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Tubag 80
2.

Mateo 25:15-21

Pagkuha sa mga Babag
Pagkaka1ibutanon
Ang paghigugma sa mga kahi- .
layan, mga kasayon, ug .ang
pagdayeg sa kalibutan makadaut
ug makabalda
sa
matuod nga' pag-uswag. Ang
mga Ifangulo sa simbahan kinahanglan nga magatambag ug
magapahimangno
sa mga
miembro
mahitungod.
sa
Kristohanon nga pagkinabuhi.
Ang sala diha sa iglesia makahatag ug dautan nga ngalan
niini - ug labaw pa niini, kini
makabalda sa panalangin sa
Dios.
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Sag-uloha kini:
Niini Nga Leksyon Imong Pagatun-an
PAGPANGANDAM SA' PAGSUGOD UG
USA KA SANGAALANG NGA SIMBAHAN
Panan-awon
Pagpakigsabut-sabut
Pagpalihok sa ~ga Katawhan
Pagpamisita

Tinugyan

nga' Buluhaton

175

I.

Basaha:·
l Juan 2:1,5-17

2.

Ang pipila ka mga babag sa espirituhanon nga
pagtubo ug pag-uswag diha sa mga kasimbahanan
mao kini:
Walay pagta . . d
Dili panagkau . . n
Pagkakali . . . . . . n
Salapianong kal . . . d
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Panan-awon
Tan-awa ang kinahanglan
Ang sugo sa iglesia mao ang
pagmantala sa maayong balita
ngadto sa matag tawo dinhi sa
yuta. Usab, aron sa pagtudlo
sa Pulong sa Dios ngadto sa
mga bag-ong magtotoo .ug sa
pagbansay kanila alang sa
Kristohanon nga pagkinabuhi
ug pagpangalagad. Nagpasabut
kini nga kinahanglan nga
adunay mga panahon sa.pagsimba ug pagpanudlo diha sa
dapit diin ang bag-ong mga
naluwas nagapuyo.

Tubag 175
2. Walay pagtagad
Dili panagkauyon
Pagkakalibutanon
alapianong kalisud

,

Pagkuha -sa mga Babag
Salapianong kalisud
Ang simbahan magaantus ug
mabalda sa buluhaton niini
kon ang mga miembro mapakyas sa paghatag sa ilang ikapulo ngadto sa Dios, O kon
sila magahatag nga may pagpanuko. Kon ang iglesia O ang
mga miembro diIi magabayad
sa ilang mga balayranan diha
sa ilang dapit, ang pag-uswag
mabalda. Gikinahanglan ang
, pagpanudlo mahitungod riiini.
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Tinugyan nga Buluhaton

81

Isulti gikan sa pag sag-ulo ang Dakung Sugo sumala sa
makita' diha sa Mateo 28: 18-20

Tinugyan nga Buluhaton 176
1.
2.
3.

Basaha: 2 Mga Taga Corinto 9:6,7
Sag-uloha: "Mga Taga Corinto 9:7
Pamalandunga:
Aduna bay salapianong kalisud ang imong simbahan? Naghatag ba sa ikapulo ang mga miembro?
Kanunay ba ikaw nga nagabantay sa pagbayad
dayon sa hustong panahon sa imong mga balayranan? Maayo ba ug dungog ang imong simbahan
diha sa imong dapit mahitungod niining butanga?
Sa imong hunahuna ang pagwali mahitungod sa
ikapulo makatabang kaha sa imong.simbahan? Pag. ampo alang sa salapianong kalisud sa imong
. simbahan.
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Panan-awon
Kon ang mga nangaluwas
haduol sa simbahan, sila motambong sa mga serbisyo niini. Kon
sila halayo sa
simbahan, ang mga magbubuhat kinahanglan nga magahimo ug mga serbisyo diha sa
ilang
dapit.
Ang matag
lungsod, baryo, ug matag
dapit diha sa matag siyudad
nagakinahanglan sa usa ka
makanunayon
nga Kristohanon nga saksi ug usa ka
dapit sa pagsimba sa Dios,
usa ka lokai nga simbahan.

