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Ika-80 Sagot

Mateo 25:15·21

Pag-aalis ng mga Hadlang
Pagkamakasanlibutan
Ang pag-ibig sa mga aliwan, at
kaginhawahan, at palakpak ng
ng sanlibutan ay sumisira sa bu-
hay espirituwal at humahadlang
sa tunay na pag-unlad. Dapat
payuhan at tagubilinan ng mga
lider ng iglesya ang mga kaanib
sa mga pamantayang Cristiano
kaugnay ng nararapat na kilos.
Ang kasalanan sa iglesya ang
nagbibigay ng masamang panga-
lan nito, ito ang pumipigil sa
pagpapala ng Diyos.
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lsaulo ito:

sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

ANG PAGBABALAK NG ISANG SANGAY NA
IGLESYA

Pangitain
Pagsangguni
Pagpapakilos
Pagdadalaw

~I.
Ika-175 Takdang Aralin

1. Basahin:
I Juan 2: 15-17

2 Ang Ilan sa mga hadlang sa paglago sa espintu at pagsu-
long sa marammg iglesya ay:
Kawalan ng m.. . t

Hid n

Pagkama n

Suh n

sa pana l
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Pangitain

Tingnan ang pangangaila-
ngan
Iniutos sa iglesya na Ipangaral
sa bawa't tao sa lupa ang ebang-
helyo. Dapat dmg Ituro ang
Sahta ng DIYos sa mga bagong
mananampalataya at sanayin
sila para sa pamumuhay at pag-
hhngkod bilang Cnstiano. Ibig
sabihin, dapat magkaroon ng
palagiang oras ng pagsamba at
pagtuturo sa dakong kinaro-
roonan ng mga bagong hikayat.

Ika-175 Sagot

2, malasakit
hidwaan
pagkamaka-
sanlibutan
suhrarun
sa panananalapi

Pag-aalis ng mga Hadlang

Suliranin sa pananalapi
Espmtuwal na nahihirapan ang
iglesya at napipigil ang gawain
kung hmdi magbibigay ng Ikapu
sa DIYo~ ang mga kaamb, o
kung nagbibigay na may rekla-
mo. Pag di binayaran ng iglesya
o ng mga kaanib nito ang kam-
lang dapat bayaran sa purok,
ang pag-unlad ay nahahadlangan.
Marahil dapat turuan ang mga
kaamb tungkol dito.



I Ka-81 Takdang Aralin

mbitin nang walang tingin ang Dakilang Utos gaya ng nasa-
ad sa Mateo 28:18-20.

Ika-176 na Takdang Aralin

1. Basahin:
2 Corinto 9:6,7

2. Isaulo:
2 Corinto 9:7

3. Pag-isipan:
May suliranin ba sa pananalapi ang myong iglesya? Nag-
bibigay ba ng ikapu ang mga kaanib? Mamgat ka ba sa
pagbabayad ng mga utang? Mamam ba ang reputasyon
ng inyong iglesya sa purok sa bagay na ItO? Makatutulong
ba ang pangangaral sa paksang pagiikapu? Idalangin ang
suliranin sa pananalapi ng inyong Iglesya.
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Pangitain
Kung malapit sa iglesya ang
mga nahikayat, sila'y dadalo sa
mga gawain doon. Kung napa-
kalayo naman nila, dapat dal-
hin ng mga manggagawa ng
iglesya ang gawain sa kanila.
Bawa't bayan, nayon, at bawa't
bahagi ng lu ngsod ay kailangang
mayroong palagiang saksi at
isang dako ng pagsamba, sama-
katuwid isang iglesyang pampu-
rok.
Ang iyong sariling bahay ay
maaaring ihandog sa Panginoon
at gawing sangay na kapilya o
kaya'y pagtitipunan ng Bible
club.

Pakikipagtulungan sa Dis-
trito

Ang masiglang pakikípagtulu-
ngan sa ibang mga iglesya sa
programa ng distrito ay nagbu-
bunga ng pag-unlad. At ikaga-
galak naman ng mga opisyal ng
distrito na tumulong sa iglesya.
Ang pastor o kaani b ay maa-
aring lumapit sa kanila upang
humingi ng payo at tulong sa
mga suliranin na hindi kayang
lutasin ng iglesya.
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Ika-82 Takdang Aralin

May alam ka bang bayan-bayan sa palibot o mga bahagi ng
lungsod na wala pang iglesyang salíg sa ebanghelyo? .
Kung gayon, isulat dito ang mga lugar na iyon at ito'y idalan-
gin .
..................................................................................................
..................................................................................................

