angay sa usa ka daku nga
kongregasyon.
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/

Tinugyan nga Buluhaton 14
1.

2.

3.

Basaha:
.Mga Taga Efeso 1:22,23
Mga Taga Colosas l : 18 .
Niining mga bersikuloha basaha ang mahitungod
sa iglesia ingon nga (panimalay /balay /pangasawonom/lawas) ni Kristo :
.
Pasalamati ang Dios sa kinabuhing walay katapusan
nga imong nadawat gikan kang Jesus.

Tinugyan nga Buluhaton 106
l.
2.

Basaha:
Mga Taga Roma 16:23
Si Pablo nagpuyo diha sa balay ni
diin ang
nagatagbo.

.
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Tubag 14
2.

lawas

Tubag 106
2.

Gayo
iglesia

Unsa ang Gipakasama sa Iglesia
Ang Espiritu Santo nagahatag
niining
kahibulongan
nga
kinabuhi ni Kristongadto sa
matag miembro sa Iyang lawas.
Ang Espiritu magatabang sa
, matag usa aron iyang mahimo
ang iyang buluhaton diha sa
lawas. Nagahiusa kitang tanan
sa pagpamuhat
sa bisan
unsang butang nga ipabuhat
ni Kristo, ang atong Ulo, sa
Iyang isulti kanato.

Mga Serbisyo
Usahay makaayo nga ang buluhaton pagaablihan pinaagi sa
pagwali sa gawas. Tingali pagwali sa plasa, o bakante nga
lote nga maayo ang nahimutangan. O tingali diha sa tolda,
estadyum o inabangan nga
dakung balay.
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Tinugyan nga Buluhaton 15
l.

Basaha:
I Mga Taga Corinto 12: 12-28

2.

Kini nga mga bersikuloha nagatudlo nga ingon nga
mga miembro sa lawas ni Kristo, ang mga Kristohanon kinahanglan nga (maghiusa sa pagbuhat/
pasagdan kon' unsay gibuhat sa uban/magbugno
ang matag usa)

Tinugyan nga Buluhaton 107
Pagngalan ug unom ka dapit diin himoa ang mga
"evangeIistic meetings" aron sa pag-ugmad ug simbahan.
I.

2.
3.

4.
J

5.

·······f··············································

.

6.

.

.
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Tubag 15
2;

maghiusa sa
pagbuhat

Tubag 107
1.

2.
3.
4.
5.
6.

parke
plasa
bakante nga lote
tolda
estadyum
inabangan nga ,
balay

Unsa ka Gipakasama sa Iglesia
Ang Iglesia gitawag nga
pangasaw.:onon 'ni Kristo .
• Binistihan sa pagkamatarung
ni Kristo, siya putli ug lunsay.
Si Kristo nahigugma.
sa
Iyang pangasaw-onon, Gihatag
Niya ang Iyang kinabuhi alang
kaniya. Karon Iyang gipanalipdan ug gipasidunggan siya
ug pagahatagan sa tanang
Iyang gipanag-iya,

Mga Serbisyo
Ang pagsugod pinaagi sa pagwali sa gawas nagakinahanglan
ug daghan nga mga pagpa- ...
ngandam kay sa pagsugod ug
serbisyo sa balay. Bisan kon
ang tibuok dapit nalukop na
sa pagpamisita, kinahanglan
gihapon nga ang mga kabalayan bisitahan pagusab-usab sa
pagdapit sa pagtambong sa
mga serbisyo.
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Tinugyan nga Buluhaton 16
l.

Basaha:
2 Mga Taga Corinto 11:2
Mga Taga Efeso 5:25-27
Pinadayag 19:7-9

2.

Ang Mga Taga Efeso 5 :25-27 nagasaysay mahitungod sa gugma (sa mga Kristohanon alang sa
matag usa/ang iglesia alang kang Kristo/ni Kristo
alang sa iglesia)

3..

sa

l

Pinadayag 19:7-9 si Kristo gitawag nga (ang
Bana/ ang Kordero/ang Ulo sa iglesia)

Tinugyan nga Buluhaton 108
Hain man ang nagkinahanglan ug mas daghan nga
pagpangandam: ang pagsugod ug serbisyo sa balayo
ang pagwali sa gawas?
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Tubag 16
2.

