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MAG-USAP
MUNA TAYO

Alam mo na ba kung paano nagsimula ang iglesya? Ano
ang halaga nito sa daigdig ngayon? Ano ang mangyayari sa
iglesya? Naghahanap ka ba ng praktikal na tulong para sa
suliranin ng iyong iglesya? Ibig mo bang malaman ang pagtatag
ng Paaralang Panlinggo, magbukas ng isang sangay ng iglesya
o magkaroon ng tunay na pagbabagong-buhay. Hanapin ang
iyong mga sagot sa aklat na ito Ang Iglesya. Ang mga takdang
aralin ay makatutulong sa iyo sa paglalapat ng mga itinuturo
nito sa iyong pansariling kailangan.

Ang Iglesya ay isang malilit na manwal na iyong madadala
at mapag-aaratan tuwing magkakaroon ka ng ilang minutong
wala kang ginagawa. Sikaping matapos kahit isang aralin sa
isang linggo at sagutin ang tala ng mag-aaral na nasa likod ng
aklat

Magugustuhan mo ang makabagong paraan ng pagtuturo
sa sarili na ginagawa nitong kawih-wrli at madali ang mga
aralin. Sundin lamang ang mga tagubilin.
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Ang Aklat Ang
lyong Guro

Balangkas ng Kaalaman

Basahin ang kalahating nasa
itaas ng bawa't pahina lianggang
sa iyong matapos ang aklat.
Pagkatapos balikan at basahin
ang kalahating nasa ibaba nito.
sa kaliwang bahagi ng pahinang
ito, iyong pag-aaralan ang sina-
saad ng balangkas ng kaalaman.
Pagkatapos dumako ka kabilang
pahina at subukan ang iyong
sarili tungkol sa iyong nabasa.

Mangyaring dumako sa kabilang.
pahina.

lka-ê l Sagot Pagpapakilos

b) Kalahatian sa
pagitan niyon at
pinakamalapit na
iglesya na
nagbabahagi ng
kanyang mensahe at
pananagutan.

Bawa't kaanib ng iglesya'y da-
pat magkaroon ng tiyak na
bahagi sa pagbubukas ng sangay
ng iglesya. Kung ang bawa't isa'y
makikibahagi tiyak na pagpa-
palain ng Panginoon ang pro-
yekto. Ang bawa't isa'y maa-
aring magkaroon ng bahagi sa
gawaing panalangin, o magka-
roon ng tanging oras ng pana-
langin para sa gawain. Ang iba
naman ay maaaring tumulong sa
kampanyang pagdadalaw at sa
mga tanging gawain.
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Balangkas ng Tanong o Takdang Aralin

sa balangkas na ito, maaaring tanungin ka ng aklat tungkol sa
iyong nabasa, o kaya'y magsasabi sa iyo ng iyong gagawin
upang matulungan kang higit mong maunawaan ang balangkas
ng kaalaman at ng di mo agad malimutan. Madalas na magha-
hanap ka ng mga talata sa Biblia, kaya't laging magdala ng
isang Biblia o Bagong Tipan tuwing ikaw ay mag-aaral,

Kung minsan pagsasabihan kang mag-isip tungkol sa isang bagay
o manalangin para dito. Ito ay upang tulungan kang mailapat
ang mga aralin sa tunay na buhay.

Ngayon dumako sa susunod na pahina.

Ika-92 Takdang Aralin
Aling bahagi ng inang iglesya ang dapat mabigyan ng mga tiyak
na pananagutan sa pagsisimula ng sangay ng iglesya?

a) Ang koro at ang orkestra
b) Ang lupon ng iglesya
k) Bawa't kaanib ng iglesya
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Balangkas ng Sagot

Narito ang tamang
sagot para malaman mo
agad kung ang sagot
mo'y tama. Huwag mong
titingnan ito hangga't
di mo pa naisusulat
ang iyong sagot.

Balangkas ng Kaalaman

Maaari kang pamiliin ng tamang
sagot mula sa ilang nakatala sa
ilalim ng tanong. O kaya'y
punan mo ng tamang salita
ang puwang. Kung ang aklat
ay pahiram lang sa iyo, o muling
gagamitin, sa kuwaderno mo
isulat ang iyong sagot.

Dumako sa kabilang pahina .•

I _. n

I ka-92 Sagot
k) Bawa't kaanib ~g

iglesya

Pagpapakilos
Ang mga manggagawa ay naki-
kibahagi sa maraming bagay:
ebanghelismo personal, musika,
pangangaral, pagtuturo, pag-
aayos, pagkakaloob, paglikom
ng kaloob, pagiingat ng talaan,
pamirmgay ng mga babasahin,
pagbili ng mga Biblia, paglilista
ng mga mag-aaral sa kursong
pantahanan, Paaralang panling-
go, gawaing pambata, at sasak-
yan.
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Unana Takdang-Aralin

Piliin ang wastong sagot at lagyan ng X sa tabi niyon. Ano ang
dapat mong gawin kung may ilang kasagutang ibinibigay sa
isang tanong?

a) Tanggaping tama ang lahat.
b) Tmgnan sa susunod na pahina ang tamang sagot.
k) Pihin ang wastong sagot at lagyan Ito ng X sa tabi.

Dumako sa susunod na pahina.

Ika-93 Takdang Aralin

Isulat ang mga paraan ng pagtulong na maaaring gawin ng mga
kaanib sa pagbubukas ng isang sangay na iglesya.
Lagyan ng X ang mga paraang maari mong gawin.
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Unang Sagot

k) Piliin ang tamang
sagot at lagyan ito
ng X sa tabi.

Balangkas ng Kaalaman

Kung sa kuwaderno mo isusulat
ang iyong sagot, isulat mo na lang
ang bilang ng takdang-aralin at
ang titik ng napili mong sagot.
Halimbawa, Isusulat mo ang l-K)
ang tamang sagot sa Unang Tak-
dang-Aralin.

Dumako sa susunod na pahina .•

Pagpapakilos

Maraming gawain para sa lahat.
Ang buong iglesya ay dapat paki-
lusin; ang bawa't kaanib ay da-
pat sanayin para sa gawaing kan-
yang gagampanan. Ang kursong
pagsasanay sa manggagawa ay
bahagi ng paghahanda na tutu-
long sa pagpapasímula ng isang
gawain.
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Ika-2 Takdang Aralin

Ano ang isusulat mo sa iyong kuwaderno kung pumipili ka ng
sagot na inaakala mong tama?

a) Ang buong parirala
b) Ang bilang ng tanong at ang titik ng sagot na palagay

mo'y tama.
k) Ang sarili mong palagay tungkol sa paksa.

Dumako sa susunod na pahina at repasuhin ang lyong segot .•

Ika-94 na Takdang Aralin

Ang isang mahalagang bahagi sa paghahanda .lg pagbubukas ng
isang sangay ng gawain ay ang pagkakaroon ng

a) kursong pagsasanay ng mga manggagawa.
b) Isang paligsahan ng pinakamahusay na mang-aawit.
k) Isang pagtatalo hmgil sa oras at lugar na pagdarausan

ng mga gawain.
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Ika-2 Sagot

b) Ang bilang ng tanong
at ang titik ng sagot na
palagay mo'y tama.

Balangkas ng Kaalaman

Bago mo simulang pag-aralan
ang isang aklat o aralin, alamin
mo muna kung ano iyon. Kapag
alam mo na yaon madali kang
matututo. Ang talaan ng mga
nilalaman ay magsasabi sa iyo
kung ano ang iyong pag-aaralan
sa aklat na ito. Ang bawa't ara-
hn ay may balangkas ng iyong
pag-aaralan.

[

Dumako sa kabilang pahina. •

Ika-94 Sagot

a) kursong pagsasanay ng
mga manggagawa.

Pagdadalaw

Bakit dapat pasimulan sa pagda-
dalaw? Kapag ibig ng Isang
iglesyang magsimula ng Isang
bagong gawain o sangay mto
kailangang makakita sila ng:

• pmakamabutmg dakong pag-
bubukas ng gawam

• isang pulutong ng mananam-
palataya.

• Isang dakong pagdadausan
ng sambahan. Ang bahay-bahay
na pagdadalaw ang pmakama-
buting paraan upang sila'y ma-
kita.

-
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Ika-3 Takdang Aralin

Kung minsan, hindi lang iisang bagay ang ipinagagawa sa iyo sa
takdang aralin.

1. Basahin ang talaan ng mga nilalaman sa pahina 5.

2. Isulat sa mga puwang ang pamagat ng mga araling ito;

Ang Pandaigdig

Ang M ng Iglesya

Dumako sa susunod na pahina.

Ika-95 Takdang Aralin

Ang pagdadalaw ay nakatutulong sa isang iglesya para makakita
ng pinakamabuting para sa Isang sangay ng Iglesya,
isang pulutong ng sadakong Iyon, at ng isang angkop
na para pagdausan ng mga gawain.
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Ika-3 Sagot

2. Iglesyang
Misyon

Ika-95 Sagot

dako
mananampalataya
dako

Pagdadalaw

Upang makapagpasimula ng
Isang bagong gawain, ang mang
iglesya ay dapat na.
• makipagkrlala sa mga tao
• sumaksi sa lahat ng tagaroon
• akitin ang mga tao sa ebang-

helyo
Kadalasan, ang bahay-bahay

na pagdadalaw ay mabisang pa-
raan upang magawa ang lahat
ng ito.
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Isaulo ito:
sa Araling Ito'y Pag-aaralan mo

ANG IGLESYANG PANDAIGDIG

Ano ang kahulugan ng "Iglesya"
Ano ang Katulad ng Iglesya
Paano Nagsimula ang Iglesya

Dumako sa susunod na pahina •

I

Ika·96 na Takdang Aralin

Ang pagdadalaw ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mangga-
gawa para sa sa
lugar na iyon, .._.. at ang mga
tao sa .



18

Ano Ang Kahulugan ng
"Iglesya"
EKKLE51A

Ang salitang iglesya ay mula sa
Griyegong katagang ekklesia na
ang kahulugan ay tinawag na
kapulungan.

Dumako sa kabilang pahina •

Ika-96 na sagot

makipagkilala
mga tao
sumaksi
akitin
ebanghelyo

Pagdadalaw

Anong Uri ng Pagdadalaw?
Ang iglesya ay dapat magkaroon
ng maayos na programa sa pag.
dadalaw na makakasama ang mga
magkakaratig na purok, nayon,
at bayang sakop ng kanyang pa-
nanagutan. Sa gayon, makikita
niya ang dakong higit na naka-
kaakit sa mga tao at nangangaí-
langan ng sangay na iglesya.



I
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Ika- 4 na Takdang Aralin

Piliin ang tamang salita sa panaklong ( ) upang sagutin ang
puwang:

Ang iglesya ay salitang salin mula sa Griyego na (exeelsíor/
ekklesia)

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

Dumako sa kabilang pahma •

Ika-97 Takdang Aralin

Ano ang unang dapat gawin ng isang iglesya na nagbabalak
magbukas ng bang sangay na Iglesya?

a) Dumalaw ng maayos sa buong lugar
b) Magdaos ng pamamahayag sa lrwasan
k) Umupa ng isang malaking bulwagan o gusali
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Ika-4 na Sagot

ekklesia

Ano ang kahulugan ng
( "Iglesya"

Ginagamit natin ang salitang
iglesya na tinutukoy ang mara-,
ming bagay: ang pampurok na
iglesya, ang nakikitang iglesya,
ang pandaigdig na iglesya. Kung
minsan tinatawag 'nating iglesya
and dako ng sambahan, ngunit
sa Biblia ang salitang ekklesia
ay laging nangangahulugan ng
mga tao at hindi kailanman ng
gusali.

Dumako sa kabilang pahina .•

Ika-97 Sagot

a) Dumalaw ng maayos
sa buong lugar

Pagdadalaw

Magtakda ng mga pangkat na
dadalaw ng maayos. Daladala-
wang magbabahay-bahay ang
mga manggagawa sa kalyeng
itinakda sa kanila. Kakausapin
Dila ang mga tao tungkol kay
Cristo at idadalangin yaong ibig
tumanggap sa Tagapagligtas,
Magbibigay sila ng babasahin sa
tahanang tatanggap nito.
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Ika-5 Takdang Aralin

Piliin ang wastong sagot o mga sagot na nasa panaklong ( ) na
mga puwang:
1. Ang ibig sabihin ng ehhlesta ay (gusali/tinawag na kapu-

lungan o kongregasyon) _

2. sa Biblia, ang salitang Iglesya ay palaging nangangahulu-
gan ng (mga tao/gusali) _

Dumako sa kabilang pahma

Ika-98 Takdang Aralin

Ano ang ginagawa ng mga dumadalaw?

.... a) Sinasabi ang kabutihan ng kanilang Iglesya.

.... b) Ipinakikilala ~I Jesus at nag-iiwan ng mga babasahing
ebanghelistiko .

.... k) Anyayahan yaong Ibig umanib sa iglesya.
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Ika-5 Sagot

1. Kapulungang
tinawag o
kongregasyon

2. mga tao

r a III

Itatala ng mga nagdadalaw ang
mga pangalan at tirahan ng:
1. mga tumanggap sa Panginoon
2. mga may interes sa ebang-

helyo
3. mga mananampalataya na.

Ika-98 Sagot

b) Ipinakikilala si
Jesus at nag-
iiwan ng mga
babasahmg
ebanghel istika

Ano ang Kahulugan ng
"Iglesya"

Ang isang pampurok na Iglesya:
Ang isang pulotong ng mga I
Cristianong palagmg nagtitipon
para manambahan sa kanilang I
purok ay tinatawag na pam-
purok na iglesya.

Dumako sa kabilang pahina •

Pagdadalaw

-
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Ika-B na Takdang Aralin

1. Basahin sa iyong Biblia ang mga talatang ito upang makita
kung paano isinalin ang salitang ehhlesta

Gawa 2:47; 5:11; Roma 16:5
1 Corinto 4: 17

2. Isulat ang wastong talata sa Biblia pagkatapos ng mga
salitang ItO:

a) iglesya sa kanilang bahay .
b) idinagdag ng Panginoon .