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

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

Ika-177 Takdang Aralin

Kapag ang Isang pampurok na iglesya ay may suliranmg hmdi
niya kayang lutasm, ito'y dapat na

a) ipagwalang-bahala.
b) ipagsabi sa mga tao.
k) ilapit sa mga opisyal ng distrito.
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Pangitain

Tingnan ang mga pagka-
kataon
Bawa't nakatatag na iglesya ay
makapapangaral ng ebanghelyo
at makapagbubukas ng mga
sangay na iglesya sa mga kalapit-
bayan na walang kaptlya. Ang
inang iglesya ay tutulong sa
bagong iglesya ukol sa mangga-
gawa, panalangin, pananalapi,
at patnubay hanggang, sa ito'y
matuto nang magsarih ng pagta-
taguyod.

'ka-177 Sagot

k) ilapit sa mga
opisyal ng
distrito

Pakikipagtulungan sa
Distrito

Dapat sangguniin ang mga opis-
yal ng distrito kung

• hindi malutas ng iglesya ang
ISangsuliramn.

• may nga suliranin hinggil sa
pastor.

• may nakatayang mga paman-
tayan o gawa na makasisira
sa gawain at walang panun-
tunang mapagsasaligan.
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Ika-83 Takdang Aralin

Ang mga sangay na Iglesya ay dapat pasrmulan ng
a) bawa't nakatatag na iglesya.
b) mga Iglesyang mayroong 300 kaamb o mahigit.
k) mga Iglesyang may maayos na pananalapi.

Ika-178 Takdang Aralin

Maaasahan ng mga pampurok na Iglesya ang mga opisyal ng
distrito upang

a) magbayad ng mga utang ng Iglesya.
b) tulungan silang humanap ng kalutasan sa kanilang mga

suhranm,
k) Isara ang iglesya kapag Ito'y may mga suliranin.
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Ika-83 Sagot

a) bawa't naka-
tatag na iglesya.

Pangitain

Itinuturo sa mga bagong Cristía-
no ang pananagutan nilang
sumaksi. Ang sangay na iglesya
ay nagbubukas ng mga bagong
gawaing-misyon. sa sandaling
maayos na ang iglesya, maaari
siyang magkaroon ng ilang pang-
kat ng mananampalatayang bu-
buo naman sa sangay na iglesya.
sa ganito, dumarami ang mga
iglesya at naisasakatuparan ang
Dakilang Utos.

Ika-178 Sagot

b) tulungan silang
humanap ng
kalu tasan sa
kanilang nga
suliranin.

Pakikipagtulungan sa
Distrito

Ang mga opisyal ng distrito ay
dapat tumulong kung

• hindi magkasundo sa pagpili
ng pastor ang mga kaanib.

• hmdi sang-ayon sa lupong
opisyal ang mga kaanib.

• ang malakmg bahagdan ng
mga kaanib ay di-sangayon
sa isang pasiyang may kina-
laman sa kapakanan ng
buong iglesya.
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Ika·84 na Takdang Aralin

Alin ang pinakamabuting paraan ng pagtupad sa Dakilang Utos?

a) anyayahan ang lahat sa karatig-pook upang dumalo sa
Iglesya sa dakong gitna.

b) Magpadala ng sasakyan upang kaunin ang mga nasa
karatig-pook.

k) Magpasirnula ng sangay na iglesya sa bawa't karatig-
bayan.

• ' < ii J

Ika·179 na Takdang Aralin

Kung hmdi sang-ayon ang maraming kaanib tungkol sa isang
pasiya, makabu bu ung

a) sila'y bayaang umiba ng Iglesya
b) SIla'y magbantang umalis.
k) hummgi ng tulong sa mga pinuno ng distrito.
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Ika-84 na Sagot

k) Magpasimula ng
sangay na
iglesya sa
bawa't
karatig-bayan.

Ika-17g na Sagot

k) humingi ng
tulong sa
mga piunno
ng distrito.

Pangitain

Tignan ang mga suliranin at
ang kalutasan
Bago magbukas ng sangay na
iglesya, dapat makita ng pastor
at ng kapulungan ang mga suli-
raning lulutasin at humanap ng
lunas para sa mga ito. Saan pina-
kamabuting maglagay ng ig-
lesya? Sino ang mamamahala
nito? May mga sanay kayang
manggagawang tutulong sa pag-
bubukas nito?