Pakigbulig uban sa Distrito
Ang madasigon nga panagbuligay sa mga kasimbahanan
sa programa sa distrito magahatud ngadto sa pag-uswag.
Ug ang mga opisyal sa distrito
malipay nga motabang sa mga
kasimbahanan. Ang pastor 0,
ang mga miembro makaduol
kanila aron sa pagpangayo ug
mga pagtambag ug tabang
mahitungod sa mga problema
nga dili masulbad sa simbahan.
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Tinugyan nga Buluhaton

•

82

Nakahibalo ka ba ug mga lungsod nga nagalibut kanimo
O mga dapit sa siyudad nga walay simbahan
.
Kon mao isulat ang ilang mga ngalan dinhi. Pag-ampo alang kanila.

Tinugyan nga Buluhaton 117
Kon ang lokal nga iglesia adunay
masulbad, kinahanglan nga

problema nga dili

........ a) walay pagabuhaton mahitungod niini'
........ b) ipanabi kini sa tibuok lungsod

.

\

........ k) mangayo sa panabang gikan sa mga opisyalis sa
distrito.
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Panan-awon
Tan-awa ang mga kahigayonan
Ang matag simbahan makapakaylap sa maayong balita
ug makahimo sa pag-abli ug
mga sanga nga iglesia sa mga
duol nga dapit diin walay
buluhaton sa Ginoo. Ang
inahan nga simbahan 'makatabang sa bag-ong simbahan
pinaagi sa mga magbubuhat,
mga pag-ampo, salapi, ug pagtambag
hangtud
nga
kini mahimo nga makasuportar ug makadumala sa iyang
kaugalingon.

Tubag 177
k) mangayo ug
panabang gikan
mga opisyalis
sa distrito

Pakigbulig uban sa Distrito
Ang mga opisyalis sa distrito
kinahanglan nga pakigsabutan
kon

* Ang iglesia 'dili makasulbad
*
*

sa usa ka problema
Adunay problema mahitungod sa pastor
Adunay mga nabuhat nga
makasamok nga gihunahuna nga kini makadaut sa
buluhaton ug walay balaod
O nahitabo sa miagi .nga
makasulbad niini.

I
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•

I

Tinugyan nga Buluhaton 83
Ang sanga nga simbahan kinahanglan nga pagasugdan sa
........ a) matag establisado nga simbahan
........ b) mga Kasimbahanan adunay 300 ka mga miembro O labaw pa

•

........ k) mga kasimbahanan nga adunay daghang salapi.

,

,

i

.',~

Tinugyan nga Buluhaton 178
Ang lokal nga simbahan makasalig sa mga opisyalis sa
distrito ug makapaabut nga sila
........ a) maoy magabayad
sa mga balayranan sa
simbahan
........ b) makatabang sa pagpangita ug tubag sa ilang mga
problema
........ k) magatak-up sa simbahan kon adunay mga
problema.
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Tubag 83
a) matag establisado
nga simbahan

Panan-awon
Ang matag bag-o nga Kristohanon kinahanglan nga pagatudloan sa ilang kaakohan sa
pagsaksi. Ang sanga nga simbahan magatukod ug bag-o
• nga mawalihan.
nga mga dapit
Sa panahon nga ang simbahan
maorganisar na, tingali makahaton na kini ug pipila ka mga
pundok sa mga magtotoo nga
magasugod na usab ug mga
sanga nga simbahan. Niini nga
paagi ang mga kasimbahanan
magakadaghan ug makatuman
sa Dakung Sugo.

Pakigbulig uban sa Distrito
Tubag 178
b) makatabang sa
pagpangita ug
tubag sa ilang
mga problema

Ang mga opisyalis sa distrito
kinahanglan
nga motabang
kon

*
*
*

Ang simbahan dili rnagkauyon sa pagpili ug pastor
ang mga. miembro ug ang
mga opisyalis sa simbahan
wala magakauyon
ang dakung bahin sa mga
miembro wala maka uyon
sa usa ka desisyon nga
may kalabutan sa kinatibok-an nga kaayohan sa
simbahan.
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Tinugyan nga Buluhaton 84
Unsa man ang kinamaayohan nga paagi aron sa pagtuman
sa Dakung Sugo?
........ a) Pagdapit sa matag usa diha sa silingan nga
lungsod arori sa pagtambong sa usa ka simbahan
nga nahimutang sa sentro nga dapit.
........ b) Paggamit sa usa ka sakyanan aron makatambong
sa simbahan ang mga katawhan gikan sa silingan
nga mga lungsod .
....... : k) Pagsugod ug usa ka sanga nga simbahan diha sa
matag silingan nga lungsod.

