
Ika-76 na Sagot Handa Para sa Kanyang
Misyon
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2. b) kapamahalaan at
pakikisama ni Cristo
sa iglesya.

Karapatan ng iglesya ang mana-
langin upang tumanggap ng tu-
long sa bawa't bahagi ng kano
yang misyon. Nasa kanya rin
ang kapangyarihan ng Espiritu
Santo. It o ang nagbibigay sa
kanya ng mga kaloob at kaka-
yahang kailangan niya sa paglago
at sa pagtupad ng kanyang mis-
yon.
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Ika·77 Takdang Aralin

1. Basahin:
Juan 15:7
Mateo 9:37,38
Gawin ang sinasabi ng mga talatang ito.

2. Basahin:
1 Corinto 12:4·7
Efeso 4:11,12

3. Sambitin sa memorya ang Gawa 1:8

Isaulo ito:

sa Araling Ito'y Paq-aaralan Mo

ANG PAGSULONG NG PAMPUROK NA IGLESYA

Pag-aalis ng mga Hadlang
Pakikipagtulungan sa Distrito
Mga Hakbang tungo sa Pagbabagong-buhay
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Handa Para sa Kanyang
Misyon

Ang iglesya ay may makapang-
yarihang mensahe na naghahatid
ng mga kaluluwa palapit sa
Diyos. Ito ang, ebanghelyo.
Mayroon ding kinakailangang
tauhan ang iglesya para tumu-
pad ng Dakilang Utos. Bawa't
kaanib ay saksi at mahalagang
bahagi ng paglago ng iglesya.

Pag-aalis ng Mga Hadlang

Ang iglesya lokal ay dapat na
manalangin, magbalak at gu-
mawa para patuloy siyang
umunlad. Makapagpapasnnula
siya sa pamamagitan ng pag-
aalis ng mga hadlang sa pag·
unlad na imlalagay ng diyablo
sa landas niya. Ang apat na PI-
nakapangkararuwan ay'
1) kawalang-malasakit
2) hidwaan
3) pagkamakasanhbutan
4) suhranm sa pananalapi
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Ika-78 Takdang Aralin

1. Basahin: Roma 1:16; 2 Corinto 5:19,20

2. Ang iglesya ay may:

(1) utos
(2) ng salita ng Diyos

(3) manalangin

(4) ni Cristo
(5) at kakayahan

(6) ng Espiritu Santo

(7) mensahe

(8) tauhan

Ika-172 Takdang Aralin

1. Ang iglesya'y dapat manalangin, magplano, at gumawa

para sa na pagsulong.

2. Ang apat na hadlang sa pagsulong na ginagamit ng diyablo
sa iglesya ay:
(1) .

(2) .

(3) ..

(4) ..
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Ika-78 Sagot

2. (1) Banal na
(2) Kapangyarihan
(3) Karapatang
(4) Pakikisama
(5) Mga Kaloob
(6) Kapangyarihan
(7) Makapangyarihang
(8) Kailangang

Ika-172 Sagot

1. patuloy
2. (1) kawalang-malasakit

(2) hidwaan
(3)pagkamaka-

sanlibutan
(4) suliranin sa

pananalapi

Handa Para sa Kanyang
Misyon

Si Jesus ang puno ng ubas at
tayo ang mga sanga. Dapat ma-
munga ang bawa't mananam-
palataya sa Panginoon. Gina-
gawa natin ito sa pamamagitan
ng paglagong espirituwal at pag-
sasabi sa iba tungkol kay Jesus.
Pínalaganap ng lahat ng matapat
na mananampalataya ng unang
iglesya, hindi lang ng mga
apostol, ang ebanghelyo at sinu-
nod ang Dakilang Utos.

Pag-aalis ng mga Hadlang

Kawalang-malasakit
Nakikita ang kawalang-malasakit
sa kawalan ng pananalangin, ng
pangitain, at ng kasiglahang
maglingkod sa Panginoon. Maa-
aring nasisiyahan ang mga ka-
anib sa pagdalo sa mga gawain
at di kumikilos para maligtas
ang mga kaluluwa. Ang pagki-
lala sa suliranin ay mahalaga.
At ang lunas ay pagbabagong-
buhay.
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Ika-79 na Takdang Aralin

Basahin:
Juan 15:1-6
Mateo 10:1
Lucas 10:1
1 Pedro 2:9
Gawa 8:1,4, 11:19·21

Ika-173 Takdang Aralin

Kapag ang mga kaanib ay hindi nagmalasakit sa iglesya, at sa
panghihikayat ng kaluluwa, malamang na siya'y

a) sisipag sa pananalangin at sisígasíg na gagawa para sa
Panginoon.

b) mananalangin ng bahagya at hindi na gagawang
gaano sa Panginoon.

k) magtatanong kung ano ang magagawa nila para sa
Panginoon.
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Pananagutan ng Bawa't
Iglesya

Ang iglesya ay inuutusang pala-
ganapin ang ebanghelyo sa san-
libutan. Paano ito magagawa?
Bawa't mananampalataya sa ba-
wa't iglesya lokal sa bawa't
bansa ay dapat italaga ang sarili
sa Panginoon at sa kanyang
gawain, upang makapaglingkod
ayon sa kanyang kaya. Ang
paggawa para sa Diyos ay isang
karapatang ibinigay sa bawa't
sangkap ng katawan ni Cristo.

1~173 Sagot Pag-aalisng mga Hadlang

b) manalangin ng
bahagya at
hindi na gagawang
gaano para sa
Panginoon.

Hidwaan
Ang pagbaba ng espirituwal na
pamantayan sa iglesya at kaku-
langan ng pag-ibig ay maaaring
pagmulan ng kasalanan tulad ng
kataasan, galit, at pag-aaway ng
mga magkakaanib. Maaaring ang
ilan ay gagawa ng laban sa pas-
tor at magsisikap na sila mismo
ang siyang mamahala sa iglesya.
Ang hidwaan ay hadlang sa pag-
babagong-buhay at pagsulong.
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Ika-BO Takdang Aralin

1. Basahin: Mateo 9:36-38; Juan 4:35; Mateo 25:15-21

2. Alin sa mga talatang ito ang nagtuturo na gagantimpalaan
tayo kung matapat nating gagawin para sa Diyos ang
pinakamabuti? .

3. Isipin ang nakapalibot na mga bayan. Naipangaral ba roon
ang ebanghelyo? Ibig mo bang pumili ng isa para maging
tanging larangan na iyong idadalangin? Kung gayon, ida-
langin ito araw-araw at alamin ang magagawa mo para
mapahatdan doon ng ebanghelyo.

4. Sagutin ang tala ng mag-aaral sa araling 5.

Ika-174 na Takdang Aralin

1. Basahin:
Hebreo 12:15
Tito 1:10-13
1 Corinto 1:10, 11

2. Pag-isipan ito: Ang iyo bang iglesya ay nagkaroon na ng
suliraning samaan ng loob o hidwaan ng mga kaamb?
Humadlang ba ito sa pagsulong ng iglesya? May ganito
ba kayong problema ngayon?

3. Idalangin na kayo'y tulungan ng Diyos na magkaroon ng
tunay na pagkakaunawaan, pagmamahalan, at pagtutu-
lungan.
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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.




