ANG PLANO
Kini nga bahin maguatag ug kalangkuban sa mga proseso nga kinahanglang sundon sa usa ka tagsugod sa pag-ebanghelyo. Adunay
upat ka mga modelo aron sa pagsugod ug iglesia pinaagi sa pagpadaghan.
HINUMDUMI: Kini dili usa ka program nga kinahanglan sundon kini mga prinsipyo aron paghatag ug giya kung unsa nga klase
nga istratehiya ang angayng gamiton ang importante nga ang buluhaton giniyahan sa balaang espiritu. Ayaw hikalimti ang pagpadayon sa pagtudlo sa uban aron pagtudlo sa uban ug pagtudlo
na pud sa uban.
I. UPAT KA MODELO SA PAGBUHAT UG IGLESIA
II. ANG CYCLE SA PAGSUGOD SA PAG-EBANGHELYO
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ANG UPAT KA MODELO SA PAGBUHAT UG
IGLESIA
Sa unang bahin sa pagtukod ug iglesia mao ang pagsugod
sa wala hangtod sa paghinayhinay ug kamugna sa iglesia. Ang
Ikaduhang bahi mao ang pagtukod sa iglesia. Adunay daghang
modelo aron unsaon pagmugna ang iglesia, adunay upat nga atong
hisgutan dinhi.
1. ANG TRADISYONAL NGA IGLESIA
Kini mga modelo nakabase sa programa. Kini adunay
programa samasa Sunday School. Dinhi kinahanglanon gayod ang
pagtukod ug iglesia ug gikontrolar sa usa ka pastor o mga lig-on
nga grupo sa mga katigulangan o mga diyakuno.
2. ANG SATELLITE NGA IGLESIA
Kini nga iglesia gisuportahan ug mga dagkong simbahan o
mother churches nga adunay buluhaton sa misyon. Kini nga mga
mother churches mao ang magdumala niini nga iglesia. Kini nga
mga satellite churches adunay kaugalingon panagsimba, panagtigum, bible studies, etc. Apan sila matawag nga miyembro gihapon
sa mother church. Kadaghanan ang mga halad ug ikanapulo ginapadala mangadto sa mother church. Ang problema niini nga iglesia
wala silay pilosopiya unsaon pagpadaghan sa ilang miembro.
Kanunay nga ang unang ginatanw-aw nila nga dagkong
panginahanglan una makatukod ug iglesia mao ang luna, building
ug naordenahan nga minsitro. Apan kini nga mga kuwalipikasyon
gimugna lamang sa tawo ug dili gikan sa Dios.
3. ANG CELL NGA IGLESIA
Kini nga modelo adunay gagmayng pundok nga nagatigum
sa balay, opisina o uban pa. Kini nga mga pundok gi-organisa sumala sa level sama sa mga kabatan-unan, mga hamtong na kalalakihan, mga hamtong na kababaihan ug uban pa. Ang usa ka layman nga magdumala niini mao ang maghatag o magmugna ug
mga ordinansa sa iyang kadumalaan. Kada semana magtigum ang
tanang mga pundok sa usa ka dakong panagtigum ug selebrasyon.
102

Tagsugod sa Pag-Ebanghelyo

4. ANG POUCH O PUNTIL NAA IGLESIA
Si Misyonaryo Curtis Sargeant ang nagbuhat niini nga
modelo. Ang iglesia magsugod sa mga kabalayan sa mga bag-ong
magtutuo. Sila ang magdumala sa iglesia ug motubo hangtud sa
kinse ka mga katawhan ug magsugod sila ug pagpadaghan. Ang
kada usa ka unit o pundok mao ang iglesia o independent church.
Ang Pouch nangahulugan ug:
P – partcipate – ang tanang miyembro moapil sa mga
bible studies, pagsimba ug uban pa
O – obedience – kini ang sukdanan sa pag-uswag ug dili
ang kadaghanon
U – unpaid leaders – ang tanang pangulo ug mga pastor
mga lay people
C – cell – sila nagatigum sa gagmayng pundok
H – house – adunay mga pagsimba sa mga kabalayan o
uban pang lugar
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ANG TAGSUGOD SA PAG-EBANGHLEYO NGA
CYCLE
UNANG CYCLE
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IKADUHANG CYCLE

Ang ikaduhang cycle nagapadayon
Ang serbisyo alang sa selebrasyon mahimong mahiusa sa cycle 1 o mahimo usab nga lainon isip usa ka lokal nga iglesia
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IKATULONG CYCLE