Tinugyan nga Buluhaton 179
Kon ang daku nga bahin sa mga miembro wala maka uyon
sa usa ka desisyon makaayo tingali nga
........ a) sila magatukod ug lain nga simbahan
........ b) mogawas sila sa simbahan
........ k) mangayo sila ug tabang gikan sa mga opisyalis
sa distrito.
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Panan-awon

Tubag 84
k) Pagsugod ug usa ka
usa ka sanga
nga simbahan
diha sa matag
silingan nga
lungsod

Tan-awa ang problema ug ang
mga tubag
Sa dili pa pagasugdan ang usa
ka sanga nga simbahan ang
pastor ug ang mga miembro
kinahanglan nga magatan-aw
una sa mga problema nga
sulbaronon ug magapangita
usab ug mga tubag alang niini.
Hain ang kinamaayohan nga
dapit diin ipahimutang ang
simbahan? Kinsa man ang
magadumala niini? Aduna bay
mga binansay nga mga magbu, buhat nga makatabang sa pagsugod niini?

,
l

Tubag 179

Pakigbulig uban sa Distrito

k) mangayo sila ug
tabang gikan sa,
mga opisyalis
sa distrito

Ang mga opisyalis sa distrito
nagkinahanglan sa tabang ug
kaalam sa Balaang Espiritu
aron sa pagsulbad sa mga
problema sa simbahan. Kini
nga tabang magaabut lamang
sa diha nga sila mag-ampo ug
sa diha nga ang uban magaampo usab alang kanila. Niining paagiha ikaw makatabang
sa tanan nga mga kasimbahanan.
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Tinugyan nga Buluhaton 85
l.

Ang

inahan

nga

2.

magatan-aw sa mga
nga may
kalabutan sa pag-abli sa usa ka sanga nga simbahan.
Kinahanglan nga pangitaon niini ang mga
; .
............................ sa maong mga problema sama sa .
............................ diin ang simbahan pagasugdan,
............................
kinahanglan
........... :

simbahan

kinahanglan

ang magadumala

nga

niini ug ang

sa mga............

nga mga

.nga motabang sa pag-abli niini.

Tinugyan nga Buluhaton 180
l.
2.

3.
4.

Basaha:
Mga Taga Efeso 6: 19,20
Pag-ampo alang sa mga opisyalis sa imong distrito
nga ang Dios magahatag kanila sa kaalam sa ilang
pagtabang sa mga pastor ug sa kasimbahanan.
Pag-ampo alang sa mga iglesia nga imong nasayran
nga adunay mga problema.
Pag-ampo alang sa imong kaugalingon nga simbahan ug sa mga problema niini.
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Panan-awon

Tubag 85
I.
2.

problema
tubag
dapit
kinsa
binansay
magbubuhat

Ang uban nga mga problema
nga pagahunahunaon sa simbahan mao kini; panalapi,
transportasyon,
balasahon,
alang sa pagpamisita, pagbansay sa mga magbubuhat
alang sa hiniusa nga pagbuhat,
ug ang pagmugna sa usa ka
kampanya sa pag-ampo alang
sa buluhaton. Sa diha nga
makita sa iglesia ang tubag,
nakapangandam kini aron sa
pag-abli ug sanga nga simbahan.

Mga Ang-ang ngadto

sa

Pagkapukaw
Matag simbahan nga buot
gayud sa pagkapukaw makabaton niini pinaagi niini nga
mga ang-ang:
l.

2.
3.

4.
5.

Pagpahiubos sa kaugalingon
Pagbaton ug bag-o nga
panan-awon
Paghigugma sa Dios ug
sa uban
Pag-ampo
sa matag
adlaw
Pagdayeg sa Dios
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Tinugyan nga Buluhaton 86
I.
2.

Basaha:
Lukas 14: 28-30
Kon ang simbahan naghuna-huna sa pag-abli ug
usa ka sanga nga buluhaton kinahanglan niini nga
........ a) hikalimtan ang mga problema
sugod lang pinaagi sa pagtoo .

ug mag-

........ b) sutaon ang mga problema ug panlimbasugan nga masulbad kini.
........ k) tan-awon ang mga problema ug unya
hikalimtan ang pag-abli sa usa ka sanga
nga simbahan.