Dumako sa kabilang pahina .•

Ika-99 na Takdang Aralin

Ano ang ginagawa ng mga dumadalaw kapag may mga taong
sumasampalataya o may interes, yaong Ibig tumanggap sa
Panginoon.

a) Kalimutan sila at isipin yaong dr pa ligtas.
b) Itala ang mga pangalan at gulang ng lahat ng kaanib ng

pamilya.
k) Isulat ang kanilang mga pangalan at tirahan.
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Ika-6 na Sagot

2. a) Roma 16: 5
b) Gawa 2:47

Ano ang Kahulugan ng
"I glesya"

Ang nakikitang Iglesya
Ang lahat ng Cristianong nabu-
buhay ngayon ang bumubuo sa
nakikitang iglesya, pati na ang
nagsasabing sila'y Cristiano. Di-
yos lamang ang nakaaalam sa
tunay na Cristiano at kung alin
ang kaanib lang ng iglesya na
di kumikilala sa Kanya.

I n

Ika·99 na Sagot

k) Itala ang kanilang
mga pangalan at
tirahan.

PagcJadalaw

Malimit na nangyayarmg ma-
anyayahan ang mga nagdadalaw
na bumalik at hmíhiling na
magdaos ng gawam. Sa mga
tapat na nagdadalaw, walang
maliliit na pagkakataon -- lahat
ay tinatanggap ng Diyos, Ang
pmakadakilang pagbabagong-
buhay ay maaaring magsimula
sa pinakaabang tahanan.
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Ika-7 Takdang Aralin

1. Ang lahat ng kaanib ng iglesya at ang mga tinatawag na
Cristiano na nabubuhay ngayon ang bumubuo sa iglesyang
(Pampurokj nakikita/ pandaigdig)

2. Lahat ba ng kaanib ng nakikitang Iglesya ay mga Cristianong
ipinanganak na muli?

Ika-100 Takdang Aralin

1. Anong uri ng paanyaya ang magalak na tatanggapin at ida-
dalangin ng mga manggagawa? Ang paanyayang

a) pumasok at kumain
b) makipagtalo sa mga lider na relihiyoso.
k) magbalik at magdaos ng mga gawain.
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Ika-7 Sagot

1. nakikita
2. hindi

Ano ang Kahulugan ng
l' Iglesya II

Ang iglesyang pandaigdig
Ang iglesyang pandaigdig ay
binubuo ng lahat ng tunay na
nananalig kay Jesu-Cristo mula
noong Pentecostes hanggang sa
pagparitong muli ni Cristo. Tina-
tawag din itong di nakikitang
iglesya pagka't ang Diyos ang
tanging nakaaalam sa tunay na
mananampalataya at dahilan sa
marami ng kaanib nito ang
tumungo sa langit.

Pagdadalaw

Sino ang makikibahagi?
Dapat maaasahan ng pastor ang
bawa't kaanib ng iglesya. Ang
Diyos ay gumagamit ng mga
manggagawang Cristiano, dia-

kono' lalaki, babae.at kabataan-
ang alab at lakas ng nakatala-
gang kabataan at ng karanasan
na matatanda nang Cristiano.

I

Ika-t OO na Sagot

k) magbalik at magdaos
ng mga gawain.
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Ika-8 Takdang Aralin

1 Ang pandaigdig na Iglesya ay bmubuo nglahat ng tunay na
mga Cristianong (nabubuhay ngayon/nasa langit at nasa lupa)

2. Ang Iglesyang pandaigdig ay tmatawag ding (nakikita/di
nakikita) na iglesya .. . .

Ika-101 Takdang Aralin

Sino ang dapat tumulong sa pastor sa pagbubukas ng isang
bagong gawain?

a) Ang mga kabataan lamang
b) Bawa't kaanib ng iglesya
k) Ang lupon ng mga diakono
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Ika-8 Sagot

1. nasa langit
at nasa lupa

2. dr nakikita

Ano ang Kahulugang ng
"Iglesya"

Kung ikaw ay tunay na Cris-
tiano at kaanib sa Isang pam-
purok na Iglesya, kabilang ka sa
iglesya sa tatlong kahulugan
nito: ang pampurok na Iglesya,
nakikitang Iglesya, at iglesyang
pandaigdig.

, ,

Ika-10l Sagot

b) Bawa't kaanib
ng iglesya

Pagdadalaw

Yaong hindi makakasama ay
maaaring tumulong sa pagti-
tiklop ng polyeto, pag-ímgat ng
talaan at sumama sa mataimtrm
na panalangin para sa proyekto.
Ang bawa't isa'y dapat maki-
bahagi sa programa ng pagdada-
law sa dalawang kadahilanan:
(1) pagka't kailangan ang kano
yang tulong, (2) pagka't ang
bawa't Isa'y kailangan ang gam-
tong pagsasanay na espirituwal
para paunlarin ang kanyang ka-
ranasang Cristiano.
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Ika-9 na Takdang Aralin

Punan ang mga puwang:

1. Ang salitang Griyego para sa iglesya ay .

2. Lahat ng tunay na Cristiano mula noong Pentecostes
hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay siyang bumubuo
sa ·.···· .. ·osa .
na iglesya.

3. Ang isang pulutong ng mga Cristianong nagkakatipon
para manambahan ay bumubuo ng isang oo .

na iglesya.

Ika-l02 Takdang Aralin

Bakit dapat makibahagi ang bawa't Cristiano sa programang
pagdadalaw?

a) Upang tulungan ang iba na makilala si Cristo at matu-
lungan ng gayong karanasan

b) Upang ipakita sa iba na siya'y mabuting Cristiano
k) Upang makihalubilo sa mga kaibigan.
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lka-ê na Sagot

1. ekklesia
2. pandaigdig

dr nakikita
3. pampurok

Ano Ang Katulad ng Iglesya

Ang Biblia ay nagbibigay sa
atin ng ilang sagisag ng Iglesya
upang ipakita sa atin ang espi-
rituwal na kalikasan nito. Ito'y
katulad ng isang pamilya, isang
gusali, isang katawan, at isang
babaing ikakasal.

I II ..

Ika-' 02 Sagot

a) Upang tulungan
ang iba na
makilala si Cristo
at matulungan ng
gayong karananan

Pagdadalaw

Ang mga maglilingkod sa sangay
na iglesya ay dapat dumalaw
nang makailang ulit sa mga
nakatalang may interes sa
ebanghelyo, at patuloy namang
idadalangin ng mga kaamb sa
iglesya ang bawa't isa sa kanila.

-
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Ika-10 Takdang Aralin

Isulat sa ilalim ng bawa't larawan ang pangalan ng isang
bagay na itinutulad ng Biblia sa iglesya:

~'h.
~

1. 3 .

2 4 ..

Ika-103 Takdang Aralin

Sino ang dapat gumawa ng pagsubaybay sa mga pagdalaw sa
mga taong interesado na?

a) Yaong maglilingkod sa sangay ng iglesya
b) Bawa't kaanib ng iglesya
k) Ang mga bagong hikayat.
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Ika-lO Sagot

l. babaing ikakasal

2. katawan

3. gusali

4. pamilya

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang iglesya ay isang pamilya.
Tayo'y espirituwal na ipinanga-
nganak na muli sa pamilya ng
Diyos. Pinag-iisa tayo ng Espiritu
Santo sa pagmamahalang magka-
kapatid at nagiging tagapagmana
ng mga kayamanang panlangit.
Nagagamit rin sa Biblia ang sali-
tang bahay at sambahayan para
sa pamilya.

I.

Ika-l 03 Sagot Pagdadalaw

a) Yaong maglilingkod
sa sangay ng
iglesya.

Dapat isaalang-alang ng mga
manggagawa ang mga kaugalian
at ang mga itinuturing na wasto
habang sila'y naglilingkod sa
Panginoon. Ang kanilang mga
ugali ay di-dapat magdala ng
kapintasan sa ebanghelyo o sa
ígles ..ya.
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Ika-11 Takdang Aralin

1. Basahin ang mga talatang ito para makita ang pagkilos ng
iglesya bilang pamilya ng Diyos:

1 TImoteo 3:15; Efeso 2:19; Hebreo 3:6.

2. Alin sa mga talatang ito ang nagsasabing si Cristo bilang
anak ay siyang namamahala sa bahay ng Diyos? .

Ika-104 na Takdang Aralin

1. Ang mahahalagang bahagi ng paghahanda upang mag-
pasimula ng isang sangay na iglesya ay:

a) Pang .
b) Pags ..

k) Pagp .
d) Pagd ..

2. Sagutin na ang iyong tala ng mag-aaral para sa aralin 6.
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Ika-t Sagot

2. Hebreo 3:6

Ika-'04 na Sagot

1. a) Pangitain
b) Pagsangguni
k) Pagpapakilos
d) Pagdadalaw

Ano Ang Katulad ng Iglesya

Ang iglesya ay katulad ng isang
gusaling itinatayo ayon sa plano
ng Diyos. Tayo'y kanyang pmili
upang maging mga bato sa gusa-
ling ito. Tayo'y pinagsama-sama
para gumawa sa bahay ng Diyos
na panghabang panahon.
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Ika-12 Takdang Aralin

1. Basahin: 1 Pedro 2: 4·6
2. Sinasabi ni Pedro na lumapit tayo sa Panginoon upang

tayo'y kasangkapanin niya bilang na bato
para maitayo ang isang na bahay o templo.

3. Pasalamatan ang Diyos dahil sa karapatang maging isang
bato sa kanyang tahanan.

Isaulo ito:

sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

ANG PAGSISIMULA NG ISANG SANGAY NA
IGLESYA

Mga Gawain

Mga Kaloob

Pagtuturo

Ebanghelismo

Kaayusan
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Ika-12 Sagot

2. buhay
(o masigla)
espirituwal

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang iglesya ay nakatayo sa ma-
tatag na pundasyon ni Jesu-
Cristo at ng Kanyang Salita.
Ito'y isang maluwalhating espi-
rituwal na bahay na siyang
pinili ng Diyos na kanyang
tahanan. Kaya, ito'y tinawag
Niyang isang banal na templo,
isang dako ng sambahan. Sa
ating pagtitipon upang samba-
hin ang Diyos, Siya'y nakíki-
tagpo sa atin at pinagpapala
tayo.

Mga Gawain

Saan pasisimulan?
Maraming iglesya ang nagpasi-
mula ng gawain sa mga tahanan
ng mga mananampalataya o ng
mga taong may interes sa ebang-
helyo. Kapag may pagkakataon
na tila kalooban ng Diyos, ang
mga manggagawa mula sa inang
iglesya ay makapagpapasímula
ng gawain sa isang tahanan. Ito
ang huwaran sa Bagong Tipan.
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Ika-13 Takdang Aralin

1 Basahin:
1 Corinto 3·16, 17
Efe:,o 2.20-22
Mateo 18:20

2. Alm sa mga talatang ItO ang nagsasabing SI Jesu-Cristo
ang batong-panulok na kmasasandigan ng buong gusali?

3. Saang talata smabi ni Jesus na kung saan nagkakatipon
ang dalawa o tatlo dahil sa kanyang pangalan ay naroon
siya?

Ika-105 Takdang Aralin

1. Basahin:
Roma 16:3-5

2 Sinasabi rito na nagpahatid ng pangungumusta :'1 Pablo sa
.. . na nagpupulong :,a .
runa Pnsca (o Pnscilla) at .
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Ika·13 Sagot

2. Efel>O3' 20-22

3. Mateo 18:20

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang iglesya ay tinatawag na
katawan ni Cnsto Ang bawa't
tunay na Cnstiano ay sangkap
ng katawan ni Cnsto SIya ang
Ulo ng iglesya, at mula sa Kanya
ay tinanggap natin ang buhay.
Ang Ulo ang nag-uutos sa mga
sangkap ng katawan ng dapat
gawin. Dapat natmg gawin ang
anumang sinasabi ni Cnsto sa
atm.

r
"

Ika-1O5 Sagot

2. iglesya
bahay
Aquila

Mga Gawain

Ang mga manggagawa ay dapat
na umasang mayroong kalulu-
wang maligtas sa gawamg gma-
nap sa mga tahanan. Ito ang
bumuo o rnagpapasimula ng
bagong kapulungan. Pag lumaon,
mailihpat na sa gusahng malaki-
laki ang mga gawain para sa
isang malaking kapulungan.
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Ika-14 na Takdang Aralin

1. Basahin:
Efeso 1:22, 23
Colosas 1:18

2. sa mga talatang ito'y nabasa mo ang tungkol sa iglesya
bilang (pamilya/gusali/katawan/babaing ikakasal kay)
................................. ni Cristo.

3. Magpasalamat sa Diyos na tumanggap ka mula kay Jesus
ng buhay na walang hanggan. '

Ika-106 na Takdang Ara!in

1. Basahin:
Roma 16:23

2. Si Pablo ay tumitira sa bahay ni _ ..

na pinagtitipunan ng .
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Ika-14 na Sagot

2. katawan

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang Espiritu Santo ang nagda-
dala ng kahanga-hangang buhay
ni Cristo sa bawa't sangkap ng
Kanyang katawan. Tinutulu .
ngan ng Espiritu ang bawa't isa
na ipatupad ang kanyang ga-
wain sa katawan. Tayo'y guma-
gawang magkakasama para ga-
win ang anumang inuutos sa
atin ni Cristo, ang ating Pangulo.

Ika-1 06 na Sagot Mga Gawain

2. Gayo
iglesya

Kung minsan, may mga pangya-
yaring dapat buksan ang gawain
sa pamamagitan ng pamama-
gitan ng pamamahayag ebanghe-
listiko. Naidaraos ito sa liwa-
san, o sa isang bakanteng lote
na nasa mahusay na lugar. Maa-
ari rin sa isang tolda, bulwagan,
o gusaling inuupahan.
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Ika-15 Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Corinto 12: 12-28

2. Itinuturo ng talatang Ito na ang mga Cristiano, bilang
mga sangkap ng katawan ni Cristo, ay dapat (gumawang
magkakasama/rnagwalang-bahala sa gawain ng iba/mag-
talu-talo)

Ika 107 Takdang Aralin

Magbigay ng anim na lugar na pmagdarausan ng mga pulong
ebanghelistIko para makapagsimula ng Isang Iglesya.

1.

2.

3.

4.
5.

.......... --_. __ - - --_ -_ - _---_ _-_ --_ ..-

----_ ----_ -_ ----_ -_ _-_ ----_ ..

..... -_ --------_ -_. __ _-_ __ --_ ---_ --_ - .

.... __ ....- ..---.-.....---_ ...... __ .....--_ ....-----_ ...... ------_ ...._-_ ...-.---_ ......_ ....

