Ika-8 Aral in

ilANG
IGLESYA"
Pag-aralan ayon sa mga tuntunin
pasimula ng unang aralin.

na nasa

1. Ano ang tawag ng Biblia sa Iglesya?

Sang-ayon sa Biblia, ang iglesya ay katawan ni Cristo at Siya ang ulo.
Mga Taga Colosas 1: 18. Siya ang ulo ng
iglesya na kanyang katawan.
Mga Taga Efeso 1:22, 23. Ipinailalim ng
Diyos sa kapangyarihan ni Cristo ang lahat
ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng
iglesya. Ito ang katawan ni Cristo, ang ka40
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niya na pumupus

pos sa lahat-

I Mga Taga Corinto 12:27. Kayo ngang
lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawa't isa'y bahagi nito.
2. Nagbibigay ba ng ibang pangalan
para sa Iglesya?

ang Biblia

~ Oo, Ang Iglesya ay tinatawag din ng Biblia
na kasintahang babae ni Cnsto.
Pahayag 21:9. "Halika at ipakikita ko sa
iyo ang Babaing makakaisang dibdib ng
Kordero."
. •

&hayag 19:7. Dapat tayong magalak at
magsaya; Purihin natin ang kadakilaan niya Dahil sa nalalapit na kasalang Kordero.
Nakahanda na ang kasintahang babae.
Mga Taga Efeso 5 :25. Mga lalaki, ibigin
ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pagibig ni Cristo sa Iglesya. Inihandog niya
ang kanyang buhay para dito.

3. Ano pa ang tawag sa Iglesya?
~

Ang Iglesya ay tinatawag ng Biblia na bahay na tinitirhan ng Diyos.
Mga Taga Efeso 2:20-22. Kayo'y itinayo
rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Cristo
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~sus. At sa pamamagitan niya'y nagkakaugnay-ugnayang
bawa't bahagi ng gusali
at nagiging isang templong banal. Dahil
din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo
ma'y kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.
4. Sino ang bumubuo ng Iglesya?
~

Ang Iglesya ay binubuo ng lahat ng mga
tunay na ipinanganak na muli at sumunod
kay Cristo.
Mga Gawa 2:44, 47. At ang lahat ng mga
nagsisampalataya
ay nangagkakatipon,
at
lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At.
idinaragdag sa kanila ng Panginoon arawaraw yaong nangangaligtas,

5. Anu-ano ang mga (ordinansa) ipinatutupad
ng Iglesya?
~ Ang mga ipinatutupad ng Iglesya ay ang
bautismo sa tubig at ang banal na salu-salo
o komunyon na atin C1ing tinatawag na
Huling Hapunan ng Panginoon.
Mateo 28:19. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo.
I Mga Taga Corinto 11:23-25. Sapagka't
tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay
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ko naman sa inyo: na ang Panginoong Jesus nang gabing Siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay; at ng Siya'y makapagpasalamat,
ay kaniyang pinagputolputol at sinabi, Ito 'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo; gawin ninyo
ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din
naman hinawakan ang saro, pagkatapos na
makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito 'y
siyang bagong tipan sa aking dugo: gawin
ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom,
sa pagaala-ala sa akin.
•

I Mga Taga Corinto 11 :26. Sapagka't sa
tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at
inuman ang saro, ay inihahayag ninyo ang
pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating Siya.

6. Ano ang misyon ng Iglesya?
~ Ang misyon ng Iglesya ay ipangaral ang
ebanghelyo sa lahat ng mga kinapal.
Lucas 24:46, 47. Sinabi niya sa kanila,
"Ganito
ang nasusulat:
kinakailangang
magbata ang Mesias at muling mabuhay sa
ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang
pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay
dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem.
•

Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila,
"Humayo kayo sa buong sanlibutan at
ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita.
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7. Ano ang patutunguhan
~

ng Iglesya?

Ang pangwakas na patutunguhan ng Iglesya ay ang makasama ni Cristo magpawalang hanggan.
Mga Taga Efeso 5:25-27.