Tinugyan nga Buluhaton 181
l.
2.

Sag-uloha ang lima ka mga ang-ang ngadto sa
pagkapukaw.
Ang pagkapukaw moabut sa simbahan sa diha nga
ang mga miembro mangapukaw. Ang mga ang-ang
ngadto sa pagkapukaw kinahanglan nga pagaangkonon sa matag usa ka miembro. Buot ka ba gayud
ug pagkapukaw sa imong simbahan?

3.

.

Imo ba nga angkonon ang mga ang-ang ngadto sa
pagkapukaw ingon nga alang sa imong kaugalingon?
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Tubag 86
2. b. Sutaon ang
problema ug
paglimbasugan
nga masulbad
kini.

Pakigsabut-sabut
Kauban sa pastor
Kon adunay miembro sa simbahan nga buot mag-abli ug
sanga nga Sunday school O
serbisyo diha sa iyang panimai ay , kinahanglan nga makigsabut siya sa iyang pastor aron
masusi kon maayo ba ang
dapit. Tingali ug duol ra kini
kaayo sa usa ka sama nga
buluhaton. Ang pastor usab
makatambag, makaampo, ug
makadasig sa uban aron sa
pagtabang sa maong buluhaton.

Mga Ang-ang Ngadto sa
Pagkapukaw
Pagpahiubos sa kaugalingon
Ang simbahan kinahanglan
nga magaila sa iyang mga
kapakyasan ug isugid kini
ngadto sa Dios. Ang mga
miembro kinahanglan nga magapangayo sa pagpasaylo sa
Dios mahitungod sa ilang
pagkawalay-pagtagad,
kakulang sa gugma, ug uban pa nga
mga sala. Ang matag usa
kinahanglan nga moila nga
gawas sa tabang ni Kristo ang
. matag usa walay mahimo.
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Tinugyan nga Buluhaton 87
Kon ang usa ka miembro sa simbahan buot nga magsugod
ug mga serbisyo sa iyang balay unsa man ang iyang
pagabuhaton?
........ a) Makigsabut una sa pastor.
........ b) Sugdan ang buluhaton

sa iyang kaugalingon .

........ k) Magdapit ug usa ka ebanghi1ista alang sa usa ka
kampanya.

Tinugyan nga Buluhaton 182
1.

2.

Sag-uloha:
2 Cronicas 7: 14
Juan 15:5
Ang 2 Cronicas 7: 14 nagatudlo nga kon ang mga
katawhan sa Dios

-ug
3.

.

ang Dios magapasaylo.
Pag-ampo nga ang Dios magatabang sa matag usa
diha sa imong simbahan aron ilang dawaton- ki
ni nga ang-ang ngadto sa pagkapukaw.
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Tubag 87
a)

Makigsabut
una sa
pastor

Pakigsabut-sabut
Kauban sa mga opisyalis ug sa
simbahan
Ang pastor kinahanglan nga
makigsabut
una
sa mga
opisyalis
sa simbahan
sa
dili pa pagasugdan ang pagabli sa sanga nga buluhaton.
Kinahanglan
nga kini buluhaton sa tibuok simbahan.
Aduna tingali pipila ka mga
miembro nga adunay kabugaton alang sa usa sa mga
dapit diin ang mga katawhan
nagapangandoy
ug mga serbisyo.

Mga Ang-ang Ngadto
sa Pagkapukaw
Tubag 182
2. magpahiubos
sa ilang kaugalingon
magaampo

Pagbaton ug bag-ong pananawon
Ang iglesia kinahanglan
nga
magatan-aw
sa mga gikinahanglan sa mga kalag nga
nangawala
ug pagsugod sa
pagbuhat aron sila mangaluwas.' Sa diha nga ang iglesia
makabaton
ug bag-o . nga \
panan-awon, ang Dios magapukaw niini ug magatabang
niini aron makabaton pa kini
ug daku nga pagkapukaw.
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,
Tinugyan nga Buluhaton 88
,

Ang pastor kinahanglan

ug sa

nga makigsabut

:

(sa dili pa/human)

.....
pag-abli sa usa ka sanga nga buluhaton.