3.

ni Kristo
alang sa
iglesia
ang Kordero

Tubag 108
Pagwali
sa gawas

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Sa wala pa buhata sa Dios
ang kalibutan Siya nagplano
na alang sa iglesia. Nasayud
ang Dios sa wala pa Niya
buhata si Adan ug si Eba nga
sila magpakasala. Busa giplano
Niya ang kaluwasan sa tawo.
Mg Iyang Anak, si JesuKristo,
magaluwas kanato
pinaagi sa Iyang pag-angkon
sa atong silot. Ang tanan nga
magadawat Kaniya mamahimong mga anak sa Dios.

Mga Serbisyo
Kon adunay maayo ug dakung
balay nga makaplagan alang
sa mga serbisyo ug ang gidaghanon sa nangakabig ug tumatambong motugot niini; ang
kongregasyon mahimong mobalhin sa dakung tiguma n tapos sa pagwali sa gawas, Kon
dili, ang mga serbisyo magpadayon diha sa balay sa mga
'magtotoo.
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Tinugyan nga Buluhaton 17
1.
2.

Basaha:
Mga Taga Efeso 1:4,5
Kinsa ang nagplano sa iglesia?

3.

Kanus-a?

4.

Unsa may mahitabo kanato nga nagadawat Kaniya?

Tinugyan nga Buluhaton 109
Pilia ang hustong katapusan;
Inigkatapus sa pagwali sa gawas ang mga serbisyo
kinahanglan nga:
a) dili-ipadayon hangtud nga" adunay simbahan
nga matukod.
b) ipadayon diha lamang sa balay sa mga magtotoo.
k) ipadayon diha sa dakung balayo diha sa mga
balay sa mga magtotoo.
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Tubag 17
2.

Dios nga
Amahan

3.

Sa wala pa
ang kalibutan,
O sa wala pa
ang patukoranan
sa kalibutan.

4.

Mga anak sa
Dios

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Ang plano sa Dios alang sa'
iglesia natago sa daghang mga
siglo. Kanunay gayud nga
adunay
mga tawo
nga
nahigugma Kaniya. Nangaluwas sila tungod kay si Jesus
mao man ang nagpas-an sa
silot alang sa ilang mga sala.
Bahin kini sa natagong plano
sa Dios.

Mga Serbisyo
Tubag 109
k)

ipadayon diha
sa dakung
balayo diha
ba sa mga
balay sa mga
magtotoo.

, Daghang mga bag-ong sirnbahan nga nagsugod ingon nga
sanga nga Sunday SchooI.
Mahimo kini diha sa gawas o
sa mga balay diin ang simbahan nagplano sa pag-abli ug
bag-ong buluhaton. Adunay
klase alang sa mga hingkod
ug sa mga kabataan. Daghang
mga kabataan ang maluwas
diha sa Sunday School nga
magadala sa ilang mga ginikanan aron sa pagtambong sa
mga serbisyo.
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Tinugyan nga Buluhaton 18
l.
2.

Basaha:
Mga Taga Efeso 3:8-11
Si Pablo nagsulat ngadto sa taga Bfeso'mahitungod
sa tinagong plano sa Dios. Diha sa Mga Taga Efeso
3:11 atong makita nga gituman sa Dios ang Iyang
tinago nga plano sumala sa Iyang
.

Tinugyan nga Buluhaton 110
Ang bag-ong buluhaton mahimong pagasugdan uban sa
mga serbisyo diha sa
: ,......... pagwali
o diha sa sanga nga
.
...............

oo

•

•

2.

Tubag 18

Giunsa Pagsugod ang Iglesia

Walay
katapusang
katuyoan

Ang tinago nga plano sa Dios
gipahibalo ni Jesu-Kristo. Siya
miingon, "Pagatukoron
ko
ang akong iglesia." Ang tibuok
kalibutan wala modawat kang
Jesus. Bisan pa ang Iyang
kaugalingon nga nasud niadtong panahona. Apan si Jesus
nagatukod ug ekklesia, usa
ka hut-ong sa mga tinawag
nga magasunod Kaniya.

Mga Serbisyo
Tubag 110
balay
sa gawas
Sunday School

(

Unsa nga matang sa mga serbisyo?
Ang mga serbisyo kinahanglan
nga adunay kinabuhi inubanan sa mga makapadasig nga
mga awit, pagpamatuod, ug
mga mensahi gikan sa Pulong
sa Dios. Kinahanglan gayud
nga sa kanunay
adunay
mga Kristohanong mga magbubuhat diha sa mga serbisyo.
Kon mahimo tambongan kini
sa daghang mga miembro s a
inahan nga simbahan, ilabi na
kon may pagwali sa gawas.
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Tinugyan nga Buluhaton 19
1.