_____ •••• __ • _. __ ••• __ oO __ •• _._ -_ •••• ----- -- ---.
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Ika-'07 Sagot Mga Gawain

L liwasan Ang pagpapasimula ng pamama-
hayag ng ebanghelyo ay nanga-

2. plaza ngailangan ng higit na pagha-
handa.. kaysa sa pagpapasimula

3. bakante ng lote ng isang gawain sa tahanan.
Masakop man ng pagdadalaw

4. tolda ang buong lugar, ang magka-
kapit-bahay ay dapat na muling

5. bulwagan dalawin na may kasamang pa-
anyayang dumalo sa mga ga-

6. gusaling Inuupahan wain.
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Ika·'5 Sagot

2. gumawang
magkakasama

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang Iglesya ay tinatawag na
babaing ikakasal kay Cristo.
Nararamtan ng katuwiran ni
Jesus, siya'y maganda't malinis.
Iniibig ni Cristo ang Kanyang
kasintahan. Ibinigay Niya ang
Kanyang buhay para sa kanya.
Ngayon, Siya ang nag-íingat at
gumagalang at ibinigay sa kanya
ang lahat Niyang tinatangkilik.
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Ika-16 na Takdang Aralin

1. Basahin:
2 Corinto 11: 2
Efeso 5: 25-27
Pahayag 19:7-9

2. Sinasabi sa Efeso 5: 25-27 ang tungkol sa pag-ibig (ng
mga Cristiano sa isa't isa/ng iglesya kay Cristo/m Cristo
sa Iglesya)

3. Sa Pahayag 19:7-9, si CrIsto'y tinatawag na (asawang
lalaki/Kordero/Ulo ng Iglesya)

Ika-l08 Takdang Aralin

Alin ang nangangailangan ng higit na paghahanda: ang magsI-
mula ng gawain sa tahanan o sa pamamahayag ng ebanghelyo?
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Ika-16 ng Sagot

2. ni Cristo sa igle~;ya

3. Kordero

Ika·108 Sagot

pamamahayag ng
ebanghelyo

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Bago hkham ng DIYOSang daíg-
dig, binalak Niya ang iglesya.
Alam ng Diyos bago pa man
Niya lalangin sina Adan at Eba
na sila'y magkakasala. Kaya
gumawa Siya ng plano para tu-
busin ang tao. Ang Kanyang.
Anak, si Jesu-Cristo, ang Siyang
magliligtas sa atin sa pama-
magitan ng pag-ako ng ating
kaparusahan. Ang lahat ng mag-
sisitanggap sa Kanya'y magiging
mga anak ng Diyos.

Mga Gawain

Kung may nakita ng gusaling
maaaring pagdausan ng mga
gawain at nababagay sa bilang
ng mga nahikayat at ng mga
dumadalo, ang kapulungan ay
maaaring lumipat sa isang gu-
sali, pagkaraan ng pamamaha-
yag ebanghelistiko. Kung hindi
naman, maipagpapatuloy sa tao
hanan ng mananampalataya
ang gawain.
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Ika·17 Takdang Aralin

1. Basahin
Efeso 1:4,5.

2. Sino ang nagbalak ng iglel>"ya?

Ika·109 na Takdang Aralin

.........................................................................................
3. Kailan? ...........................................................................
4. Ano ang mangyayari sa atin na mga tumanggap sa

Kanya? ...........................................................................
.........................................................................................

Piliin ang tamang kasunod:

Pagkatapos ng pamamahayag ebanghelistiko, ang mga gawain ay
dapat na

a) itigil hanggang sa magkaroon ng gusali ang iglesya.
b) ituloy lamang sa tahanan ng mananampalataya.
k) ituloy sa angkop na gusali o sa tahanan ng mananam-

palataya.
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Ika·17 Sagot

2. Diyos Ama

3. Bago likhain
ang daigdig, o
bago nailagay
ang pundasyon
ng sanlibutan

4. mga anak
ng Diyos.

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Ang plano ng Diyos para sa
iglesya ay dantaon g nalihim.
sa mula't mula pa ay may mga
tao nang nagmahal at nagling-
kod sa Diyos. Sila'y naligtas
pagka't si Jesus ang aako ng
kanilang kaparusahan. Ito'y ba-
hagi ng lihim na plano ng
Diyos. .

I

Ika-109 na Sagot

k) ituloy sa
angkop na
gusali o sa
tahanan ng
mananampalataya

Mga Gawain

Maraming bagong iglesya ang
nagpasimula sa sangay na Pa-
aralang Panlinggo. Magagawa ito
sa labas o sa mga tahanang
sakop ng lugar na balak pag-
lagyan ng bagong gawain. May
hiwalay na klase ng mga bata
at matatanda. Maraming bata
ang nahihikayat sa paaralang
Panlinggo at isinasama sa mga
gawain ang kani-kanilang magu-
lang.
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Ika-18 Takdang Aralm

1 Basah m :
Efeso 3:8-11

2. isinulat ni Pablo sa taga-Efeso ang lilum na plano o
hiwaga ng DIYos. Sa Efeso 3 11, makikita nating isina-
katuparan ng Diyos ang kanyang lihim na plano ayon
sa kanyang . .

Ika-110 na Takdang Aralin

Ang bagong gawain ay maaanng magpasimula na may pagpu-
pulong sa Isang . . , bilang isang .
.................. .. ebanghehsnko, o l~ng ~angay na .
P .
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Ika-8 Sagot

2. layuning walang
hanggan

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Ang lihim na plano ng Diyos
ay ipinahayag ni Jesu-Cristo,
Ang sabi Niya, " .. .itatayo ko
ang aking iglesya ... " Si Jesus
ay hindi tinanggap ng sanlibutan
pati ng Kanyang sariling bayan
noong panahong yaon. Ganoon
pa man, itinayo ni Jesus ang
ehhlesta, isang kapulungan ng
mga tinawag, na susunod sa
Kanya.

I'.-"]!" •. } ..~.,,: l' ~------~--------l
Ika-110 Sagot

tahanan
pamamahayag
Paaralang Panlinggo

,

Mga Gawain

Anong uri ng mga gawain?
Ang mga gawain ay dapat na
masigla na mayroong nakaka-
akit na mga awitan, patotoo,
at pahayag ng Salita ng Diyos,
Hindi dapat mawalan ng mang-
gagawang Cristiano sa mga ga-
wain, Dapat na naroon ang
kaanib ng inang iglesya, hangga't
maaari, lalo na sa pamamahayag
ebanghelistiko.
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Ika-19 na Takdang Aralin

1. Basahin:
Mateo 16:13-20

2. Isaulo:
Mateo 16:18. " ...itatayo ko ang aking iglesya, at
hindi makakapanaig sa kanya ang kapangyarihan ng
kamatayan."

3. Sino ang nagprhayag na Siya'y magkakaroon ng kapu-
lungan ng mga tinawag'?

1 I

Ika-111 Takdang Aralin

Ano ang makakatulong sa ikatatagumpay ng isang pama-
mahayag ebanghelistiko?

a) Ang dalo at tulong ng mga kaanib ng inang iglesya.
b) Pabayaang ang mga bagong hlkayat ang siyang gumawa

nito.
k) Gawing ang ~a gawain ay mabagal at maringal.
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Ika-19 na Sagot

3. Si Jesu-Cristo

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

sa paghahambing ng iglesya sa
isang gusali, sinulat ni pabb na
si Jesu-Cristo ang batong panu-
lok ng buong gusali. Panaram-
palataya sa Kanya ang siyang
pundasyon na inilagay ng nga
alagad at mga propeta pua
ating tayuan. Ating ibinabatay
ang ating buhay sa Kanya, sa
katotohanang Siya ang Anak ng
Diyos.

l a

Ika-111 Sagot

a) Ang dalo at
tulong ng
mga kaanib
ng inang
iglesya.

Mga Gawain

Ang mga kaanib mula sa inang
iglesya ay kailangang tumulong
sa pamamagitan ng musika, pa-
nalangin, mga handog, mga pa-
totoo, at personal na panghi-
hikayat. Ang kanilang pagda-
lo ay makaaakit sa iba na du-
malo. Ang kanilang pananam-
palataya ay makatutulong na
magdala ng espirituwal na pag-
papala, tagumpay, at mabuting
bunga habang sila'y nanalangin
para doon sa nangangailangan
ng Diyos at magbigay payo sa
kanila.
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Ika-20 Takdang Aralin

1. Basahin:
Efe::.o 2:20-22

2. Sino ang naglagay ng pundasyon?

3. Sino ang pinagsasandrgan ng buong gusali?

4. Basahin:
Gawa 4:11,12

5. Ang pundasyong kinatatayuan ng iglesya ay ang pana-
nanalig kay .

Ika-112 Takdang Aralin

Isipin mo:
Dumalo ka na ba sa Isang gawaing ang karamihan ay di-
nananampalataya at dadalawa o tatatlo ang Cristiano? At sa
isang bagong dakong may isang dosenang Cristiano at pangkat
ng di-nananampalataya? Saang dako higit mong naramdaman
ang pagdalo ng DIYOS?
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Ika-20 Sagot

2. mga apostol at mga
propeta

3. Jesu-Cristo

4. Jesu-Cristo

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Ang plano ng Diyos para sa
iglesya ay tinupad ng tatlong
kaanib ng Trinidad. Naparito
ang Espiritu Santo upang mana-
wagan sa bubuo ng iglesya.
Siya'y dumating n~ Araw ng
Pentecostes, 50 araw pagka-
tapos na si Jesus ay magbangon
sa mga patay. It o ang araw na
itinuturing nating pasimula ng
iglesya.

Mga Kaloob

Kailan gagawin at bakit?
Sanayin ang ugaling maglikom
ng mga kaloob para sa gawain
ng Panginoon, sa pasimula pa
lamang ng gawain. Ang mga ba-
gong hikayat ay dapat na tu-
ruang sumamba sa Diyos sa
panalangin, pag-awit, patotoo,
pagbabayad ng ika-pu, at pag-
bibigay ng kaloob.
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Ika-21 TakdangAralin

1. Basahin:
Roman 8:14-16
I Corinto 12: 12, 13.

2. Alin sa mga talatang ito ang nagtuturo na tayo'y inaakay
ng Espiritu Santo at ginagawang mga anak ng Diyos?

Ika-113 Takdang Aralin

Ang mga bagong hikayat ay dapat turuang sa
Diyos sa kanilang pananalangin, pag-awit, patotoo, .
at .
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Ika-21 Sagot

2. Roma 8:14-16

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Inihayag ng Diyos kay Pablo
ang maraming detalye ng
Kanyang plano tungkol sa
iglesya. Ipinakita ng Diyos kay
Pablo na maraming taga iba't
ibang bansa ang bubuo ng ig-
lesya. Lahat sila'y magiging ba-
hagi ng katawan ni Cristo.

I I.", "

Ika-133 Sagot Mga Kaloob

sumamba

pagbabayad ng ika-pu
pagbibigay ng kaloob

Kahit ang inang iglesya ang
gumugugol sa pasimula ng isang
iglesya, ang bagong pangkat ay
dapat magsanay sa pagkakaloob
sa pasimula pa. Kung hindi,
lalong mahirap na hikayatin
silang magbigay ng kaloob sa
hinaharap.
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Ika-22 Takdang Aralin

1. Basahin:
Efeso 3:3-8

2. sa Efeso 3:5, ayon kay Pablo kanino inihayag ng Diyos
ang kanyang lihim na plano?

Ika·114 na Takdang Aralin

3. Ang plano ng Diyos sa iglesya'y bubuoin ng mga tao
mula sa

Kailan pinakamabuting simulan ang paglikom ng mga
kaloob?

a) sa pasimula ng gawain
b) Pagkalipas ng tatlong buwang paglilingkod
k) Pagkalipas ng unang taon ng paglilingkod
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Ika-22 Sagot

2. sa kanyang
mga banal
na apostol
at mga propeta

3. maraming bansa

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Noong hindi pa nagpapasimula
ang Iglesya, may isang bansang
nagtamasa ng pagpa pala at bí-
nigyan ng mga pananagutan
bilang bayang hinirang ng Di-
yos. sa ngayon, ang kaligtasan
ay para sa lahat. Sinumang tao
tanggap kay Cristo ay magiging
kasangkap ng kanyang katawan,
ang iglesya.

f

Ika-114 na Sagot

a) sa pasimula
ng gawain

Mga Kaloob

Ang Paraan ng Paglikom ng
Kaloob.
Huwag mong ihingi ng pauman-
hin ang paglikom ng mga ka-
loob. Ipahayag ito nang tulad sa
paghahayag ng imno. Ipaliwanag
na ito'y kailangan ng Panginoon
para sa gugol sa kanyang ga-
wain at pinagpapala Niya yaong
nagkakaloob ng kusang loob.
Huwag pilitin ang mga tao
upang magkaloob
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Ika-23 Takdang Aralin

1. Basahin: Roma 16:25,26; Efeso 2:12-22
2. Saan sa mga talatang ito binabanggit ni Pablo na yaong

dati ay dayuhan at taga ibang bayan ay nakatayo sa puno
dasyon ng mga apostol at mga propeta, at kaanib na ng
pamilya ng Diyos at mamamayan na rin ng langit?

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

3. Sagutin mo na ngayon ang tala ng mag-aaral sa bahaging
ukol sa Aralin 1.

-;, ,

Ika-115 Takdang Aralin

Paano ang pagpapahayag ng tungkol sa pagkakaloob?

a) Sabihin sa kapulungan na hindi sila uunlad kapag sila'y
hmdi nagbigay?

b) Hurmngi ng paumanhin sa pagsasagawa nito?
k) Sabihing ito'y para sa DIYos at may pagpapala Niya ang

magkakaloob?
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I ka- 23 Sagot

2. Efeso 2: 12-22

Ika-155 Sagot

k) Sabihing ito'y
para sa Diyos
at may pagpa-
pala Niya ang
magkakaloob

0)
b

ANG
MISYON
NG
IGLESYA

Mga Kaloob

Ipaalam sa mga tao na ang ulat
ng mga kaloob at gugulin ay
ipahahayag bawa't buwan. Mag-
handog ng panalangin at hilingin
ang isa o dalawang' Cristiano na
maglikom ng handog. Pagka-
tapos ito ay ipabilang sa dala-
wang Cristiano at ito'y itala
upang walang magaalinlangan
sa ulat ng pananalapi.
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Isaulo ito:

sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

ANG MISYON NG IGLESYA

Ano ang Kahulugan ng "Misyon"
Maging Katawan ni Cristo
Maging Isang Ilaw
Maging Asin
Maging Saksi para kay Cristo
Katawanin si Cristo

Ika-116 na Takdang Aralin

Makailang ulit dapat ipahayag ang tala ng mga kaloob sa mga
tao'?

a) Bawa't linggo
b) Minsan isang buwan
k) Hindi kailanman
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Ika-116 na
Takdang Aralin

b) Minsan isang
buwan

Ano Ang Kahulugan ng
"Misyon"

Ang salitang misyon ay tumu-
tukoy sa Isang tiyak na gawaing
ibinigay sa isang tao o sa isang
samahan. Ang misyon ng iglesya
ay gawin ang gawaing Ibinigay
ni Cristo para sa kanya.