) \-,.' 1'. .

";'".

una sa mga

,

pagasugdan ang

l

"

,

Ti~ugyan nga Buluhaton 183
1.

2.

Basaha:
Juan 4:35; 9:25
Mga Proverbio 29: 18
Ang mga ang-ang ngadto sa pagkapukaw mao kini
(1) P
sa koooo.oooo.oooo
..
(2) Pagbaton ug
nga
.
(3)

Paghigugma sa

ug sa

(4)

Pag-ampo sa . . . . . . . . . .

(5)

P...........

sa Dios

.
.

.
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Tubag 88
opisyalis
simbahan
sa dili pa

,

Tubag 183
2. (1) Pagpahiubos
sa kaugalingon
(2) bag-o
panan-awon
(3) Dios '
uban
(4) Matag adlaw
(5) Pagdayeg

. Pakigsabut-sabut
Kauban sa mga opisyalis sa
distrito
Sa dili pa pagasugdan ang usa
bag-o nga buluhaton, ang
pastor kinahanglan nga makigsabut una sa mga opisyalis
distrito. Tingali makasugilon
sila kiniya ug mga kahigayonan ug mga ngalan ba
hinoon sa mga tawo nga ilang
gikahibalag pinaagi sa radyo
O kurso pinaagi sa sulat.

'\.l' ,

' -

Mga Ang-ang Ngadto
'sa Pagkapukaw
Higugmaa ang Dios ug ang
uban
Ang pagkapukaw nagaabut sa
iglesia nga nahigugma sa Dios
labaw sa tanang butang ug
nahigugma usab sa iyang
silingan sama sa iyang paghigugma sa iyang kaugalingon.
Pag-ampo Matag Adlaw
Ang mga miernbro kinahanglan nga magahatag ug panahon
matag adlaw alang sa pagsimba sa Dios ug pag-ampo
alang sa pastor, sa iglesia, ug
sa nangawala nga mga kalag.
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Tinugyan nga Buluhaton 89
Kinsa man ang pakigsabutan sa pastor sa dili pa sugdan
ang sanga nga iglesia?
a) Ang mga opisyalis lang sa distrito
b) Ang opisyalis lang sa simbahan
k) Ang mga opisyalis sa distrito, opisyalis sa simbahan, ang mga miembro ug ang Ginoo.

Tinugyan nga Buluhaton 184
l.

2.

3.

Basaha:
Lukas 10:27
Mateo 5:44
l Juan 4:20
Mobati ba ang mga dili-magtotoo nga sila giabi-abi
kon sila mobisita sa imong simbahan? Nagpakita
ba ang mga miembro nga sila nalipay sa pakig-uban
kanila? Nabantog ba ang imong simbahan sa pagkamahigala on ug sa gugma diha sa isigka mga
miembro?
". Kadaghanan ba sa mga miembro sa simbahan
adunay pag-ampo sa panimalay matag-adlaw. Aduna
ba ikaw?
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Tubag 89
k)

Ang mga opisyalis sa distrito,
opisya1is sa
simbahan, ang
mga miembro,
ug ang Ginoo

Pakigsabut-sabut
Kon ang nahuna-hunaan nga
dapit adunay kalayoon, tingali
unya kon adunay lain nga
magbubuhat
nga naghunahuna sa pagsugod ug simbahan
didto. Tingali mahimo nga
labaw sa usa ka simbahan,
magtinabangay.
Kon aduna
man ugaling dili panagkauyon
kon kinsa ang moabli sa buluhaton, ang simbahan kinahangian nga dili gayud magsupak, sa desisyon sa mga
opisyalis sa distrito.
o

Mga Ang-ang Ngadto
sa Pagkapukaw
\Pagdayeg sa Dios
Ang mga Kristohanon kinahangIan nga magadayeg sa
Dios tungod sa Iyang grasya,
sa kaluwasan, sa Iyang saad
sa usa ka langitnon nga
puluy-anan, ug sa kahigayonan
sa pag-alagad Kaniya. Ang
pagtoo nagatubo ug ang Dios
nagakaanam ugkamatuod alang
niadtong nagbaton sa usa ka
mapasalamaton nga espiritu
ug nagakalipay diha sa Iyang
gugma .:
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Tinugyan nga Buluhaton 90
Kon aduna man ugaling dili panagkauyon sa mga kasimbahanan o sa mga magbubuhat mahitungod sa pag-abli
ug simbahan diha sa bag-o nga dapit, ang desisyon
kinahanglan nga isangku ngadto sa (pastor/ mga miembro/ mga opisyalis sa distrito)

Tinugyan nga Buluhaton 185
I.