Basaha:
Mateo 16: 13-20

2.

Sag-uloha :
Mateo 16:18. "Pagatukoron ko ang akong iglesia.
Bisan pa ang kamatayon dili gayud arang nga
makabuntog kaniya."
Kinsa ang nagpahibalo nga Siya adunay hut-ong
sa mga tinawag?

3.

/

Tinugyan nga Buluhaton 111
Unsa' may makatabang sa pagwali sa gawas aron kini
.magmalampuson?
a) Ang pagtambong ug ang pagtabang sa mga
miembro sa inahan nga simbahan .
b) Pagtugyan sa tanan ngadto sa mga bag-ong
nangakabig.
k) Paghimo sa mga serbisyo nga hinay ug
maligdong
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Tubag 19
3

-Jesu-Kristo

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Sa pagtandi sa Iglesia ingon
nga balay, si Pablo nagsulat
nga si J esu-Kristo mao ang
bato sa pamag-ang nga nagapugong sa tibuok balay. Ang
pagtoo diha Kaniya mao ang
patukoranan
nga gipahimutang sa
apostoles ug mga
. propeta ' alang kanato aron
usab kita magatukod ibabaw
niini. Atong gipasukad ang
atong tibuok nga kinabuhi
diha Kaniya, sa kamatuoran
nga Siya Anak sa Dios.

mga

Mga Serbisyo
Tubag 111
a)

Ang pagtambong ug pagtabang sa mga
miembro sa
inahan nga
simbahan

Ang mga miembro gikan sa
inahan nga simbahan kinahanglan nga magatabang sa
musika, pag-ampo, mga halad,
mga pagpamatuod ug pagsaksi.
Ang ilang pagtambong makadasig usab sa uban sa pagtambong.' Ang ilang pagtoo
makatabang sa pagkab-ot sa
espirituhanong
panalangin,
kadaugan,
ug magalungtad
nga resulta sa dihang magaampo sila kauban niadtong
nagakinahanglan sa Dios ug sa
pagmaymay uban kanila.
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Tinugyan nga Buluhaton 20
l.
2.·

Basaha:
Mga Taga Efeso 2:20-22
Kinsa ang nagpahimutang

3.

Kinsa man ang' nagakupot

sa patukoranan?

aron sa paghiusa sa balay!

..........................................................................
'4.

Basaha:
Mga Buhat 4: 11 ,12

·5.

Ang patukoranan
diha kang

;

.

diin gitukod at;lg iglesia mao ang pagtoo

Tinugyan nga Buluhaton 112
Hunahunaa:
'
Nakatambong -ka na ba ug serbisyo kauban sa daghang
mga tawo nga kadaghanan mga dili-magtotoo ug ang
Kristohanon duha lamang o tulo? Ug sa lain nga serbisyo kauban sa daghang mga Kris~ohanon ug mabagang panon sa dili-magtotoo diha sa bag-ong dapit?
Hain man niining duha nga labi kang mingbati sa presensya sa Ginoo?
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Tubag 20
2.

ang mga
apostoles ug
ang mga
propeta

3.

Jesu-Kristo

5.

Jesu-Kristo

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Ang plano sa Dios alang sa
iglesia pagabuhaton pinaagi sa
tulo ka mga miembro sa Trinidad. Ang Balaang Espiritui
miabut aron tawgon kadtong
mahimong sakop sa iglesia.
IMiabut Siya niadtong Adlaw
sa Pentekostes, singkwenta ka
adlaw tapos sa pagkabanhaw
ni Jesus. Atong giisip kini nga'
mao ang sinugdanan sa iglesia.

Mga Halad
Kanus-a sila pagadawaton ug
ngano
Batasana ang pagdawat sa mga
halad alang sa buluhaton sa
Ginoo sukad gayud sa sinugdan. Ang bag-ong mga kinabig
kinahanglan tudloan sa pag·simba sa Dios diha sa pagampo, pag-awit, pagpamatuod, paghatag sa ikapulo, ug
pagh.atag sa mga halad.
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Tinugyan nga Buluhaton 21
1.

2.

Basaha:
Roma 8:14-16
I Mga Taga Corinto 12:12,13
Hain man niining mga bersikuloha ang nagatudlo
kanato nga ang Balaang Espiritu magagiya kanato
ug magahimo kanatong mga anak sa Dios?