Pagtuturo

Dapat italaga ng bagong kapu-
lungan ang sarili sa ikalalago
nito sa espiritu at sa panganga-
ral ng ebanghelyo sa kanyang
dako. Ang pagtuturo ay maha-
laga sa paglago ng espiritu at ng
ebanghelismo. Ang iglesya ay
dapat na:
1. Magtatag ng isang Paa-

ralang Panlinggo
2. Gumamit ng mga kursong

pantahanan
3. Magtatag ng klase para sa

mga bagong hikayat
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Ika-24 na Takdang Aralin

Ang misyon ng iglel>-yaay .
ang ni .
sa kanya.

Ika-177 Takdang Aralin

1. Ulitin sa memorya ang Mateo 28: 18-20.

2. Isulat ang tatlong bagay na dapat gawin upang paunlarin
ang bagong iglesya.

(1) .

(2)

(3)
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Ika-24 na sagot

gawin
gawaing ibinigay
Cril;to

Maging Katawan ni Cristo

Ang katawan ni Cristo'y dapat
lumago sa pamamagitan ng bu-
hay na ibinibigay Niya. Ito'y
upang sanayin ang bawa't sang-
kap upang ang buong katawan
ay makasunod sa iniuutos ng
mo.
Efeso 4: 12. Ginawa Niya ito
upang ihanda ang mga hinirang
ng Diyos para sa gawain ng
Cristianong paglilingkod, upang
patatagin ang katawan ni Cristo.

Ika-117 Sagot

2. (1) Magtatag ng
isang Paaralang
Panlinggo

(2) Gumamit ng mga
kursong pantahanan

(3) Magtatag ng
klase para sa
mga bagong
hikayat

Pagtuturo

Magtatag ng isang Paaralang
Panlinggo
Ang mga kaanib ng inang igles-
ya'y maaaring tumulong sa pag-
tuturo hanggang sa ang mga
bagong mananampalataya ay
masanay. Ang programa ng Pa-
aralang Panlinggo ay dapat na
magkaroon ng mga kursong pag-
sasanay para sa mga guro sa
bagong iglesya.
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Ika-25 Takdang Aralin

1. Basahin: Efeso 4:11·16

2. Isaulo: Efeso 4: 12

3. Ibinigay ng Diyos sa iglesya ang mga apostol, propeta,
mangangaral, , at ..
upang ihanda ang kanyang mga hinirang para sa gawain
ng at upang patatagin ang .
ni .

Ika·118 Takdang Aralin

Ang programa ng Paaralang Panlinggo ng bagong iglesya ay
dapat magkaroon ng:

a) pagsasanay na mga kurso para sa mga bagong guro sa
inang iglesya.

b) gurong palagian mula sa inang iglesya.
k) pagsasanay na mga kurso para sa mga bagong guro sa

bagong iglesya.
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Ika-25 Sagot

3. mga pastor
mga guro
Cristiano
paglilingkod
katawan
Cristo

Maging Isang Ilaw

Si Jesus, ang Daw ng sanlibutan,
ay tumatahan sa atm. Ang Kan-
yang kabutihan, na katulad ng
Daw, ay dapat na lumiwanag sa
bawa't buhay ng Cristiano. Ang
gawain ng Iglesya ay paliwana-
gin ang Ilaw ng kabanalan ng
Diyos at panmgnmgm ang ma-
tuwid na pamumuhay sa kadili-
man ng makasalanang sanhbu-
tan.

I

Ika-118 Sagot

k) pagsasanay na
mga kurso
para sa mga
bagong guro
sa bagong
iglesya.

Pagtuturo

Gumamit ng mga kursong
pantahanan
sa mga programang pagdadalaw,
mga regular na gawain, at mga
pamamahayag ebanghelistiko;
ang lahat ng may nais ay dapat
na ipatala sa isang libreng kur-
song pangebanghelistiko. Inia-
alok ng International Corres-
pondence Institute ang Mga
Dakilang Katanungan sa Buhay,
ito'y isinulat upang akayin ang
mag-aaral na isuko ang kanilang
buhay kay Cristo.
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Ika-26 na Takdang Aralin

1. Basahin: Mateo 5:14·16

2. Punan ang mga puwang:
Ang iglesya ay maaaring maging isang .

para sa sanlibutan sapagka't si .

ang nabubuhay sa atin at ang Kanyang .

ay lumiJiwanag sa pamamagitan ng bawa't Cristiano.

Ika-119 na Takdang Aralin

Sabihm ang pangalan ng Isang walang bayad na kursong pang-
ebanghelistiko na iniaalok ng International Correspondence
Institute.
-_ _- _--- .-_ - _---- _ _ _.
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Ika-26 na Sagot

2. Daw
Jesus
kabutihan
(ilaw)

Maging Asin

Ang asin ang nagbibigay-lasa
sa pagkain. Tulad ng asin, ang
iglesya ay nagpapabuti sa bu-
hay saan man mayroon nito.
Ito'y dapat maging asin para sa
sanlibutan.

I

Ika-119 na Sagot

Mga Dakilang
Katanungin
sa Buhay

Pagtuturo

Kapag tinanggap na ng isang
tao si Cristo, ipatala siya sa
Isang pangebanghelistikong kur-
so o sa kurso para sa mga ba-
gong Cristiano, Ang Iyong Ba-
gong Buhay. Ito ang makatu-
tulong sa kanya sa mga mahi-
hirap na araw pagkatapos na
siya'y mahikayat. Ang mga kur-
song pantahanan ay pinananatili
ang mga bunga ng ebanghelismo
at nagtatag ng patibayan para
sa iglesyang sumasampatalaya
sa Biblia at isinasagawa ang mga
aral nito.
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Ika-27 Takdang Aralin

1. Basahin:
Mateo 5:13

2. Isipin kung paano si Cristo ay gumagawa sa pamamagitan
ng iglesya, na umayos ng mga buhay at kalagayan sa
iyong bayan. Ang iyong buhay ba ay binago tungo sa
ikabubuti ng ebanghelyo?

Ika-120 Takdang Aralin

Bumanggit ng isang kurso para sa mga bagong hikayat.
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Maging Asin

Ang asin ay pumapatay ng
mikrobyo at nangangalaga laban
sa pagbulok. Ginagamit ito para
mapatagal ang ilang uri ng pag-
kain at ng huw,.g mabulok ka-
agad. Ang iglesya ay bumabaka
sa kabulukang dulot ng kasala-
nan. Hindi lang dapat mag-ingat
sa kasalanan ang iglesya kundi
dapat ding tumulong para ma-
ligtas sa kasalanan ang iba.

Ika-120 Sagot Pagtuturo

Ang Iyong Bagong Buhay Magtatag ng klase para sa
mga bagong hikayat
Kapag mayroon ka ng nahika-
yat, magpasímula ka ng linggu-
hang klase upang ihanda sila
para sa bautismo sa tubig at
pagiging kaanib. Magagamit ang
Manual of Christian Doctrine
and Practice upang turuan sila
ng panimulang aral, ang kahu-
lugan ng bautismo sa tubig, at
ang karapatan at pananagutan
ng isang kaanib ng iglesya.
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Ika-28 Takdang Aralin

1. Naingatan ka ba mula sa espirituwal na pagkabulok at
kamatayan?

2. Idalangin mo ang iyong iglesya na ito'y gamitin ng
Diyos upang talunin ang Impluwensiya ni Satanas. Ida-
langin mong gawin kang ilaw at asin sa inyong purok.
Idalangin ang mga namumuno sa ating bansa na sila'y
tulungan ng Diyos sa pakikibaka laban sa krimen at
magharing may takot sa Diyos.

Ika·121 Takdang Aralin

Banggitin ang pangalan ng isang aklat upang ihanda ang isang
bagong hikayat para sa bautismo sa tubig at sa pagiging ka-
anib ng iglesya.
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Ika-121 Sagot

Manual of Christian
Doctrine and
Practice

Maging Saksi para kay
Cristo

Dapat ipangaral ng iglesya ang
ebanghelyo sa buong sanlíbu-
tan. Bawa't Cristiano ay may
mísyong sabihin sa iba ang
tungkol kay Jesus upang sila
man ay maligtas sa pamamagi-
tan ng pananalig sa Kanya.

Ebanghelismo

Magkaroon ng pa ma ma ha-
yag
Kapag dumating na ang tumpak
na panahon, magdaos ng pama-
mahayag ng ebanghelyo. Akitin
mo ang mga kapitbahay na
dumalo sa pamamahayag sa pa-
mamagitan ng personal na pag·
anyaya. Mag-anyaya ng ebang-
helista o ng pastor ng inang
iglesya o ng isa sa mga mangga-
gawang mangangaral ang siyang
mangaral. Hilingin ang pama-
matnubay ng Panginoon.
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Ika-29 na Takdang Aralin

Basahin: Gawa 1: 8; Marcos 16: 15, 16. Punan ang mga puwang:

Ngunit bibigyan (pangalan mo) ng

kapangyarihan pagbaba sa (pangalan mo) .

ng Espiritu Santo, at (pangalan mo) .
magiging mga saksi ko sa (bayan mo) .

sa buong (lalawigan mo} at (bansa mo) .

at hanggang sa dulo ng daigdig.

Ika-122 Takdang Aralin

Sino ang dapat mangaral sa isang pamamahayag ng ebanghelyo
sa bagong gawain?

a) Isang kilalang ebanghelista
b) Ang pastor ng inang iglesya
k) Ang sinumang ibig ng Panginoon
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Maging Saksi Para Kay
Cristo

Maaari kang maging saksi para
kay Cristo hanggang sa dulo ng
sanlibutan sa mga paraang nasa-
saad. (Lagyan ng X yaong gina-
gawa mo na):

Mamahagi ng mga polyeto.
Magpatotoo sa iglesya.
Ipangaral ang ebanghelyo.
Magturo sa Paaralang
Panlinggo.

Ika-122 Sagot

k) Ang sinumang
ibig ng
Panginoon

Ebanghelismo

Bigyan ng gawain ang mga
Cristiano.
Una sa lahat, pasiglahín sa pag-
gawa ang mga nahikayat. Ha-
bang tumutulong ang mga ka-
anib ng inang iglesya sa pagsi-
simula ng iglesya, ang mga ba-
gong hikayat naman ay maka-
dadalaw, aawit, magpapatotoo,
mananalangm, magbubukas ng
sangay ng paaralang panlinggo at
pangangalaga ng sambahan.
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Sabihm sa lyong mga kaibigan ang tungkol kay Jesus.

Mag-anyaya ng kapuwa upang dumalo sa Paaralang Pano
linggo at Iglesya.

Makibahagi sa mga gawaing ebanghelistiko.

Buksan ang inyong tahanan para sa isang sangay ng
Paaralang Panlinggo.

Ibigay ang lyong ikapu para maganap ng iglesya ang kan-
yang misyon.

Magkaloob para itulong sa paghahayo at pagtangkilik
sa mga misyonero.

Gumawa ng "paglalakbay- misyonero" upang sabihin sa
lyong kamag-anakan at mga kaibigan ang tungkol sa
kaligtasan.

Humayo bilang isang misyonero sa isang lugar na nanga-
ngailangan.

Ika-123 Takdang Aralin

Ang mga nahikayat ay dapat pasiglahin upang gumawa para sa
Panginoon

a) sa pasimula.

b) pagkatapos na sila'y mabautismuhan ng tubig.
k) Isang taon pagkatapos sila mahikayat.
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Ika-123 Sagot
a) sa pasimula

Maging Saksi Para kay Cristo
Narito pa ang ilang paraan ng
pagsaksi kay Cristo (Lagyan ng
X yaong ginagawa mo na:)

Idalangin ang gawain ng
Diyos sa buong daigdig.

Magbili ng babasahing
Cristiano.

Tumulong sa isang sangay
ng Paaralang Panlinggo o
iglesya.

Mamuhay na maligaya,
katulad ni Cristo.

Kaayusan
Buhat sa pasimula'y kailangan
ang kaayusan. Dapat magkaroon
ng isang mangangasiwa sa ga-
wain sa pamamahala ng pastor
ng inang iglesya. Ito'y maaaring
isang manggagawang Cristiano
o diakono ng unang iglesya.
Maaari ring isang bagong mana-
nampalataya na may kakaya-
han, maaasahan, at malalim na
ang karanasan bilang Cristiano.
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Ika-30 Takdang Aralin

1. Balikan ang talaan ng mga paraan ng pagsaksi at itanong
sa sarílí,

"Ang akin bang iglesya ay iglesyang sumasaksi? " Idalan-
gin ang mga nasa iglesya na sumasaksi sa ganitong mga
paraan at ang iba. Idalangin na maging iglesyang
sumaksi ang inyong iglesya,

2. Idalangin na puspusin ka ng Diyos ng kapangyarihan ng
Espiritu Santo at tulungan kang magsabi sa iba tungkol
kay Jesus.

Ika-124 na Takdang Aralin

Paano isasakatuparan ng taong namamahala sa bagong iglesya
ang kanyang gawain?

a) Ayon sa sarili niyang patakaran
b) sa pagsubaybay ng pastor ng inang iglesya
k) Ayon sa nais ng kapulungan
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Ika-24 na Sagot

b) sa pagsubaybay
ng pastor
ng inang
iglesya

Katawanin si Cristo

Ang iglesya ay kumikilos sa
pangalan ni Cristo at may tag-
lay na kapangyarihan nito. Ipí-
nakikita niya sa daigdig kung
ano si Cristo. Tinutulungan ni-
yang makilala ng iba si Cristo sa
pamamagitan ng pangangaral,
patotoo, at pamumuhay na ka-
tulad ni Cristo.