Sa cycle 3, ang Maayong Balita nga mga Grupo, Pagselebrar
nga Serbisyo ug Pag-ebanghelyo-Pagdisipulo nga pagbansay
kinahanglan nga dumalahan sa mga bag-ong magtutuo nga
nakabig ngadto kang Cristo diha sa mga cycle 1 ug 2 ug dili na
ang Tagsugod sa Pag-ebanghleyo nga Pangulo (TPP).
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ANG CYCLE 3 MAGPADAYON
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IKAUPAT NGA CYLCE

Lokal nga mga pangulo mao na karon ang nangulo sa
tanan nga Maayong Balita nga mga Grupo, Pagselebrar ug Pagdisipulo nga mga grupo. Ang bag-ong mga pangulo kinahanglan nga karon na bansayon sa pagpangulo sa iglesia.
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ANG IKAUPAT NGA CYCLE NAGAPADAYON

Kini mahimong usa ka simbahan sa maong lugara o upat ka
nagkalainlaing mga simbahan sumala sa inyong kulturang
tinuod. Ang mga pangulo sa maong lugar kinahanglan nga
mangulo sa tanang liyok sa panahon.
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IKALIMANG CYCLE

Ang Bag-ong Iglesia Magpadaghan
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PAGGAMIT UG MGA ISTRATIHIYA ARON SA
PAGSUGOD UG MGA GAGMAYNG PUNDOK
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PAGGAMIT SA T.E. PARA SA P.O.U.C.H. NGA
SIMBAHAN

112

Tagsugod sa Pag-Ebanghelyo

ANG PROSESO SA OIKOS
+ katawhan nga nagdawat kay Cristo tungod sa pagdala sa
tawo nga adunay kalinaw\
nga dili pa usa ka magtutuo
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PAKAPIN SA BASAHON
ANG TAGSUGOD NGA EBANGHELISTA UG KON UNSAON SA
PAGDUMALA SA BALAY NGA PAGTUON SA BIBLIA DIIN
WALAY MGA MATERIYALES SA PAGTUON SA BIBLIA.
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ANG TAGSUGOD NGA EBANGHELISTA UG
UNSAON SA PAGDUMALA ANG PAGTUON
SA BIBLIA DIIN WALAY MATERIYALES
-NI THOMAS WADE AKINS
Ang susi aron nga masabtan ang pulong sa Dios mao ang
Balaang Espiritu. Si Jesus nagsulti sa Juan 16:13-14, “Apan inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, tultolan kamo niya sa tibuok
kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot
ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako kay
ang ania kanako iya mang dawaton ug isulti kaninyo." Si Jesus
mao ang kamatuoran, ug ang Balaang Espiritu mao ang
magpadayag sa kamatuoran diha sa imong kasingkasing.
Nabati naba nimo ang panahon nga ikaw nagabasa ug biblia
ug nabasa ang usa ka bersikulo ug adunay mabati diha sa imong
kasingkasing ug ang Balaang Espiritu mapadayag sa kamatuoran
diha kanimo? Kni nahitabo kanako sa daghang higayon. Naay
panahon nga ako naa sa lisod nga situwasyon sa akong kinabuhi.
Naa ko sa kangitngit ug ang kaguol magtabon kanako nga daw
sama sa kangitngit. Apan akong makita ang suga – ang suga mao
si Jesus. Ug akong gisugdan ang pagbasa sa Iyang pulong. Akong
nakaplagan ang Isaiah 43, sa dihang akong gipamalandungan kini,
ug ang Balaang Espiritu nagpadayag kanako, “Mag-uban ako
kanimo iniglatas mo sa katubigan, ug dili ka malunmos
inigtabok mo sa mga suba; inig-agi mo sa kalayo dili ka
mapaso o lamyon sa siga niini.” Sa dihang nakig-istorya ang Dios
kanako pinaagi sa Iyang pulong ang dakong kalinaw miabot kanako,
sa akong kinabuhi.
Importante sa usa ka pangulo nga mahinumduman nga siya
wala nagtudlo sa biblia apan sa pagdumala niini. Siya nagapanguna
sa pamaagi nga ang mga dumuduyog mag partisipar. Siya dili
magbasa sa mga bersikulo apan agdun ang uban nga naa sa grupo
sa pagbasa niini. Dili niya isugid ang mga kamatuoran nga naa sa
Biblia, apan siya maghatag ug mga pangutana sa grupo aron
madiskubrehan nila ang kamatuoran. Dili niya i-aplay ang mga
bersikulo diha kanila apan pangayuon niya ang ilang mga
panghunahuna o kasabutan kun unsaon sa pag-aplay ang mga
kamatuoran nga naa sa bersikulo.
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Sa atong pagdumala sa grupo alang sa pagtuon sa biblia, ang
atong tumong mao ang pagpaminaw kung unsa ang kamatuoran
nga ipadayag sa Dios kanato. Sa usa ka pangulo, kinahanglan ang
pagsunod sa mga pipila ka mga ang-ang una tigumon ang mga
katawhan alang sa usa ka bible study. Sa pag-tuon sa biblia, ang
Dios magpadayag sa mga kamatuoran diin gusto Niyang
mapaambit kini sa grupo. Alang sa dugang kasayuran unsaon
pagtuon sa biblia, basaha ang “Ang pagpamati sa tingug sa Dios”,
sa pahina 62.
Akong sugyot ang sunod nga mga pamaagi:
Unang ang-ang: Ang pangulo sa grupo magpili ug teksto arun
pagatun-an. Iyahang tun-an ang matag-bersikulo sa matag-kapitulo.
Pananglit, mahimo magsugod sa pagtulun-an sa Juan, kapitulo uno,
bersikulo uno.
Ikaduhang ang-ang: Ang pangulo maghangyo ug usa gikan sa
grupo sa pagbasa sa unang bersikulo.
Ikatulong ang-ang: Usbon sa pangulo ang pagbasa sa bersikulo
gamit ang moderno ug simple nga linguwahe. Babaton niya ang
bersikulo sa daghang pulong aron masabtan gayod kini sa mga
nagapaminaw. Iyang usbon sa pagsulti ang bersikulo sa simple nga
pamaagi.
Ika-upat nga ang-ang: Human sa pagbasa sa bersikulo, ang
pangulo maghatag ug mga pangutana aron madiskubreahan ang
mga kamatuoran nga makita sa bersikulo. Gamita kini sa pagsugod
ug mga pangutana: kinsa, unsa, kanus-a, asa, ngano ug unsaon.
Gamita kini nga mga pagpangutana:

1. Unsa man ang ginasulti niining bersikulo mahitungod sa Dios?
2. Unsa man ang ginapadayag niining bersikulo mahitungod kang
Jesus?

3. Unsa man ang ginasulti niining bersikulo mahitungod sa sala?
4. Unsa man ang ginasulti niining bersikulo mahitungod sa
pagsunod?

5. Unsa man ang ginasulti niining bersikulo mahitungod kanako?
6. Unsa ang mga Ispirituhanong kamatuoran ang naa niini nga
bersikulo?
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Ika-limang ang-ang: Ang pangulo magpakita sa grupo ug mga
laing bersikulo nga makita sa Biblia nga diin sosama ang mga gisulti
mahitungod sa mga kamatuoran na nadiskubrehan sa bersikulo. Sa
laing pagkasulti, ipakita ang ubang mga bersikulo o kapitulo aron sa
paghatag ug dugang kamatuoran alang sa bersikulo.
Ika-unom nga ang-ang: Ang pangulo mag-aplay sa maong
bersikulo. Himuon sa pangulo nga personal ang maong bersikulo.
Hisguti ang matag-kamatuoran nga makita sa bersikulo ug ihatag
kini sa matag-indibiduwal nga naa sa grupo. Pangutan-an sila niini
nga mga pangutana: Sa unsang pamaagi nga kini na bersikulo
maaplay diha sa imong kinabuhi? Unsa man ang ginapadayag niini
nga bersikulo sa imong kinabuhi? Tugoti ang matag-usa sa imong
grupo sa pagtubag sa mga pangutana.
Ika-pito nga ang-ang: Human sa pagsunod sa mga ang-ang alang
sa unang bersikulo, padayon sa ikaduhang bersikulo, ug gamita kini
nga pamaagi aron sa pagtuon sa matag-bersikulo sa tibuok libro.
Ika-walo nga ang-ang: Sa kataposan sa pagtuon, ang pag-ampo
ang dapat himuon aron pag-ampo sa mga espirituhanong
kamatuoran nga nadiskubrehan gikan sa nabasa.