Pakikipagtulungan sa
Distrito

Kailangan ng mga opisyal ng
distrito ang tulong at karunu-
n~an ng Espmtu Santo para ma-
lu tas ang mga suliranin ng mga
Iglesya. Kakamtan nila ang tu-
long na ito pag sila'y manalang-
in at habang sila'y idmadalan-
gin naman ng iba. Sa ganito,
matutulungan ninyo ang lahat
ng iglesya.
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Ika-85 Takdang Aralin

1. Dapat makita ng inang iglesya ang .
kaugnay ng pagbubukas ng sangay na iglesya.

2. Dapat nitong hanapin ang sa
gayong mga suliranin gaya ng ito
bubuksan, ang dapat mamahala, at ang
pangangailangan ng na
tutulong sa pagbubukas nito.

Ika-180 Takdang Aralin

1. Basahin:
Efeso 6:19, 20

2. Idalangin na ang inyong mga pinuno ng distrito ay bigyan
ng karunungan ng DIYos sa kanilang pagtulong sa mga
pastor at mga iglesya. _

3. Idalangin ang alinmang Iglesya na alam mong may suhra-
mn.

4. Idalangin ang sanlíng iglesya at ang anumang suhranín
nito.
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Ika-85 Sagot

1. mga suliranin

2. lunas
saan
sino
mga sanay na
manggagawa

3

Pangitain

Ang ibang suliraning dapat isa,
alang-alang ng iglesya ay: pana-
nalapi, sasakyan, babasahin para
sa pagdadalaw, pagsasanay ng
mga manggagawa para sa nagka-
kaisang kilusan, at paglulunsad
ng kampanya sa pagdalangin
para sa proyekto. Sa pagkakita
ng iglesya ng mga kalutasan,
nahahanda naman siya sa mabi-
sang pagbu bukas ng sangay na
iglesya.

Mga Hakbang Tungo Sa
Pagbabagong·Buhay

Alinmang iglesya na talagang
nais magkaroon ng pagbabagong-
buhay ay magkakamit nito sa
pamamagitan ng sumusunod na
hakbang:
1. Magpakumbaba
2. Magkaroon ng bagong pa-

ngitain
3. Ibigin ang Diyos at ang

kapwa
4. Manalangin araw-araw
5. Purihin ang Diyos
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Ika·86 na Takdang Aralin

1 Basahm. Lucas 14:28-30

2. Pag nag-nsíp na magbukas ng sangay na gawain ang bang
iglesya, dapat niyang

a) hmutm ang mga suhrarun at buong pananampa-
latayang maglunsad ng kilusan

b) tmgnan ang mga sulíranm at sikaping malutas ItO.
k) tingnan ang mga suhrarun at kalimutan na ang

pagbubukas ng sangay na gawain.

Ika-181 Takdang Aralin

1. Isaulo ang limang hakbang tungo sa pagbabagong-buhay.

2. Dumaratmg sa Iglesya ang pagbabagong-buhay habang
ang mga kaamb ay nagbabagong-buhay Ang mga hakbang
sa pagbabagong-buhay ay dapat na gawing pangsarili,
Nars mo ba na magkaroon ng pagbabagong-buhay ang
inyong Iglesya?

3. Iyo bang gagawin ng personal ang mga hakbang tungo sa
pagkakaroon ng pagbabagong-buhay?
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Ika-86 na Sagot

2. b) tignan ang mga
suhranm at
sikaping malutas
Ito

Pagsangguni

sa Pastor
Kapag ang isang kaanib ng igles-
ya ay nais magbukas ng Isang
sangay na Paaralang Panlinggo
o gawa m sa kanilang tahanan,
dapat siyang sumangguni sa
kanyang pastor na titingin kung
ang maalok na dako'y mabuti
o napakalapit sa ibang gawain.
Ang pastor ay maaaring mag-
payo, manalangm, at mag-an-
yaya ng iba upang tumulong sa
proyekto.

Mga Hakbang Tungo sa
Pagbabagong-bu hay

Magpakumbaba
Dapat kilalanin ng Iglesya ang
kanyang mga pagkakamali at
Ipahayag ang mga Ito sa Diyos.
Ang mga kaanib ay dapat hu-
rnmgt ng kapatawaran sa Diyos
sa kanilang kawalang-malasakit,
kawalang-pag-ibig, at Iba pang
mga kasalanan. Dapat kilalanm
ng bawa't isa na wala siyang
magagawa kung walang tulong
ni Cristo.
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Ika-87 Takdang Aralin

Kung nais ng isang kaanib ng iglesya na magsimula ng pagpu-
pulong sa kanyang tahanan, ano ang dapat niyang gawin?

a) Kausapin muna ang kanyang pastor.
b) Magpatuloy at simulan ang gawain.
k) Mag-anyaya ng ebanghelista para sa isang kampanya.