Kaayusan

Ang mga bagong hikayat ay
dapat bautismuhan sa tubig sa
sandaling handa na sila at naka-
tugon sa mga kinakailangan.
Hanggang hindi pa naaayos ang
sangay na iglesya, sila'y mga
kaanib ng inang iglesya. Ang
pastor ng inang iglesya ang ma-
giging pastor ng sangay na igles-
ya hanggang ito'y maayos na at
may sapat na bilang ng mga ka-
anib para tumangkilik sa kaní-
lang pastor.
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Ika·31 Takdang Aralin

1. Basahin:
Gawa 4:13

2. Nang makita ng mga pinuno ng relihiyon ang .

nina Pedro at Juan, namangha sila at napagkilalang ang
mga ito'y nakasama ni .

Ika-125 Takdang Aralin

1. Hanggang di pa naaayos ang sangay na iglesya na may
sapat na kaanib para tumangkilik sa kanyang pastor, ang
mga hikayat ay

a) maaaring bautismuhan at maging kaanib ng
inang iglesya.

b) hindi maaaring baustismuhan.
k) maaaring bautismuhan nguni't hindi kaanib ng

alinmang iglesya.
2. Idalangin ang anumang bagong gawaing binubuksan o bina-

balak simulan ng inyong iglesya.
3. Sagutin ang iyong tala ng mag-aaral para sa ika-7 aralin.
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Ika- 31 Sagot

2. katapangan
Jesus

Ika-125 Sagot

1. a) maaaring bautismuhan
at maging kaanib
ng inang
iglesya.

Katawanin si Cristo

Ang kahulugan ng salitang
Cristiano ay "katulad ni Cristo."
Kinakatawan ng bawa't Cristiano
ang Panginoon sa mga tao. Bi-
lang kinatawan ni Cristo sa
lupa, ang iglesya'y gumagawa sa
kanyang pangalan at kapang-
yarihan. Ibinabahagi niya ang
mga turo ni Cristo sa bawa't sa-
lin ng lahi.
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Ika-32 Takdang Aralin

1. Basahin:
Gawa 11:26

2. Ang pangalang "Cristiano" ay unang ginamit sa .
para ikapit sa mga nananalig kay Jesus

Isaulo ito:

Sa Araling Ito'y Pag aaralan Mo

ANG KAAYUSAN NG PAMPUROK NA IGLESYA

Kailangan ang Kaayusan
Mga Pinuno ng Iglesya
Mga Kaanib
Mga Kagawaran
Pagsasarili ng Pamahalaan
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I ka-32 Sagot

2. AntIOqUIa

Katawanin Si Cristo

Kapag kmakatawan natin SI
Cnsto, ginaganap natin ang
buong '''lIsyon ng Iglesya. BI-
lang mga sangkap ng kanyang
katawan, gawm sana natm ang
miutos sa atin ng ating Ulo.
Sana'y maghwanag tayo para
kay Cristo at Ipakita sa iba ang
daan patungo sa langit. Bilang
asin, gumawa tayo laban sa ka-
samaan at magbigay-tasa sa san-
hbutan. At maging tapat na mga
saksi sana tayo na magsasabi sa
iba tungkol sa ating Panginoon.

Kailangan ng Kaayusan

Ang mabuting kaayusan ay tu-
mutulong para maisakatuparan
ng iglesya ang kanyang misyon.
Nakatutulong ito sa pag-iral ng
pagkakaisa, mabuting pamama-
hala, tamang doktrina, matuwid
na pamumuhay, paglagong espi-
rituwal, at pagbabagong-buhay.
Batay sa Biblia ang kaayusan.
Ang halaga nito sa Iglesya ay
gaya ng kalansay sa katawan.
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Ika-33 Takdang Aralin

Ika-126 na Takdang Aralin

Ang misyon ng iglesya ay ang:

Maging ni ..

Maging ng ..

Maging ng ..

Maging ni .

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

sa .

Piliin ang tatlong tamang sagot:

Ang mabuting kaayusan ng Isang pampurok na Iglesya ay nag-
bubunga ng alin sa mga sumusunod?

a) Pagkakaisa at mabuting pamamahala.
b) Maling doktnna at pabayang pamumuhay.
k) Kahmaan at kawalang·kakayahan.
d) Kalusugang espintuwal at paglago
e) Tamang doktnna at wastong pamumuhay.
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Ika-33 Sagot

katawan
Cristo
ilaw
sanlibutan
asin

lupa

mga saksi

Cristo

Katawanin
si Cristo
lupa

Katawanin si Cristo

Idalangin ang iyong iglesya, pas-
tor, lupon ng iglesya, at lahat ng
mga kaanib kaugnay ng mga ba.
haging Ito ng misyon ng iglesya.
Saan mahina ang Iglesya ninyo?
Saan naman ito malakas?

Idalangin mo rin ang ibang iglesya
sa inyong bayan, purok, at sa
buong daigdig.

,
Ika-126 na Sagot

a) Pagkakaisa at
mabuting
pamamahala

b) Kalusugang
espirituwal at
paglago

e) Tamang doktrina
at wastong pa-
mumuhay.

Kailangan ang Kaayusan

Ang mabuting kaayusan ay
kaugnay ng kalusugang espiritu-
wal ng iglesya, kung paanong
ang malulusog na buto ay kaug-
nay na kalakasan at kalusugan
ng buong katawan. Sa kabilang
dako, ang kawalan ng mabuting
kaayusan ay nagpapahina sa
buong iglesya, tulad sa mga
butong may karamdaman na
siyang nagpapahina sa buong
katawan.

-
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Idalangin ang mga Cristianong nalaman mong nahihirapang
maging asin, ilaw, o saksi. Hilingin sa Diyos na ipakita sa
iyo kung paano mo sila matutulungan.

Bilang kaanib, paano mo tutulungan ang iglesya sa pagtupad ng
kanyang misyon. Hilíngm sa Panginoon na ipakita sa iyo ang
paraan, at hintayin ang kanyang pagtugon. Bibigyang diin Niya
sa iyong isipan kung ano ang iyong gagawin. Maaaring ito'y ang
ibayong panalangin para sa iglesya; maaaring ibang bagay rin
naman.

Ika·127 Takdang Aralin

• Sagutin ang tala ng mag-aaral para sa ika·2 aralin.

1. Ipagpasalamat sa Diyos ang kaayusan ng iglesya at sa mga
kabutihang dulot nito.

2. Ang mabuting kaayusan ng iglesya ay maitutulad sa
a) mga buto sa katawan na nagbibigay sa kanyang

lJl{a sangkap ng wastong kaugnayan sa isa't isa.
b) mga kalamnan na nagpapakilos sa buong kata·

wan.
k) mga ugat na namamahala sa pagpapakilos ng

buong katawan.



B4

Kailangan ang KaayusanIka·127 Sagot

2. a) mga buto sa katawan
na nagbibigay sa
kanyang mga
sangkap ng
wastong kaug-
nayan sa isa't
1S8.

Ang kawalan ng mabuting ka-
ayusan ay nagbubunga ng kahi-
naan, kawalang-kaya, maling
doktrina, at pabayang pamu-
muhay - at kung minsan, pati
sa bahagi ng mga tagapanguna
ng gawain ng Diyos.
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Isaulo ito:

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

GINAGANAP NG IGLESYA ANG KANYANG
MISYON

Ang Iglesya Ay Nagpapasimula
Pagtalikod o Pagbalik Sa Kasalanan at Pagbaba-
bong-Buhay
Kilusang Protestante
Kilusang Ebangheliko
Kilusang Kabanalan
Kilusang Pentecostal
Kilusang Karismatiko

Ika-128 Takdang Aralin

Magtala ng apat na bagay na ibubunga, kapag ang isang iglesya
ay walang mabuting kaayusan.

1.

2.

3.

4.

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

. .

. .

. .



Ika-128 Sagot Mga Pinuno ng Iglesya

1. kahinaan Ang mga bahagi ng kaayusan
ng iglesya ay maaaring mag-iba

2. kawalang-kaya sa iba't ibang bansa. Narito ang
ilang batayang tuntunin:

3. maling doktrina
Pastor

4. pabayang
Ang pastor ay kinikilalang espi -pamumuhay rituwal na ulo ng iglesya.
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Ang Iglesya ay Nagpa-
pasimula

Limampung araw matapos ma-
buhay na mag-uli si Jesus, nang
Araw ng Pentecostes, dumating
ang Espiritu Santo at pinuspos
ang 120 tagasunod ni Jesus.
Kung minsan, ito'y tinatawag na
kaarawan ng iglesya, Noon ti-
nanggap ng iglesya ang kapang-
yarihan para ganapin ang kano
yang misyon.
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Ika-34 na Takdang Aralin

1. Basahin: Gawa Kabanatang 2

2. Piliin ang wastong salita para sa mga puwang: Ang Espí-
ritu Santo ay dumating noong Araw ng (Pegtítika/Pen-
tecostes/Pasuwa) _ .
upang bigyan ng kapangyarihan ang iglesya para ganapin
ang kanyang (mga balak/pangarap/misyon) .

Ika-129 na Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Timoteo 3:1·7

2. Piliin ang tatlong tamang sagot:
Alin sa mga sumusunod ang dapat maging katangian ng
isang pastor ayon sa 1 Timoteo 3: 1·7?

a) Mahusay magsermon
b) Makapagtuturo
k) Mahinahon at mapagpayapa
d) Mahusay umawit
e) Napamamahalaan ang sariling pamilya.
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Ika-34 na Sagot

2. Pentecostes
misyon

Ang Iglesya ay Nagpapa-
simula

Noong Araw ng Pentecostes,
3,000 katao ang nahikayat kay
Cristo. Marami pa ang naligtas
nang sumunod na mga araw.

Ika-129 na Sagot

2. b) Makapagtuturo

k) Mahinahon at
Mapagpayapa.

e) Napamamahalaan
ang sariling
pamilya

Mga Pinuno ng Iglesya

Ang mga kaanib ng iglesya at
mga pinuno ay dapat na guma-
lang sa pastor.

1 Tesalonica 5: 12,13. Ipinama-
manhik namin, mga kapatid, na
igalang ninyo ang mga nagpa-
pagal para sa inyo, ang mga pi-
nili ng Diyos upang mamahala
at magturo sa inyo. Pag-ukulan
ninyo sila ng lubos na paggalang
at pag-ibig, dahil sa kanilang ga-
wain. Magsama-sama kayong
mapayapa.
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Ika-35 Takdang Aralin

1. Basahin ang Gawa 2:41. Ito'y nagsasalaysay tungkol sa
pagkahikayat ng mga tao.

2. Basahin ang Gawa 2:47. Bawa't araw ay ídtnaragdag sa
kanila ng ang mga .

3. Basahin ang Gawa 4: 4. Ang bilang ng mga lalaki ay uma-
bot sa humigit kumulang .

4. Basahin ang Gawa 5:14. Isang pulutong ng ..
at na nanalig sa oo • ••• ang
naparagdag-

Ika·130 Takdang Aralin

1. Isaulo:
1 Tesalonica 5:12,13.

2. Ayon sa 1 Tesalonica 5: 12,13, pmih ng Panginoon ang
mga lider ng Iglesya upang at ang
mga Cristrano. Inaasahan tayo ng DIYos na iukol sa ating
~a Pastor ang wastong .
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Ika-35 Sagot

1. 3,000

2. Panginoon
inililigtas

3. 5,000

4. lalaki
babae
Panginoon

Ang Iglesya ay Nagpapasi-
mula
Ang mga apostol
Noong una, ang pangunahing
tagapangaral ay ang labindala -
wang apostol, Kinakasangkapan
silang mainam ng Diyos upang
mapalaganap ang ebanghelyo

2.
Ika-130 Sagot Mga Pinuno ng Iglesya

mamahala
turuan
paggalang

Bagaman ang pastor ay inilagay
ng Diyos bilang pinuno ng ga-
wain, ito'y hindi nangangahulu-
gang walang nagagawang kama-
lian siya. Karapatdapat na siya'y
igalang habang nanangan at na-
mumuhay siya ayon sa paman-
tayan at turo ng Biblia.

-
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Ika-36 na Takdang Aralin

1. Basahin: Gawa 4: 1·31; 5: 12·42. Saang lunsod ito nang-
yari? ..

2. sa Gawa 1: 8, saang lugar sinabi ni Jesus sa mga alagad na
unang sumaksi? .

Tinutupad ba nila ang kanilang misyon? ..

3. Basahin: Gawa 4:33; 5:12, 17·21, 27·32. Sino ang mga
pangunahing guro, tagapangaral, at saksi nang panahong
iyon? .

Iii

Ik~131 Takdang Aralin

1. Basahin:
Awit 105:15

2. Basahin:
1 Samuel 24:6-7
Ayon dito, si , ay tumangging saktan

si Ang kanyang katwiran si

............................................... ay .
ng Panginoon. Dahilan din diyan, dapat pakitunguhan ng

mga Cristiano ang kanilang pastor na may .

at huwag siyang saktan sa pamamagitan ng paninira.
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Ika-36 na Sagot

1. Jerusalem

2. Jerusalem

oo
3. mga apostol

Ang Iglesya ay Nagpapasi-
mula

Mga Saksi
Ang libu-libong bagong
Cristiano'y nagpasimulang mag-
paIaganap ng Mabuting Balita
saan man sila magtungo. Isang
mahigpit na pag-uusíg ang nag-
taboy sa kanila papalabas ng
Jerusalem at sila'y nangalat sa
Judea, Samaria, at maging sa
ibang bansa. Kanilang isinaysay
si Jesus saanman sila mapunta,
at marami pang tao ang tu-
manggap sa Panginoon.

Ika-131 Sagot Mga Pinuno ng Iglesya

2. David
Saul
Saul
pinahiran ng
langis
paggalang

Ang pastor ay pangulo ng opis-
yal na lupon ng iglesya. Siya
ang nangunguna sa mga pagpu-
pulong maliban kung ang kan-
yang pangalan ang pínagbobo-
tohan.
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Ika-37 Takdang Aralin

1. Basahin: Gawa 8: 1-8; 9: 31

2. Isaulo: Gawa 8: 4

Ika-132 Takdang Aralin

Sino ang pangulo ng opisyal na lupon ng iglesya?
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Ang Iglesya ay Nagpapa-
simula

Mga Misyonero
sa paglago ng iglesya, ginamit
na Diyos sina Pablo, Bernabe,
Silas, Timoteo, at iba pang taga-
pangaral, guro, at misyonero.
Sila ang nagpalaganap ng ebang-
helyo sa buong Asya Menor,
Gresya, at Roma.