PANANGLIT:
Unang ang-ang: Pagpili ug passage. Alang sa atong katuyoan, pilia
ang Juan.
Ikaduhang ang-ang: Hangyoa ang isa nga naa sa grupo sa
pagbasa sa unang bersikulo. Juan 1:1, “Sa wala pay nabuhat
bisan unsa, ang Pulong diha na. ang Pulong uban sa Dios ug
ang Pulong sa Dios.”
Ikatulong ang-ang: I-eksplikar ang beriskulo. “Kini gnabersikulo
nagpamatuod nga ang sinugdanan mao ang Magbubuhat ug Siya
mao ang Dios kaniadto ug karon.
Ika-upat nga ang-ang: Mga pangutana:
1. Unsa ang ginapadayag niini nga bersikulo mahitungod sa Dios?
Siya ang sinugdanan. Siya ang pulong.
2. Unsa ang ginapadayag niini nga bersikulo mahitungod ni Jesus?
Kon basahon mo ang beriskulo katorse, imong makaplagan nga
ang Pulong mao si Jesus. Busa, si Jesus mao ang Dios.
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Ikalimang ang-ang: Basaha ang uban pang mga bersikulo nga
magpamatuod sa kamatuoran. Juan 1:14, “Ug ang Pulong
nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug
kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga
iyang nadawat ingon nga bugtong Anak sa amahan.”
Paghatag ug mga pangutana kutob sa imong mahunahunaan, ihatag kini sa grupo, dili ang pangulo ang magtubag sa
mga pangutana.

1. Kinsa ang mahimong flesh? Jesus
2. Kinsa ang nakig-uban kanato karon? Jesus
3. Kinsa ang nakakita sa Iyang pagkagamhanan? Si Juan, ang
tawo nga nagsulat niini nga libro.

4. Unsa

ang nakita
pagkagamhanan.

ni

Juan

kang

Jesus?

Ang

Iyang

5. Unsa ang buot pasabot sa “Iyang pagkagamhanan”? Kini
nagpasabot nga Siya gibayaw ug gipasidunggan.

6. Unsa pa ang mga nakita ni Juan kang Jesus? Siya gikan sa
Amahan.

7. Unsa pa ang nakita ni Juan kang Jesus? Siya puno ug grasiya.
8. Unsa ang grasiya? Ang grasiya mao ang paghatag sa Dios sa
mga butang nga dili ta angayan modawat. Si Jesus usa ka
grasiya.

9. Unsa ang kamatuoran? Ang kamatuoran sukwahi sa bakak. Si
Jesus puno sa kamatuoran, kinsa Siya ug sa tanan Niyang
gisulti.
Ikaunom nga ang-ang: I-aplay ang bersikulo. Unsa man ang
gitudlo niining bersikulo kanato? Unsa ang mga Espirituhanong
kamatuoran nga makita niining bersikulo? Himoa kini sa imong
kinabuhi. Tugotan sa pangulo nga moresponde ang grupo.
Ang ubang kamatuoran nga naa sa bersikulo:

1. Ang Dios ang sinugdanan.
2. Siya walay sinugdanan ug walay kataposan.
3. Siya walay kinutuban.
4. Si Jesus mao ang Dios.
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5. Si Jesus mao ang Magbubuhat sa kalibotan.
6. Si Jesus ang nagbuhat kanako. (himoa nga personal)
7. Si Jesus puno sa grasiya ug kamatuoran. Si Jesus naghatag ug
mga butang nga ako dili angayan modawat. Si Jesus ang
nagtudlo kanako sa tinuod. (hinumdumi ang paggamit niini sa
personal nga bahin)
Ikapitong ang-ang: Basaha ang sunod nga bersikulo gamit ang
susamang pamaagi. Padayona kini nga pamaagi sa kinatibuk-an sa
libro, sa matag-semana. Sa pagtapos sa Juan, pagpili na pud ug
lain nga libro ug gamita ang susamang proseso.
Ikawalong ang-ang: Sa kataposan sa pagtuon, mag-ampo ikaw
bahin sa mga Espirituhanong kamatuoran nga gipadayag sa Dios
kaninyo. Nga kini magpabilin ug magapamuhat sa tagsa-tagsa nga
kinabuhi.
Adunay mga maayo nga mga materyales nga mahimong
magamit aron sa pagdumala sa Pagtuon sa Biblia. Apan maayo
usab ang pag-gamit lamang sa Biblia ug paghatag sa mga
pangutana ug mga ipadayag pa sa Balaang Espiritu sa tagsatagsa
ka kasingkasing. Ayaw paghatag ug mga katarongan nga dili
makadumala ug pagtuon sa Biblia tungod kay walay mga
materyales. Diskubreha ang mga kalipay pinaagi sa pagtugot sa
Balaang Espirtu sa paglihok, pagdasig ug pagpadayag sa mga
kamatuoran sa atong mga kasingkasing.

THOMAS WADE UG BARBARA AKINS
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Notes
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