Ika-182 Takdang Aralin

1. Isaulo
2 Cronica 7:14
Juan 15: 5

2, Itinuturo ng 2 Cronica 7:14 na kung ang bayan ng Diyos

ay .

at ,

patatawarin sila ng Diyos.
3. Idalanging tulungan ng Diyos ang lahat sa inyong iglesya

na gumawa ng hakbang tungo sa pagbabagong-buhay.
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1ka-87 Sagot

a) Kausapin
muna ang
kanyang pastor.

Pagsangguni

sa Lupon at sa iglesya
Ang pastor ay sumasangguni sa
lupong opisyal at sa iglesya
bago magpasyang magbukas ng
sangay na gawain. Dapat itong
maging proyekto ng buong ig-
lesya. May mga kaanib na neg-
nanais magkaroon ng gawain sa
isang lugar o mga lugar na ang
mga tao'y humihiling na mag-
daos ng gawain. May nagnanais
namang ilipat sa ibang lugar ang
gawain para makapagsimula ng
iglesya.

ra..--- __ +- -.l~_

Ika-182 Sagot

2. magpakumbaba
dumalangin

Mga Hakbang sa Pagbaba-
gong-buhay

Dapat magkaroon ng ba-
gong pangitain
Dapat hilingin ng iglesya na
ipakita sa kanya ng Diyos ang
nais Niyang ipagawa sa kanya
Ang pangangailangan ng mga
kaluluwang di pa ligtas ay dapat
niyang tugunan at kumilos siya
para sila maligtas. Habang nagka-
karoon siya ng bagong pangitain,
siya'y pagsisiglahin ng Diyos
upang humakbang tungo sa da-
kilang pagpapanibagong-buhay.
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Ika-SS Takdang Aralin

Ang pastor ay sumasangguní sa .

at sa ..

(bago/matapos) ..
pasyahang magbukas ng sangay na gawain.

•
Ika-1S3 Takdang Aralin

1. Basahin:
Juan 4: 35; 9: 25
Kawikaan 29:18

2. Ang ~a hakbang tungo sa pagbabagong-buhay ay:

(1) M a
(2) Magkaroon ng . .

(3) Ibigin at .
(4) Manalangin ..

(5) P ang Diyos
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Ika-88 Sagot

Lupong
opisyal
iglesya
bago

Pagsangguni

sa mga opisyal ng distrito
Bago magbukas ng bagong ga-
wain, dapat sumangguni ang
pastor sa mga opisyal ng distrito
Masasabi nila sa kanya ang mga
dako at pangalan ng mga taong
naabot na sa pamamagitan ng
radyo o kurso sa pamamagitan
ng pakikipagsulatan.

r •

Ika·183 Sagot

2. (1) magpakumbaba
(2) bagong

pangitain

(3) ang Diyos
kapwa

(4) araw-araw

(5) Purihin

Mga Hakbang tungo sa
Pagbabagong-buhay

Ibigin ang Diyos at ang
kapwa
Magkakaroon ng pagbabagong-
buhay sa iglesyang umiibig sa
Diyos at sa kanyang kapwa ga-
ya ng pag-ibig sa sarili.

Manalang.n araw-araw
Ang mga kaanib ay dapat mag-
laan ng oras araw-araw upang
sambahin ang Diyos at idala--
ngin ang pastor. ang iglesya, at
ang mga kaluluwang di pa ligtas.



Ika·89 na Takdang Aralin

Sino ang dapat sangguniin ng pastor bago gumawa ng hakbang
sa pagbubukas ng sangay ng iglesya?

a) Takdang mga opisyal ng distrito lang
b) Ang lupon ng iglesya lang
k) Ang mga opisyal ng distrito, lupon ng iglesya, kapu-

lungan, at ang Panginoon.

Jl I

Ika-184 na Takdang Aralin

1. Basahin:
Lucas 10:27
Mateo 5:44
1 Juan 4:20

2. Nadadama ba ng mga baguhan na sila'y magiliw na tina-
tanggap ng myong Iglesya sa kanilang pagdalaw? Ipina-
kikita ba ng mga kaanib na sila'y nagagalak sa kanilang
pagdalaw. Ang IYO bang iglesya ay kilala sa kabaitan at
pagmamahalan ng mga kaanib?

3. Ang karamihan ba sa mga kaanib ng iyong iglesya ay
mayroong pampamilyang panalangin araw-araw?
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Ika~89 na Sagot

k) Ang mga opisyal
ng distrito, lupon
ng iglesya, kapulu-
ngan, at ang
Panginoon.