2.

3.

Basaha:
Juan 5:24;2 Mga Taga Corinto 5:1
Mga Buhat 26:18,19; Taga Roma 12:1
Basaha pagbalik ang mga ang-ang ngadto sa pagkapukaw, sa matag usa magaingon ikaw nga "ako
kinahanglan nga." Pag-ampo sa tagsa tagsa ka mga
ang-ang nga nagapangayo sa Dios sa pagtabang nimo
sa pagbaton niini. Sulati ug "Oo" tupad sa. matag
usa nga imong gihuna-huna nga pagadawaton.
Paghunahuna ug mga paagi diin ang imong simbahanmadasig sa pagdawat sa matag ang-ang. Aduna
bay lain pa nga butang nga imong mahimo
mahitungod niini?
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Tubag 90
mga opisyaJis
sa distrito

Pakigsabut-sabut
Ang kadak-on sa kaakohan
sa usa ka iglesia tingali mamahimo nga pag-kab-ut ang
kada bahin ngadto sa usa ka
punto katunga taliwala niini
ug sa kinadul-an nga simbahan nga nakig-arnbit sa susama
nga mensahi ug kaakohan sa
pagpangabig ug mga kalag.

Mga Ang-ang ngadto
sa Pagkapukaw
Hinaut pa nga ang Dios magagamit kanimo nga mapa!lalanginan ang uban sa imong
pag-angkon niining mga angang ngadto sa pagkapukaw,
Unsa ang imong nakat-onan
niini nga kurso makatabang
kanimo ug sa imong simbahan
sa paagi praktikal. Kami nagalaum nga imong nakaplagan
ang mga tubag sa imong mga
pangutana ug labaw ka nga
naandam karon sa pagpamuhat alang sa Ginoo.
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Tinugyan nga Buluhaton 91
Unsa kalayo ang dapit sa kaakohan sa usa ka iglesia sa
pag-abut ug pagpangabig sa mga kalag sa usa ka lungsod?
a) Sa kada balay niana nga lungsod
.... b) Katunga taliwala niini ug sa kinadul-an nga
simbahan nga nakig-ambit sa iyang mensahi ug
kaakohan.
.... k) Sa kinadul-an nga iglesia nga nakig-arnbit sa
mensahi ug sa kaakohan

Kon kini nga kurso nakatabang kanimo, isugyot kini
ngadto sa imong mga higala nga Kristohanon. Kon
interesado ka sa pagtudlo niini ngadto sa usa ka grupo
diha sa imong simbahan O sa outstation, hangyoa ang
International Correspondence Institute sa imong dapit
mahitungod sa linain nga bayad alang sa 'mga grupo.
Ang ilnong magtutudlo sa International Correspondence
Institute malipay sa pagdawat sa bisan unsa nga taho
mahitungod sa panalangin O pag-uswag nga miabut sa
imong simbahan pinaagi sa pagsunod sa mga gisugyot nga
imong gikatun-an.
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Karon balik ngadto sa pahina
8 alang sa tubag sa Buluhaton
91. Sugdi dayon pagtuon ang
katunga diha sa ubos.

~--PAHALIPAY!
Kami buot nga mopahalipay sa imong pagtapus niini nga
kurso! Sa labing madali kon madawat na sa imong magtutudlo ang imong kompleto nga talaan sa rnagtotoon,
iya kining graduhan ug iuli kini kanimo uban sa imong
matahum nga sertipiko. Kon Wala ka pa makapalista sa
sunod nga kurso gikan sa International Correspondence
Institute, buhata na kini karon.
Sulati ang imong talaan sa magtotoon alang sa leksyon 10.
Pahinumdom:

Kon kining libra pagagamiton pag-usab
paggamit ug lain nga kopya niining talaan
~ sa magtotoon.