Ika-132 Sagot

ang pastor

Mga Pinuno ng Iglesya

Mga Diakono
Ang mga unang diakono'y pinili
para makatulong sa mga apostol
sa pangangasiwa sa ilang maliliit
na gawain sa iglesya. Ginanap
ng mga diakono ang ilang ma-
teryal na pananagutan para mag-
karoon ng panahon ang mga
apostol sa paglilingkod na espi-
rituwal. Nagkaroon din ng mga
tanging espirituwal na pagliling-
kod ang ilang diakono, gaya
nina Felipe at Esteban.
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Ika-38 Takdang Aralin

Sino ang apat na misyonero ng unang iglesya na kinasangkapan
ng Diyos upang makarating ang ebanghelyo sa Asya Menor,
Gresya, at Roma?

1.

2.

3.

4.

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

Ika-133 Takdang Aralin

. .

. .

. .

1. Basahin sa Gawa 6: 1-6, ang kasaysayan ng pagkakapih sa
unang mga diakono. Dan sila?

2. Sa Gawa 6: 3, sinabihan ang mga mananampalataya na
piliin para sa gawaing Ito ang mga lalaking puspos ng .
................................ at .
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Ika-38 Sagot

1. Pablo

2. Bernabe

3. SIlas

4. Timoteo

Ang Iglesya ay Nagpapa-
simula

Ang ebanghelyo ay dmala ng
mga apostol, mga Cnstianong
pínag-usrg, at m Pablo at mga
kasamahan, doon sa panguna-
hing sentro ng gobyerno at
kabihasnan sa marammg lupam
Mula naman dito, lumaganap
ang panampalatayang Cristiano
sa buong Asya Menor, Europa,
at Hilagang Aprika. Sa kabuuan,
dinala ng iglesya ang ebanghelyo
"hanggang sa hangganan ng
lupa."

Ika-133 Sagot

1. pito

2. Espiritu Santo-
karunungan

Mga Pinuno ng Iglesya

Ang mga diakono'y dapat ma-
ging huwaran ng mga kaanib ng
iglesya. Dapat silang piliing lagr
mula sa pinakamatapat na ka-
patiran.
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Ika-39 na Takdang Aralin

saan sa mga lupalop na ito unang lumaganap ang ebanghelyo:

(Hilagang Amerika/Europa/Timog Amerika) .

Ika-134 na Takdang Aralin

Basahin ang 1 Timoteo 3:8-13, upang makita ang uri ng katau-
hang inaasahan ng Diyos sa isang diakono.
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Ika-39 na Sagot

Europa

Ang Iglesya ay Nagpapa-
simula

Ang panahong ito ng mabilis na
paglago at paglawak ng Iglesya
ay tumagal nang ilang daantaon.
sa loob ng 270 taon, pínag-usig
ang iglesya subali't ito'y nanati-
ling matapat kay Cristo at sa
kanyang misyon.

Mga Pinuno ng Iglesya

Ang Lupong Opisyal
Ang pastor at ang mga dia-
kono'y bumubuo ng lupong
opisyal ng iglesya. Sila ay hini-
rang na maglingkod sa kapulu-
ngan at kumatawan dito. Sila'y
pinagkakatJwalaan at itinatagu-
yod ng iglesya at kmakatawan
nila ito sa mga pagpapasya at
pagpapatupad. Lagi silang nagti-
tipon para manalangin, magba-
lak, at gumawa para sa ikauun-
lad ng iglesya.
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Ika-40 Takdang Aralin

1. Ang pag-uusig sa iglesya ay tumagal nang (170/ 200/ 270)
taon.

2. sa loob ng panahong iyon, ang Iglesya ay nanatiling
(tapat/ taksil/ walang malasakit) kay Cristo at sa kanyang
misyon.

Ika-135 Takdang Aralin

1. Sinu-síno ang bumubuo ng lupong opisyal?

2. Ang lupong opisyal ay palagiang nagpupulong upang .

........................ , at ..
para sa kaunlaran ng iglesya.
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Ika-40 Sagot

1. 270

2. tapat

Pagtalikod at Pagbabagong-
Buhay

Pagkatapos ng panahon ng pag·
uusíg, marami ang naging kaa-
nib ng iglesya na hindi talagang
naligtas. Naging makapangyari-
han sa larangan ng pulitika ang
iglesya nguni't nawala ang pa-
gigmg espirituwal. Patuloy itong
lumago nguni't tigib ng kasala-
nan. Nawalan ng alat ang asin.
Wala na halos sinag ang ilaw.
Ang mga saksi ay nagturo ng
pinaghalong katotohanan ng
Biblia at mga kaugaliang pagano.

I ,

Ika-135 Sagot

1 Ang pastor
at ang mga
diakono

2. manalangm,
magbalak,
gumawa.

Mga Kaanib

Ang may kapamahalaan sa mga
bagay na may kinalaman sa
pampurok na iglesya ay nasa
lahat ng kaanib na nagpupulong.
Ang masusunod ay ang buong
iglesya na dumalo sa tanging
pagpupulong, at hindi ang mi-
noryang bilang ng mga kaanib.
Ang pastor at ang diakono'y
bahagi ng kapulungan at may
karapatang magsalita at bumoto
kung may pagpupulong.
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Ika-41 Takdang Aralin

Pagkatapos ng pag-uusíg at manumbalik ang lakas pampulitika
ng iglesya, ano ang nangyari?

a) Nagkaroon ng isang dakilang pagbabagong-buhay.
b) Naragdagan ang kanyang lakas espirituwal.
k) Nawala ang kanyang lakas espirituwal.

Ika-136 na Takdang Aralin

Sino ang may kapamahalaan sa mga pagpasíya sa pampurok na
iglesya?

a) Ang lupong opisyal (official board)
b) Ang pastor
k) Ang mga kaanib na dumalo sa tanging pagpupulong.
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Ika-41 Sagot

k) Nawala ang
kanyang
lakas
espirituwal

Pagtalikod at Pagbabagong-
Buhay

Dahil sa di-pagkakasundo sa
doktrina at pag-aagawan sa ka-
pangyarihan, nahati ang iglesya
sa dalawang pangkating silanga-
nin at kanluranin. Ang Obispo
ng Roma ang naging papa, siya
ang pinuno ng kanluraning ig-
lesya. Ang silanganin o iglesyang
"Greek Orthodox" ay nagtatag
ng sentro sa Constantinople na
ngayon ay Istanbul.

I ka 136 na Sagot

k) Ang mga
kaanib na
dumalo sa
tanging pagpu-
pulong.

Mga Kaanib

Ang mga kaanib ang naghahalal
ng kanilang pastor at iba pang
opisyal. Sila ang gumagawa ng
anumang pasiya, tulad ng pag-
pili ng lupa o pagtatayo ng gu-
sali. Tumatanggap sila ng ulat
ng lupong opisyal at ng iba't
ibang kagawaran ng iglesya.
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Ika-42 Takdang Aralin

Ang pangulo ng kanluraning pangkat ng iglesya ay ang Obispo
ng (Jerusalem{ Constantinople{Roma) .

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

Ika-137 Takdang Aralin

Ang pasiyang pagbili ng lupa at pagtatayo ng kapilya ay dapat
gawin ng:

a) pastor.
b) lupong opisyal
k) mga kaanib ng iglesya sa isang pagpupulong.
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Ika-42 Sagot

Roma

Ika-137 Sagot

k) mga kaanib
ng iglesya sa
isang pagpu-
pulong.

Pagtalikod at Pagbabagong-
buhay

Bagama't karamihan sa iglesya
ay tumatalikod sa banal na pa-
mantayan, ang matatapat na líng-
kod ng Diyos ay nanawagan sa
mga tao na magsisi at magbalik sa
dalisay na ebanghelyo ni Cristo.
sa pana- panahon, kumilos ang
Diyos at nagkaroon ng pagbaba-
gong buhay, nguni't yaong nanga-
ral laban sa kasalanan ay inusig.
Marami ang ipinapatay ng mga
lider ng iglesya.

Mga Kaanib

Lubhang mahalagang panatilihin
ng mga kaanib ng iglesya na ma-
tuwid sa paningin ng Diyos an g
kanilang puso. Dapat nilang mau-
nawaang mabuti ang mga tun-
tuning pinagsasalígan ng iglesya.
Dapat nilang makilala ang halaga
ng kanilang mga boto at sila'y
bumoto sa kapakanan ng kaba-
nalan at kaunlaran ng gawain at
hindi ng sarili, upang ikasiya.
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Ika-43 Takdang Aralin

1. Basahin:
Juan 15: 18-21; 16: 32,33
2 Timoteo 3: 12

2. Noong mga dantaon na ang maraming iglesya ay tuma-
likod sa banal na pamantayan, ang mga nangangaral ng
payak na ebanghelyo ay (tanyag na tanyag/pínag-usíg'pi-
narangalan ng iglesya)

Ika-138 Takdang Aralin

Paano boboto ang isang kaanib?
a) sa espirituwal na ikabubuti ng iglesya
b) sa taong ibig niya.
k) sa ikabubuti niya higit sa lahat.
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Ika-43 Sagot

2. Pínag-usig

Pagtalikod at Pagbabagong
buhay

Ang Diyos ay nagpasimulang
magpadala ng dakilang pagba-
bangong espirituwal. Sina Savo-
narola ng Italya, Wycliffe ng
Bretanya, at Huss ng Bohemia,
ay ilan sa mga dakilang lider.
Sinunog silang tatlo hanggang
mamatay sa liwasan pagka't ipi-
nangaral nila ang ebanghelyo,
ang Salita ng Diyos.

I 1/1'

Ika-38 Sagot

a) sa espirituwal
na ikabubuti
ng iglesya.

Mga Kaanib

Bago tanggaping kaanib ng igles-
ya ang isang Cristiano, dapat
siyang turuan ng batayang dok-
trinang Cristiano at ng kaayu-
san ng pampurok na iglesya. Sa
ganito, magkakaroon siya ng
bahagi bilang kaanib at natu-
tupad ang kanyang mga panana-
gutan.
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Ika-44 na Takdang Aralin

Sabihin ang pangalan ng tatlong dakilang lider na sinunog sa li-
wasan:

L

2.

3.

Ika-139 na Takdang Aralin

Ano ang dapat pag-aralan ng isang tao bago siya maging kaanib
ng Iglesya?

a) Mahirap na doktrina at kaayusan ng Paaralang Panling-
go.

b) Batayang doktrinang Cristiano at kaayusan ng pam-
purok na iglesya.

k) Batayang doktrinang Cristiano at kaayusan ng pam-
bansang iglesya.
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Ika·44 na Sagot

l. Savonarola

2. Wycliffe

3. Huss

Ika·139 na Sagot

b) Batayang
doktrinang
Cristiano at
kaayusan ng
pampurok
na iglesya.

Kilusang Protestante

Noong unang bahagi ng l>iglo16,
ang pagbabangong espirituwal
ay naging Repormasyon. Kabi-
lang sa mga lider nito'y si Mar-
tin Lutero, isang paring Aleman.
Tinawag na Protestante ang pa-
ring ito at lahat ng naging taga-
sunod niya. Ginawa nilang ma-
taas ang kapangyarihan ng kasu-
latan kaysa kapangyarihan ng
simbahan.

Mga Kagawaran

Ang iglesya ay maaaring magta-
tag ng kahit ilang kagawarang
kailangan para mabisang ma-
tupad ang kanyang gawain. Ka-
raniwan, may Paaralang Pano
linggo at hiwalay na mga sama-
han para sa kalalakihan, kaba-
baihan, kabataan, at mga bata.
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Ika-45 Takdang Aralin

1. Sinong pari ang nanguna sa Repormasyon sa Alemanya?

2. Ano ang itinatawag sa mga repormador?

Ika-140 Takdang Aralin

nang kagawaran ang kailangan ng isang iglesya?
a) Anim
b) Paaralang Panlinggo at kabataan
k) Kung ilan ang kailangan para mabisang maisakatuparan

ang gawain.
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Ika-45 Sagot

1. Martin Lutero

2. Protestante

Kilusang Protestante

Si Lutero ay itinuring na excom-
municado ng Simbahang Ro-
mano. Muling nahati ang igles-
ya: ang Protestante o kapu-
lungang Repormado ay naglita-
wan sa sangay na kanluranin.
Tinanggap nila ang Biblia bilang
batayan ng kanilang doktrina at
asal.

, , "

Ika-140 Sagot Mga Kagawaran

k) Kung ilan nang
kailangang
para mabisang
maisakatuparan
ang gawain.

Ang bawa't kagawaran ay may
sariling kaayusan nguni't nasa
pamamahala ng lupong opisyal.
Ang bawa't isa ay may sariling
programa ng mga gawain upang
maglista, magsanay, at gumamit
ng bawa't kaanib ng iglesya
upang ipatupad ang banal na
misyon nito sa sanlibutan.
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Ika-46 na Takdang Aralin

Ang mga iglesyang Protestante o (Repormado/Muling Binago/
Griyego) ang
tumanggap sa (Papa/Simbahan ng Roma/Biblia) bilang batayan
ng kanilang doktrina at pang-araw-araw na buhay.

Ika-141 Takdang Aralin

Ilang kagawaran ng iglesya ang kumikilos sa ilalim ng pama-
mahala ng opisyal na lupon? __ - -- --- - ------------ - - .-
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Ika-46 na Sagot

Repormado

Kilusang Protestante

Mula noon, nagkaroon ng mga
panahon ng pagtalikod at ng
pagpapanibagong-buhay ang
iba't ibang sangay ng iglesya.
Gumawa ng mga bagong kilusan
ang Diyos para bigyang-diin ang
mga napabayaang katotohanan
sa Salita ng Diyos. Kaya, ang
iglesya ni Jesu-Cristo ay nagpa-
patuloy upang tuparin ang mis-
yon na tinanggap niya mula sa
Panginoon.