Pagsangguni
I

Kung may kalayuan ang mung-
kahing lokasyon, baka may
ibang manggagawang nagbaba-
lak magbukas doon ng iglesya.
Marahil, mahigit sa isang iglesya
ang makikipagtulungan. Kung
may hidwaan tungkol sa dapat
magbukas ng gawain, ang igles-
ya ay hindi dapat lalabag sa
pasiya ng mga opisyal ng dis-
trito.

Mga Hakbang Tungo
sa Pagbabagong-buhay

Purihin ang Diyos
Dapat purihin ng mga Cristiano
ang Diyos dahil sa kanyang ka-
gandahang loob, pagliligtas,
pangakong tahanan sa langit,
at sa karapatang maglingkod sa
kanya. Lumalago ang pananam-
palataya at nagiging lalong ma-
lapit ang Diyos sa mayroong
mapagpasalamat na espiritu at
laging nagagalak sa Kanyang
pag-ibig.
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Ika-gO Takdang Aralin

Kung may anumang hidwaan ang mga iglesya o mga mangga-
gawa tungkol sa pagbubukas ng isang iglesya sa bagong lugar,
ang pasiya ay iwan sa (pastor/kapulungan/mga opisyal ng
distrito).

Ika-185 Takdang Aralin

1. Basahin:
Juan 5: 24; 2 Corinto 5: 1
Gawa 26: 18, 19
Roma 12:1

2. Basahin uli ang mga hakbang tungo sa pagbabagong-
buhay, at simulan sa paríralang "Dapat akong". Idalangin
ang bawa't hakbang, at humingi ng tulong sa Diyos na
magawa ninyo ito. Lagyan ng "Oo" ang hakbang na bina-
balak mong ganapin.

3. Umisip ng paraan upang mahikayat ang iyong iglesya na
gawin ang bawa't hakbang. May magagawa ka ba tungkol
dito?

J
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Ika-gO Sagot

mga opisyal
ng distrito

Pagsanggul'lj

Ang sakop ng pananagutan ng
isang iglesya ay karaniwang
umabot sa bawa't panig hang-
gang sa gawing kalahati, sa pa-
gitan ng kinalalagyan niyon at
ng pinakamalapit ng iglesya na
binabahagi ang gayon ding men-
sahe at pananagutan ukol sa
ebanghelismo.

Mga Hakbang Tungo
sa Pagbabagong-buhay

Pagpalain ka nawa ng Diyos at
gamitin ka upang pagpalain na-
man ang iba, sa mga hakbang
mo ng pagbabagong-buhay. Ang
napag-aralan mo sa kursong ito
ay tutulong sa iyo at sa inyong
iglesya ayon sa inyong paglala-
pat nito sa praktikal na buhay.
Umaasa kaming nasumpungan
mo ang mga katugunan sa iyong
katanungan at lalong handa nga-
yong maglingkod sa Panginoon.
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lka-B'l Takdang Aralin

Hanggang saan ang lawak ng pananagutan ng Isang iglesya sa
pagpapalaganap ng ebanghelyo sa isang tiyak na pook?

a) Hanggang sa bawa't tahanan doon.
b) Kalahatian sa pagitan niyon at pinakamalapit na Igles-

ya na nagbabahagi ng kanyang mensahe at pananagu-
tan.

k) Hanggang sa pinakamalapit na Iglesyang kahati niyan
sa pamamahayag at pananagutan.

Kung nakatulong sa IYOang pag-aaral na ito, Imungkahi ito sa
iyong mga kaibigang Cristiano. Kung nais mong ituro sa isang
pangkat sa inyong iglesya o sa mga panlabas na gawain, itanong
sa Intemational Correspondence Institute ang tanging pataka-
ran para sa pag-aaral ng pangkat.

Ikagagalak ng lyong guro sa ICI na makatanggap ng anumang
ulat ng pagpapala o pagsulong na nangyari sa myong iglesya
dahil sa pagsasagawa ninyo ng mga mungkahing íyong napag-
aralan.



208

Ngayon balikan ang pahina 8
para sa sagot ng íka-B.l Takdang
Aralin. Pagkatapos pag-aralan
ang bahaging nasa ibaba nitong
aklat.

~---

MALIGAYANG BATI!

Binabati ka namin sa pagtatapos mo ng kursong ito! Sa sa
daling tanggapin ng iyong guro ang natapos mong tala ng ma
aaraJ, ito'y titingnan kung ang mga sagot mo'y tama saka ibab
lik sa iyo kasama ang maganda mong katibayan sa pagtatapos.

Kung hindi ka pa nakapagpapatala sa susunod na kurso
International Correspondence Institute gawin mo ito ngayon.

Sagutin ang iyong mga tala ng mag-aaral para sa ika-Iû aralin.




