A Usa nga katawhan. 1 Pedro 2:9
❖ Katawhan gikan sa matag nasud kabahin sa Iglesia, apan ang Dios nagaisip sa Iglesia nga
mamahimong usa nga katawhan. Usa ka balaang nasud sa mga balaang lalaki ug babaye
nga adunay usa ka katuyoan: ang pagmantala sa gugma sa Dios ug kaluwasan ngadto sa
kalibutan.
❖ Wala kitay mahimo nga mamahimong angayan nga makabahin niini nga katawhan. Ang Dios
nagapili kanato karon ingon nga Siya nagpili sa katawhan sa Israel (Deuteronomio 7:6-8).
B Usa nga balay ug usa nga puloy-an. Efeso 2:19-22.
❖ Niini nga sambinga, gisagol ni Pablo ang alinghuna sa usa ka balay ug sa mga bato uban ang
puloy-an sulod niini.
❖ Kita maoy mga buhing bato nga kabahin sa usa ka balay. Ang pamag-ang ug ang
patukaranan mao si Cristo (1 Pedro 2:4-5).
❖ Kabahin usab kita sa usa ka dakung panimalay, apan dili pinaagi sa kadugtongan sa dugo:
ang Dios maoy atong amahan.
❖ Kita nahiusa tungod kay atong nasinatian ang bag-ong pagkatawo, ug kita nag-ambitay sa
usa ka doktrina ug usa ka tahas: ang pagwali sa Maayong Balita.
C Usa nga templo. 1 Corinto 3:16-17.
❖ Ang katilingban sa mga nagkahiusa nga magtutuo maoy usa ka templo. Ang Dios nagapuyo
tali kanila.
❖ Ang templo pelegroso nga mahugmak sa dihang ang pagkabahin-bahin mohasmag sa Iglesia
(b. 17).
D Usa nga lawas. 1 Corinto 12:12-26.
❖ Ang matag sakop kabahin sa usa ka bahin sa lawas ug adunay usa ka tino nga katuyoan.
Tanang sakop kinahanglan magabuhat sa ilang pagkalahi sa usag usa. Ang lawas dili
makabuhat kon ang mga sakop niini walay pagsinabtanay.
❖ Ang Iglesia mao ang lawas ni Cristo. Siya mao ang ulo ug kita mao ang mga sakop. Ingon nga
usa ka sangpotanan niini:
— Ang atong etniko, kaliwat, kultural, matulon-anon, ug mga kalainan sa pangedaron
kinahanglan dili pagatugotan nga mobahin-bahin kanato diha kang Cristo.
— Sa tiilan sa krus kitang tanan managsama ra.
— Ang maayong balita adunay pag-ayo ug nagapasig-uli nga gahum.
— Ingon nga matag magtutuo nadugtong nga espiritohanon kang Cristo, busa ang tibuok
lawas gipakaon sa susamag pagkaon.
E Usa nga magbalantay usa nga panon. Juan 10:1-11.
❖ Ang Iglesia maoy usa nga panon. Kita maoy mga alisto ug mahadlokon nga mga carnero nga
gigiyahan ni Jesus.
❖ Inig kawala (sala) sa carnero, si Jesus nagapangita kanila ug nagadala kanila balik sa tangkal.
Kanunay Siya nagaatiman kanato (ingon nga tawo ug ingon nga Iglesia).
❖ Ang mahinungdanong punto mao nga ang carnero nakaila sa tingog sa ilang magbalantay.
Kadtong nakaila sa tingog ni Jesus dili mahisalaag. Sila magalakaw nga nahiusa sa
kadaghanan sa panon.
❖ Gani, ang kahiusa ug ang kaluwas sa katawan sa Dios nagasalig sa ilang kaduol Kaniya ug
direkta nga kadugtongan sa ilang matugyanong pagtuman sa Iyang tingog.