Ika-141 Sagot

silang lahat

Pagsasarili ng Pamahalaan

Biblia ang batayan ng pag-
sasarili ng pamahalaan
Ang pampurok na iglesya ay
may karapatang mamahala sa
sarili, sa loob ng kanyang nasa-
sakupan. May mga halimbawa
sa Bibliang mababasa tungkol
dito. Matatagpuan ang mga ito
sa Mga Gawa at sa Mga Sulat ng
mga alagad.
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Ika-47 Takdang Aralin

Ibinangon ng Diyos ang mga bagong kilusan sa pana-panahon
upang bigyang-diin ang (napabayaang mga katotohanan/kani-
lang sariling ísípanjpagkakahatí-hatí) .

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

Ika-142 Takdang Aralin

Saan natin mapag-aaralan na ang pampurok na iglesya ay may
karapatang mamahala sa sarili sa loob ng kanyang nasasakupan?

a) sa mga Ebanghelyo
b) sa Aklat ng Pahayag
k) sa Mga Gawa at Mga Sulat
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Ika·47 Sagot

napabayaang mga
katotohanan

Kilusang Ebangheliko

May mga ilang lider protestante
ang lumayo o humiwalay sa pa-
nanampalataya sa ebanghleyo.
Ang Kilusang Ebangheliko ay
nagbibigay-diin sa katotohanan
ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo
ay nangangahulugan ng mabuo
ting balita. Ang mga iglesyang
ebangheliko ay yaong nanini-
wala, nangangaral, namumuhay
ayon sa mga katotohanan ng
ebanghelyo.

I

Ika·142 Sagot

k) sa Mga Gawa
at Mga Sulat

Pagsasarili ng Pamaha-
laan

Ang mga apostol ay sumang-
ayon nang piliin ng mga mana-
nampalataya ang mga unang
diakono. Gawa 6: 1-6.

Sinabi ni Pablo sa iglesya sa
Corinto na disiplinahin ang ka-
nilang mga kaanib. 1 Corinto
5:7·13.

Pananagutan ng iglesya ang la-
hat ng kanyang mga pagliling-
kod. 1 Pedro 5:1·3.
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Ika-48 Takdang Aralin

1. Ano ang kahulugan ng "ebanghelyo"?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 .

2. Ang mga iglesyang ebangheliko ay kilala dahil sa kani-
lang( pagprotesta laban sa mga maling turo/paniniwala sa
ebanghelyo ).

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

Ika-143 Takdang Aralin

1. Basahin ang talata ng kasulatan sa bawa't puntos na nasa
sinundang pahina.

2. Ang mga talatang Ito'y nagpapakita na ang pampurok na
Iglesya ay may kapangyarihang pumili ng sariling .
durmsíplina sa kanyang ..
at mangalaga sa lahat niyang .
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Ika·48 Sagot

1. mabuting balita

2. paniniwala sa
ebanghelyo

Ika·143 Sagot

2. mga diakono
kaanib
paglilingkod

Kilusang Kabanalan

Isang dakilang pagbabangong
espirituwal ang nagsimula noong
huling bahagi ng siglo 19. Nag-
pasimula ang Kilusang Kabana-
lan na may malaking diin sa
pagkilos ng Espiritu Santo sa
buhay ng Cristiano. Ang diing
ito'y nagbubunga ng kabanalan
(pamumuhay para sa Diyos) at
ebanghelismo (pag bahagi ng
ebanghelyo sa iba.)

Pagsasarili ng Pamahalaan

Limitasyon
Ang iglesyang pampurok ay di
dapat lumabag sa mga doktn-
nang pamantayan ng pagkilos
na itinakda ng kalipunan ng mga
íglesya o ng denornínasyong
kinaaniban niya Ang iglesya ay
bahagi ng lalong malaking sama-
han. Ang dr pagkilala sa mga
pasiya ng mga pambansang pu-
long ay pagkilos laban sa lalong
malawak na samahan.
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Ika·49 na Takdang Aralin

1. Ang Kilusang Kabanalan ay nagsimula noong (siglo 20/
siglo 16/ siglo 19)
.........................................................................................

2. Binigyang diin nito ang kabanalan at (paghiwalay sa lipu-
nan/pag-reporma sa Iípunanjebanghelísmo)

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

Ika-144 na Takdang Aralin

1. Basahin: Gawa 15:22-31
2. Sinasaad ng mga talatang ito ang mga pasiya na pinagkai-

sahan sa Pagpupulong sa Jerusalem. Ang ilang mga pasiya
na may kinalaman sa lahat ng iglesya ay pinagkaisahan:

a) nina Pedro at kanyang tagapayo.
b) ng mga apostol, matatanda, at ng iglesya.
k) ng mga kaanib ng iglesyang pampurok.
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Ika-49 na Sagot

1. Siglo 19

2. ebanghelismo

Kilusang Pentecostal

sa pasimula ng siglo 20, ibinu-
hos ng Diyos ang Kanyang Ba-
nal na Espiritu sa maraming
Cristiano, tulad ng ginawa Niya
noong Araw ng Pen tecostes, at
nagpasimula ang Kilusang Pen-
tecostal. Ang mga Cristiano ay
napuspos ng Espiritu Santo at tu-
manggap ng kapangyarihang su-
maksi para kay Cristo, magli-
wanag para sa Kanya, maging
asin ng sanlibutan, at katawanin
ang Panginoon.

r

Ika-144 na Sagot

b) ng mga apostol,
matatanda, at
ng iglesya

Pagsasarili ng Pamahalaan

Ang gayong mga kasunduan ay
di maaaring baguhin ng kilusan
ng alinman sa mga iglesyang
nagkakaisa, Maaari itong susugan
sa isang pagpupulong ng sama-
han, kung kinakailangan. Sa ga-
nito, ang mga kasunduan ay
iniaangkop sa pangangailangan
ng paglago at pag-unlad, nang di
nasisira ang samahan at ang pag-
kakaisa ng gawain.
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Ika-50 Takdang Aralin

1. Basahin:
Mga Gawa 2: 17, 18
Ang Kilusang Pentecostal ay isang katuparan ng mga
talatang ito.

2. Ang Kilusang Pentecostal ay kilala dahil sa (naka/kara-

nasan) .

ng kapuspusan ng (Espiritu Santo/ karunungan/ kasigla-

han) .

Ika-145 Takdang Aralin

Paano mababago ang mga pasyang ginawa sa pagpupulong ng
samahan para makatugon sa pangangailangan ng paglago at pag-
sulong?

a) sa pamamagitan ng pagsususog sa panahon ng isang
pagpupulong ng samahan

b) sa pamamagitan ng isa sa mga iglesya
k) sa pamamagitan ng panlahatang unawaan ng mga

iglesya.
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Ika-50 Sagot

2. karanasan
Espiritu
Santo

Kilusang Karismatiko

Mula noong 1950 ang pagbu-
buhos ng Espiritu Santo ay na-
gaganap sa mga iglesya sa lahat
ng sangay o denominasyon. Ang
Karisma ay nangangahulugan
ng kaloob. Ang iglesya ay bini-
bigyan ng bagong kapangyari-
han, tinutulungang tumupad ng
kanyang misyon, at inihahanda
sa nalalapit na pagdating ng
kanyang Panginoon.

-

Ika-145 Sagot

a) sa pamamagitan
ng pagsususog
sa panahon ng
isang pagpupulong
ng samahan

Pagsasarili ng Pamahalaan

sa Gawa 15:22-31, makikita
natin ang halimbawa ng mga
apostol sa paggawa ng mga pa-
siya at kung paano nila pínata-
lastasan ang lahat ng iglesyang
pampurok tungkol sa ginawang
pasiya. Ang binanggit sa mga
"sulat" ay katumbas ng sipi ng
katitikan (minutes) ng mga pag-
pupulong.
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Ika·51 Takdang Aralin

1. Mayroon bang diwa ng pagbabagong-buhay sa inyong ig-
lesya?
..........................................................................................

2. Ibinubuhos ba ng Diyos sa inyong iglesya ang Kanyang
Espiritu?
.........................................................................................

3. Idalangin} lumalaganap sa buong sanlibutan ang pagpa-

panibagong-buhay.
4. Sagutin ang Tala ng mag-aaral para sa aralin 3.

Ika·146 na Takdang Aralin

Paano nalaman ng mga kaanib sa iglesya ng Antioquia kung
ano ang napagpasiyahan?

a) Sinabi sa kanila nina Pablo at Bernabe.
b) Pinadalahan sila ng nakasulat na tala ng mga pasiyaat

ito nama'y pinatunayan ng ilang manggagawa.
k) Sinabi ni Silas ang mga natandaan niyang napagpasiya-

han.
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Ika-146 na Sagot

b) Pinadalhan sila ng
nakasulat na tala
ng mga pasiya at
ito nama'y pína-
tunayan ng ilang
manggagawa.

Pagsasarili ng Pamahalaan

Ang mga karapatan ng ibang
iglesya ay hindi dapat pakiala-
man ng alinmang iglesya. Ibig
sabihin, sinuman ay hindi dapat
umangkin sa karapatan ng ibang
iglesya o gumawa ng hakbang
sa ikapapahamak ng alinmang
iglesya. Ang kaayusan ng mga
iglesya ay tumutulong sa kanila
upang gumawang magkakasama
at nagkakaisa
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Isaulo mo ito:
sa Araling It o'y Pag-aaralan Mo

ANG HINAHARAP NG IGLESYA

Titipunin kay Cristo
Nasa Langit Kasama ni Cristo
Pagbabalik Kasamani Cristo
Paghaharing Kasama ni Cristo

Ika-147 Takdang Aralin

1. Ang iglesyang pampurok ay huwag kailanman
a) gagawa ng anumang makahahadlang sa gawain

ng ibang iglesyang pampurok
b) sasangguni sa ibang iglesya ng pampurok.
k) sasang-ayon sa mga pínagkakasunduan ng kina-

aaniban niyang pangkat ng mga iglesya.

2. Idalangin ang mga lider ng inyong samahan.
3. Sagutin na ang tala ng Mag-aaral para sa aralin 8.
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Ika-147 Sagot

a) gagawa ng anumang
bagay na makakahad-
lang sa gawain _ng
ibang iglesyang pam-
purok

Titipun in kay Cristo

Bago iniwan ni Jesus ang lupa
at umakyat sa langit, Siya'y
nangakong muling babalik para
sa mga nananalig sa kanya.



•

J25

Ika-52 Takdang Aralin

Isaulo:

Juan 14:3. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na
kayo ng matitirhan, paríríto akong muli at isasama ko
kayo sa kinaroroonan ko.

Isaulo ito:

sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

ANG PAARALANG PANLlNGGO

Ano Ang Paaralang Panlinggo
Layunin Ng Paaralang Panlinggo
Mga Kagawaran Ng Paaralang Panlinggo
Mga Talaan At Mga Kaloob
Mga Manggagawa Ng Paaralang Panlinggo
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Titipunin Kay Cristo

Pagdating ni Jesus, lahat ng
namatay na nananalig sa Kanya
bilang Tagapagligtas ay bubu-
haying mula sa mga patay. Ito
ang Pagkabuhay na Mag-uli. Ka-
sabay nito, ang mga Cristianong
buhay ay babaguhin naman.

Ano Ang Paaralang Pan-
linggo

Ang iglesya ay nag-aaral
Ang Paaralang Panlinggo ay iti-
natag bilang kagawaran ng ig-
lesya. Ito ang buong iglesya na
nag-aaral at nagtuturo ng Salita
ng DIYOS. Ang paaralan ay ina-
yos na magkakahi walay ang
mga klase para sa iba't ibang
gulang. Pinag-aaralan ng estud-
yante ang Bibha ng sestimatiko
sa pagsulong na aralmg tuma-
talakay sa kanyang mga sulira-
nin.
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Ika-53 Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Tesalonica 4:13-17

2. Lagyan ng X ang wastong sagot:
Pagbalik ni Jesus para sa kanyang iglesya, gaano katagal
ang panahon para humanda?

a) Sapat para magsisi at manalangin.
b) Simbilis ng pagkisap ng iyong mata.
k) Sapat na panahon upang ituwid ang hidwaan

ninyo ng iyong kapwa.

Ika-148 Takdang Aralin

Ang Paaralang Panlinggo ay ang .

na nag-aaral at nagtuturo ng Salita ng Diyos.
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Ika-53 Sagot

2. b) Simbilis ng
pagkisap ng
iyong mata

Titipunin kay Cristo

Magkakaroon tayong lahat ng
kahanga-hangang katawang gaya
ng kay Jesus matapos Siyang
mabuhay na mag-uli. Lahat ta-
yo'y titipunin upang salubungin
si Jesus sa papawirin, at dadal-
hin Niya sa tahanang Kanyang
inihahanda sa langit para sa atin.

I

Ika-148 Sagot

buong iglesya

Ano Ang Paaralang Pan-
linggo

Ang mga klase ay lingguhang
nagtitipon sa pinakamabuting
oras para sa pinakamainam na
dalo. Maraming iglesya ang may
pag-aaral kung linggo ng umaga
at ang mga sangay na klase ay
ginagawa sa hapon o sa ibang
araw ng linggo. Ang pag-aaral
ay karaniwang tumatagal nang
isang oras hanggang isang oras
at kalahati.
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Ika-54 na Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Juan 3:2,3
1 Corinto 15:51·57

2. Ano ang unang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus para sa
kanyang iglesya?

a) Ang mga Cristianong nabubuhay pa ay titipunin
sa langit.

b) Ang mga Cristianong namatay na ay lalabas
nang buhay mula sa kanilang mga libingan.

k) Lahat ng Cristiano ay aakyat sa langit.

Ika-149 na Takdang Aralin

sa paaralang panlinggo, ang iglesya ay nagtitipon
a) araw-araw para mag-aral ng ebanghelismo
b) lingguhan para mag-aral ng Biblia.
k) buwanan para mag-aral ng Biblia.
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Ika-54 na Sagot

b) Ang mga Cristianong
namatay na ay
lalabas nang
buhay mula
sa kanilang
mga libingan.

Titipunin Kay Cristo

Tinatawag natin ang pag-agaw
sa iglesya na "Pagdagít sa igles-
ya". Sa pagsama ng sanlibutan,
tayo nama'y naghihintay sa pag-
dating ni Jesus para kunin
Niya. It o ang mapalad nating
pag-asa,

Ano Ang Paaralang Pan-
linggo

Isang institusyong Pambiblia
Ang Biblia ay nagbibigay sa atin
ng huwaran sa gawaing pagtu-
turo, ito ang dahilan sa pagtatag
ng Paaralang Panlinggo para
tumupad. Kaya ang Paaralang
Panlinggo ay isang institusyong
Pambiblia.

r
Ika-149 na Sagot

b) lingguhan para
mag-aral ng
Biblia
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Ika-55 Takdang Aralin

Ika-150 Takdang Aralin

1. Basahin:
Tito 2:12,13

2. Ano ang Pagdagit sa iglesya?
a) Ang paghahari ni Cristo at ng iglesya.
b) Ang kagalakan ng ating kaligtasan.
k) Ang pagdating ni Jesus para sa Kanyang mga

hmirang at pagdadala sa kanila sa langit.

