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'Tubag 31

2. kaisug

Jesus

Irepresen tar si Kristo

Ang pulong nga Kristohanon
nagkahulugan nga "sama-ni-
Kristo," Ang matag Kri toha-
non 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.

Tubag 125

l. a) mahimong
mabawtismohan
ug mamiembro sa
inahan nga
simbahan
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Tinugyan nga Buluhaton 32

1. Basaha:
Mga Buhat 11:26

2. Ang ngalan nga "Kristohanon" una nga gigamit sa

' nga naghisgot niad-
tong mga nagatoo kang Jesus.

Sag-uloha kini:

Niini nga Leksyon imong Pagatun-an
ORGANISASYON DIHA SA LOKAL NGA SIMBAHAN

Ang Pagkakinahanglanon sa Organisasyon
I

Ang mga Pangulo sa Simbahan
Ang mga Miembro
Ang mga Departamento
Ang Kinaugalingon nga Pagdumala

,
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Tubag 32

2. Antiokya

Irepresentar si Kristo

Sa diha nga atong irepresentar
si Kristo, atong natuman ang
tanang misyon sa iglesia. Ingon
nga mga miembro sa Iyang
lawas, magabuhat kita unsay
isulti sa Ulo kanato. Kita
angay nga mahimong kahayag
sa uban mahitungod sa dalan

, sa langit; ingon nga asin nga
nagatimpla sa kalibutan, sa
pagkamaayo; ug angay kitang
mahimong matinud-anon nga
mga saksi ngadto sa uban
mahitungod sa atong Ginoo.

Ang Pagkakinahanglanon
sa Organisasyon

Ang maayo nga organisasyon
makatabang sa simbahan sa
pagtuman sa iyang misyon.
Makatampo kini sa panaghiu-
sa, maayo nga administrasyon,
maayo nga doktrlna, mata-
rung nga pagkinabuhi, espiri-
tuhanong pagtubo ug sa
pagkapukaw. Ang organisas-
yon pinasubay sa Biblia.
Mahinungdanon kini alang sa
iglesia sama ka mahinung-
danon sa mga bukog alang sa
lawas.
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Tinugyan nga Buluhaton 33

Ang misyon sa iglesia mao ang:

Pagkahimo nga : ni ..

Pagkahimo nga :. alang sa .

Pagkahimo nga sa .

Pagkahimo nga alang

kang .

Tinugyan nga Buluhaton 126

Pilia ang tulo ka mga husto nga mga tubag:

Hain niining mga mosunod ang ikatampo sa maayong
organisasyon sa lokal nga simbahan?

........ a) Panaghiusa ug maayong pagdumala

........ b) Sayop nga doktrina ug pinatuyangan nga kina-

buhi

........ k) Kaluyahon ug pagkulang

........ d) Espirituhanong kabaskug ug pagtubo

........ e) Maayong doktrina ug matarung nga pagkinabuhi '
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Tubag 33

lawas
Kristo

kahayag •
uban

asin
kalibutan

mga saksi
Kristo

Irepresentar si Kristo

Pag-ampo alang sa imong
iglesia, alang sa imong pastor,

,alang sa mga opisyal sa iglesia,
ug sa tanang mga miembro
sa iglesia nga may kaiabutan
soa. matag usa niining mga
bahin sa misyon sa iglesia.
Hain mang bahina nga ang
imong iglesia mahuyang? Hain
mang bahina nga kini malig-
on?

Karon, pag-ampo alang sa
ubang mga iglesia sa imong
lungsod diha sa imong distrito
ug sa tibuok kalibutan.

Tubag 126

a) Panaghiusa ug
maayong
pagdumala

d) Espirituhanon
nga kabaskug
ug pagtubo

e) Maayong doktrina
ug matarung nga
pagkinabuhi

Ang Pagkakinahanglanon
sa Organisasyon

Ang maayo nga organisasyon
adunay kalabutan sa espiritu-
hanon nga kabaskug sa simba-
han sama na usab nga ang
maayo ug mabaskug nga 'mga
bukog may kalabutan ngadto
sa kusog ug kabaskug sa tibuok
nga lawas. Sa lain nga bahin
ang kakulang sa organisasyon
makaluya sa tibuok simbahan,
sama usab sa masakiton nga
bukog makapaluya sa tibuok;
nga lawas.
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Pag-ampo alang sa mga Kristohanon nga imong nailhan
nga naglisud nga mahimong ingon nga asin, kahayag, o

.. saksi. Pangayo sa Ginoo kon unsa ang imong matabang
alang kanila. .

Unsaon man nimo ingon nga miembro, sa pagtabang sa
iglesia aron pagtuman sa iyang misyon diha niining mga
butanga?Pangayo sa Ginoo nga ipakita kanimo ang
angay nga pagabuhaton, ug paghulat Kaniya hangtud
Iya kining pagabuhaton. Iyang igapadayag' sa imong
hunahuna kon unsa ang angay nimo nga pagabuhaton.
Tingali pa-ampoon ka ug dugang pa alang sa iglesia ;
O tingali lain nga butang usab.

* Paklia kini nga basahon ngadto sa talaan sa magtu-
·tuon ng sulati ang bahin sa leksyon 2.

Tinugyan nga Buluhaton 127/

l. Pasalamati ang Dios alang sa organisasyon sa
simbahan ug sa mga kaayohan niini.

2. Ang maayong organisasyon diha sa iglesia mahimo
nga ikatandi sa

........ a) mga bukog diha sa lawas. nga magahatag
. sa mga bahin niini sa husto nga relasyon

sa usa ngadto sa usa .
........ b) mga bukog nga makapalihok sa panglawas .

........ k) mga ugat nga magamando sa lawas sa pag-
lihok.