.

...............................................................................
.

.

Tinugyan nga Buluhaton 113
, Ang mga bag-ong kinabig kinahanglan nga tudloan sa
..........
sa Dios diha sa pag-ampo,
pag-awit, pagpamatuod .:~
.
ug
:
.
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2.

Tubag 21

Giunsa Pagsugod ang Iglesia

Mga Taga
Roma

Gipadayag sa Dios ngadto
kang Pablo ang daghang mga
bahin sa Iyang plano mahitungod sa iglesia. Gipakita sa
Dios ngadto kang Pablo ang
mga katawhan sa nagkalainlain
nga mga nasud nga mao ang
mahimong sakop sa iglesia.
Silang tanan mahimong bahin
sa lawas ni Kristo.

8: 14-16

Tubag 113
pagsimba
paghatag sa
ikapulo
paghatag sa mga
halad

Mga Halad
Bisan tuod nga sa sinugdanan
ang
inahan nga simbahan
maoy magabayad sa mga galastohan, ang bag-ong pundok
kinahanglan maanad sa paghatag sukad sa sinugdanan ga- .
yud. Kay malisud na unya
alang kanila ang paghatag kon
dili sila matudloan sa bag-o
pa silang nangaluwas.
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Tinugyan nga Buluhaton 22
l.

Basaha:
'Mga Taga Efeso ~:3-8

. 2.

Diha sa Mga Taga Efeso 3:5 kinsa man ang
gihisgutan ni Pablo nga gikapadaygan sa natagong
plano sa Dios?

3.

Ang plano sa Dios mao nga ang iglesia pagsakopan
,
.
sa mga katawhan gikan
.

Tinugyan nga Buluhaton 114
Anus-a man ang labing maayo nga panahon sa pagsugod
. I
sa pagkuha ug mga halad?
a) Gikan sa panahon nga ang buluhaton gisugdan
b) Human sa tulo ka mga bulan nga pagserbisyo
k) Human sa usa ka tuig nga pagserbisyo
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Tubag 22
2.·

3:

Ang Iyang
mga balaan
nga mga
apostoles ug
mga propeta
sa daghang mga
kanasuran

Giunsa Pagsugod ang Iglesia
Hangtud. nga nasugdan ang
iglesia, usa ra ka nasud. ang
nakabaton sa linain nga mga
panalangin ug kaakohan ingon
nga mga piniling mga katawhan sa Dios. Karon ang kaluwasan alang na sa tanan. Ang
matag usa nga magadawat
kang Kristo mahimong rniembro sa Iyang lawas, nga mao
ang iglesia.

Mga Halad
Tubag 114
a)

Gikan sa
panahon nga
ang buluhaton
gisugdan

Unsaon pagkuha sa halad
Ayaw gayud paghimog mga
pamalibad alang sa pagkuha
sa halad. Ipahibalo kini sama
sa imong pagpahibalo kon
unsa nga alawiton ang pagakantahon. Ipahayag sa walay
pagpanuko nga kini alang sa
Ginoo aron sa pagbayad sa
mga galastohan sa buluhaton,
ug nga Siya magapanalangin
niadtong' masinugtanon nga
magahatag. Ayaw· pagpugsa
ang tawo-sa paghatag:

I
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Tinugyan nga Buluhaton 23
l.
2~

Basaha: Mga Taga Roma 16:25, 26; Mga Taga
Efeso 2: 12-22
Hain man niini nga mga bersikuloha diin si Pablo
nagahisgot nga -kadtong mga dumoloong kaniadto
ug mga lumalangyaw karon gitukod na ibabaw sa
patukoranan sa mga apostoles ug mga propeta ug
katagilungsod kauban sa mga katawhan sa Dios
ug rniembro sa Iyang panimalay?

.

...............................................................................
.
3.

Karon pak1ia ang pahina ngadto sa imong talaan sa
magtotoo n sa luyo sa libro ug sulati diha sa bahin
alang sa leksyon I.

,

Tinugyan nga Buluhaton 115
Unsaon pagpahibalo ang pagkuha sa halad?
a) Sultihan ang mga tawo nga dili sila mouswag
kon dili sila mahatag
b) Uban sa mga pamalibad nganong kuhaon kini
k) Sultihan ang mga katawhan nga kini alang sa
Dios ug nga Siya magapanalangin niadtong
magahatag.