Inibig ni Cristo

ang Iglesya at inihandog niya ang kanyang
buhay para dito, upang ang iglesya'y italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito
upang maiharap sa kaniyang sarili ang iglesya, marilag, walang anumang dungis o kulubot, banal, at walang batik.

Gawin Mo Ito

1. Pagbalik-aralan
2.

ang mga isinaulo para
sa mga una hanggang ika-pitong aralin.
Kung mauulit mo ng wasto ang mga sauluhin, punuin ng sagot ang mga puwang
sa iyong talaan ng mag-aaral at pagsusulit para sa ikawalong aralin.

Muli mong tunghayan ang iyong Talaan ng
Mag-aaral at Pagsusulit para sa unang aralin hanggang sa ikawalong aralin. Tiyaking tama ang sagot ng lahat ng mga tanong. Ipadala ang mga ito
sa:
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P. O. Box 1084, Manila 2800
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Mahal na Mag-aaral ng ICI:
MALIGAYANG

BATI!

Natapos mo na ang unang bahagi ng kursong
"Naniniwala Kami" na araling hango sa Biblia.
Ikaw ay naghahanda upang ibahagi sa iba ang
kahanga-hangang mga turo ng Diyos gaya ng nakatala sa Biblia.
Kung ang unang bahagi ng kursong ito ay nakatulong para matuklasan mo ang ilang pangunahing doktrina ng Biblia, marami pang higit na
kawili-wiling katotohanan ang mabubuksan sa
iyo sa pangalawang bahagi ng mainam na kursong ito. Bawa't aralin ay mahalaga sa iyong pananampalataya.
Sa panahong ito ng pagkalito at kawalangkatiyakan, ang maling turo ay bumabaha sa bawat pamamaraan ng pakikipagtalastasan. Ang
isang bagong Cristiano ay madaling masilo ng
alinman sa mga maling doktrina, malibang
alam niya ang katotohanan. Maraming Cristiano
ngayon ang hindi nakatitiyak ng dapat paniwalaan. Hindi nila alam kung ano ang talagang itinuturo ng Salita ng Diyos hinggil sa mahahalagang
doktrina ng pananampalataya. Kaya, higit kailanman, kailangang-kailangan ang matatag na
pundasyon ng mga turo sa Banal na Kasulatan.
Para malaman ng sinuman kung alin ang maling turo at alin ang tunay na paniniwalaan, kailangan niya ang batayang aklat, gaya ng "Naniniwala Kami". Ang mga kurso sa Biblia na iniInternational Correspondence InstItute
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handa ng ICI, gaya nitong "Naniniwala Kami,"
ay magpapalakas ng pananampalataya at makatutulong upang manatiling tapat sa Diyos. Ang
pag-aaral na ito ng mga doktrina ay makatutulong sa iyo upang mahikayat mo sa Panginoon
ang ibang tao. Kailangan sa kapanahunang tulad
ngayon ang masigasig na paghikayat sa mga tao
na manalig kay Cristo, nguni't kakaunti ang sanay na manggagawa.
Ang batayang aklat na "Naniniwala Kami" na
hango sa Biblia ay siya mong kailangan sa paglagong espirituwal at pag-unlad tungo sa pananampalatayang tunay na batay sa Biblia.
Nagpasimula ka sa tumpak na daan nang ipasiya mong pag-aralan ang unang bahagi ng kursong ito. Ang matutuhan mo sa Ikalawang Bahagi ng tanging kursong ito ng "NANINIWALA
KAMI" ay tiyak na tutulong para ka makagawang mabisa para kay Jesu-Cristo. Maipaliliwanag mo nang malinaw sa iyong mga kaibigan at
mga kapit-bahay kung ano ang itinuturo ng Biblia hinggil sa maraming bagay tulad ng:

* ANG DAIGDIG NG ESPIRITU
* AND HINAHARAP

* ANG KAUTUSAN NG DIYOS
*
*
*
*

ANG IYONG KAUGNAYAN SA DIYOS
ANG IYONG KAUGNAYAN SA mA
ANG CRISTIANO AT ANG KANYANG SARILI
ANG BURAY CRISTIANO

* ANG BURAY NA PUSPOS NG ESPffiITU
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