Ang Paaralang Panlinggo ay isang ., .
sapagka't ang huwaran ng kanyang gawaing pagtuturo ay ma-

tatagpuan sa .
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Ika-55 Sagot

2. k) Ang pagdating
ni Jesus para sa
kanyang hinirang
at pagdadala sa
kanila sa langit

Titipunin Kay Cristo

Pag-isipan ito nang ilang sandali
Si Jesus ay maaaring dumating
anumang araw. Kung alam mong
darating siya sa loob ng linggong
ito, ano ang gagawin mong pag-
hahanda? Paano mo gugulin
ang iyong panahon? Ano ang
sasabihin mo sa iyong mga kai-
bigan? Babaguhin mo ba ang
iyong mga balak na puntahan at
gawin? Inaasam mo ba ang
pagbabalik ni Jesus?

r
Ika-150 Sagot

Institusyong
Pambiblia
Biblia

Ano Ang Paaralang Pang-
linggo

Si Moises ay nagturo sa mga
lalaki, mga babae, at mga bata.
Ipinag-utos ni Haring Josafat
na turuan ang buong Juda. Si
Jesus ay palaging nagtuturo.
Ang iglesya apostoliko ay nagtu-
turo sa matatanda't bata upang
mapatatag sila sa pananampala-
tayang Cristiano. Inu utusan tayo
ng Biblia na ituro sa ating mga
anak ang Salita ng Diyos, sa mga
bagong hikayat, at sa lahat ng
bansa.
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Ika-56 na Takdang Aralin

Lagyan ng X ang mga tuntuning iaangkop mo sa iyong buhay,
saka isaulo ang mga ito:

a) Huwag magpunta ngayon sa lugar na hindi mo ibig na
katagpuan sa iyo ni Jesus pagdating niya.

b) Huwag sabihin ngayon ang anumang di mo ibig na ma-
ratnan ni Jesus na sinasambit mo pagdating niya.

k) Huwag gawin ngayon ang bagay na di mo ibig makita
ni Jesus pagdating niya.

d) Gawin ngayon ang mga bagay na ibig mong maratnan
ni Jesus na ginagawa mo pagdating Niya.

e) Gawin ngayon ang anuman sa paraang ibig mong ma-
ratnan ni Jesus na ginagawa mo pagdating Niya.

Ika-151 Takdang Aralin

Basahin:
Deuteronomio 6:6-9,20-25; 31:12
2 Cronica 17:7-9
Mateo 4:23
Gawa 2:42
Mateo 28:19, 20
2 Timoteo 3:14, 15
Kawikaan 22:6
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Nasa Langit Kasama ni
Cristo

Matapos dalhin ni Jesus ang
iglesya, ang babaing ikakasal sa
kanya, paakyat sa langit, maha-
halagang bagay ang magaganap;
bawa't anak ng Diyos ay haha-
tulan ayon sa kanyang mga
ginawa nang siya'y nasa lupa;
gagantimpalaan ang bawa't isang
tapat na namuhay para kay
Cristo.

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo
1. Hikayatin ang mga kaluluwa

para kay Cristo.
2. Paunlarin ang buhay at pag-

katao ng Cristiano.
3. Sanayin ang mga manggaga-

wang Cristiano.
Hikayatin ang mga kaluluwa
kay Cristo
sa pamamagitan ng pananala-
ngin' pagtuturo, at pagbubukas ng
mga pagkakataon para sa kalig-
tasan, dapat sikapin ng bawa't
guro ng Paaralang Panlinggo na
hikayatin ang bawa't kaanib ng
kanyang klase para kay Cristo.
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Ika-57 Takdang Aralin

1. Basahin:
2 Corinto 5:10

2. Sino ang huhukuman ni Cristo pagkaraan ng Pagdagit sa
iglesya?

a) lahat ng makasalanan
b) lahat ng bansa
k) Lahat ng anak ng Diyos

Ika-152 Takdang Aralin

Bawa't guro ng Paaralang Panlinggo ay dapat magsikap na
a) mapatanggap sa Panginoon kahit kalahati ng kanyang

tmuturuan.
b) Mapasunod kay Cristo bilang kanilang huwaran ang

kanyang tinuturuan.
k) Mapatanggap sa Panginoon bilang Tagapagligtas ang

lahat ng tinuturuan niya.
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Ika-51 Sagot

2. k) Lahat ng
anak ng Diyos

Nasa Langit Kasama Ni
Cristo

Ang Piging sa Kasal ng Kordero
ay susunod. Si Jesus, ang Kor-
dero ng Diyos, ay nagbigay ng
Kanyang buhay bilang hain para
lumaya mula sa kasalanan at
kaparusahan ang iglesya. Tinu-
bos ng Kordero ng Diyos ang
babaing ikakasal sa Kanya, at
ang ibinayad ay ang sarili Niyang
dugo. Kaya ang Diyos Ama, ang
Espiritu Santo, at ang libu-libong
anghel ay nagalak sa pag-lísa ni
Cristo at ng iglesya.

Ika-152 Sagot

k) Mapatanggap sa
Panginoon bilang
Tagapagligtas ang
lahat ng tinuturuan
niya.

Layunin Ng Paaralang Pan-
linggo

Ang Paaralang Panlinggo ay da-
pat magpalawak at tumulong sa
pagpapalaganap ng ebanghelyo
sa bawa't gawaing pangmísyon.
Ang mga sangay na paaralan na-
man ang dapat maghatid ng
ebanghelyo sa lahat ng panig ng
lunsod at karatig-bayan. May
mga paaralang may mga klase
sa mga piitan, pagamutan, at sa
tahanan ng mga taong di-maka-
dalo sa paaralan sa iglesya.
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Ika-58 Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Corinto 3:11-15
Pahayag (Apocalipsis) 19:7-9

2. Ano ang tawag natin sa pagdiriwang na magaganap sa la-
ngit?

a) Ang Pagdagit sa iglesya
b) Ang Piging sa Kasal ng Kordero
k) Ang Araw ng Pagkabuhay na muli

Ika-153 Takdang Aralin

Isang mainam na paraan para maabot at mahikayat ng mga
manggagawa ng Paaralang Panlínggo ang mga naliligaw ay

a) anyayahan ang di-ligtas sa Paaralang Panlinggo.
b) magbukas ng mga sangay na paaralan sa bawa't panig

ng bayan at karatig-pook.
k) gawin ang nasasaad sa a) at b)
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Ika-58 Sagot

2. b) Ang Piging sa
Kasal ng
Kordero

Nasa Langit Kasama ni
Cristo

Samantalang nasa langit ang
iglesya, isang malakas na pinuno
ang mamamahala sa lupa. Siya'y
tinatawag ng Biblia na anti-
Cristo pagka't laban siya sa
lahat ng bagay na para kay
Cristo. Tinatawag din siyang
"halimaw". Siya'y bibigyan ng
diablo ng natatanging kapang-
yarihan.

Ika-153 Sagot

k) gawin ang
nasasaad sa
a) at b)

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo

Paunlarin ang buhay at pag-
katao ng Cristiano
Para mapaunlad ang buhay at
pagkatao ng Cnstiano, ang Paa-
ralang Panlinggo ay nagtuturo
ng mga katotohanan ng Biblia
sa paraang mauunawaan ng lahat
ng gulang. Ito'y gumagamit ng
mabuting babasahin para tulung
-an ang mga gurong iangkop
ang mga aralin sa interes at
pangangailangan ng bawa't mag-
aaral.
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Ika-59 na Takdang Aralin

Habang ang iglesya ay nasa Piging sa Kasal ng Kordero, sa
langit, sino naman ang naghahan sa lupa?

Ika-154 na Takdang Aralin

Layunin ng Paaralang Panlinggo:

1. . kay

2. Paunlarin ang at .

ng Cristiano.

3. Sanayin ang mga manggagawang Cnstiano.

Isipin ang inyong Paaralang Panlinggo. Natutupad ba ang layu-
ning ito? Tinutulungan ba ng mga guro na espirituwal na luma-
go ang mga tinuturuan?
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Ika-59 na Sagot

Ang anti-Crísto

Nasa Langit Kasama ni
Cristo

Samantalang nasa langit ang
Iglesya, ang ann-Cristo'y mama-
mahala nang pitong taon sa
lupa. sa huling 3 1/2 taon, mag-
papadala ng malalagim na salot
ang Diyos. Sa kabila ng mga
babalang ito, hindi rin magsisisi
ang anti-Cristo at ang kanyang
mga kasama kundi patuloy na
lalaban sa Diyos. Ang panahong
ito'y tinatawag na Malaking Ka-
pighatian.

I

Ika-154 na Sagot

1. Manghikayat ng
mga kaluluwa
para kay Cnsto.

2. buhay
pagkatao

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo .

Sanayin ang mga manggaga-
wang Cristiano
Ang Paaralang Panlinggo ay
naghahanda ng mga manggaga-
wang Cristiano. Layon nitong
magsanay at magpasígla ng mga
kaanib para sila manghikayat ng
mga kaluluwang papalapit kay
Cristo. Inihahanda nito ang kano
yang mga manggagawa sa pama-
magitan ng mga tanging kurso
sa pagsasanay at praktikal na
karanasan.
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Ika-50 Takdang Aralin

1. Basahin:
Pahayag 13:4·8

2. Idalangin ang lahat ng pinag-uusig ngayon dahil sa kani-
lang pananalig kay Cristo. Gunitaing mag-iibayo ang pag-
uusig sa panahon ng Malaking Kapighatian.

3. Idalangin yaong ibig mong maging handa sa Pag-agaw sa
iglesya para hindi sila makasama sa Malaking Kapighatian.

Ika-155 Takdang Aralin

Ang Paaralang Panlinggo ay nagsasanay ng mga manggagawang
Cristiano sa pamamagitan ng mga tanging .

.............................................................................................. at

.............................................................. ·.·.·1························ ..······

...................................................................................................
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Pagbabalik Kasama Ni Cristo

Pagkaraan ng Malaking Kapigha-
tian, si Cristo at ang Babaing
ikakasal sa kanya ay babalik
para maghari sa lupa. It o ang
ikalawang pagdating ng Pangr-
noon sa lupa. Maraming hula sa
Matandang Tipan ang tumutu-
koy sa pagdating na ito ni
Cristo na siya'y mahahayag bi-
lang Hari at Panginoon ng mga
panginoon.

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo

Ika-155 Sagot

kurso sa pagsasanay
praktikal na
karanasan

Maraming paraang magagami t
ang iglesya sa pagsasanay ng
mga manggagawang Cnstrano.
Ito'y di dapat umasa sa usang
paraan, kundi gumamit siya ng
maraming paraan kung kailang-
an, at piliin yaong pinakaprak
tikal.
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Ika-61 Takdang Aralin

Basahin:

Gawa 1: 11,12
Mateo 24:30
Zacarias 14:4-9
Colosas 3:4
Judas 14,15
1 Tesalonica 3:13

Ika-156 na Takdang Aralin

ílíín ang mga paraang ginagamit ng inyong iglesya sa pagsa-
ay ng mga manggagawa:

Klase para sa magiging guro ng Paaralang Panlínggo.
Lingguhang klase; para sa manggagawa ngayon at sa hina-
harap.
Taunang kurso sa pagsasanay, isa o dalawang linggo
Panggabing paaralan ng Biblia
Kurso sa pakikipagsulatan
Paraang pagsasanay-gawain, pagtutulong sa mga klase
Praktikal na karanasan sa sangay na mga paaralan
Pampurok na kurso sa pagsasanay
Pagsasanay sa paaralan ng Biblia
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Ang anti-Cristo at ang kanyang
mga hukbo'y handang makipag-
laban kay Cristo sa pagbabalik
nito sa lupa. Mapupuksa naman
silang lahat. Ang diyablo, na
nagbigay ng kapangyarihan sa
anti-Cristo, ay gagapusin sa loob
ng sanlibong taon para hindi
niya matuksong magkasala ang
sinuman.

Layunin ng Paaralang Pan-
linggo

Ang Paaralang Panlinggo ay nag-
sasanay ng mga manggagawa
sa pamamagitan din ng karana-
sang praktikal. May pagkakataon
ang lahat ng mga kaanib ng igles-
yang gumawa para sa Panginoon
sa Paaralang Panlinggo at sa mga
sangay na paaralan o sa ibang
kilusang misyon.
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Ika-52 Takdang Aralin

Basahin:
Pahayag 19:11-21
Pahayag 20:1-6

Ika-157 Takdang Aralin

Sabihin ang tatlong layunin ng Paaralang Panlínggo.

1 .

2 .

3 .

Idalanging matupad ng inyong Paaralang Panlinggo ang tatlong
layuning ito.
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Ika-157 Sagot

1. Hikayatin ang
mga kaluluwa
para kay Cristo.

2. Paularin ang
buhay at pagkatao
ng Cristiano.

3. Sanayin ang
mga manggaga-
wang Cristiano

Pamumuno Kasama Ni
Cristo

Si Cristo at ang Kanyang iglesya
ay maghahari ng isang libong
taon sa lupa. Milenio ang tawag
dito na ang kahulugan ay "isang
libong taon:" Ito'y panahon ng
sakdal na kapayapaan, pagpapala
at katuwiran. Mag-iiba ang klima
at sasagana ang bunga ng lupa.
Ang mga hayop ay mapayapang
mamumuhay nang magkaka-
sama.

Mga Kagawaran sa Paaralang
Panlinggo

Mga Klase
Upang maging mabisa ang pag-
tuturo, ang Paaralang Panlinggo
ay may hiwalay na mga kaga-
warang may mga klase para sa
iba't ibang gulang. Nasasalig sa
bilang ng mga mag-aaral ang
bilang ang mga klase, gayon din
sa mga guro, at mga silid na
magagamit.
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Ika-63 Takdang Aralin

1 Basahin:
Isaias 11:2·9
Isaias 35: 1-10

2. Purihm ang DIYosat pasalamatan Siya sa mga kamangha-
manghang hinaharap na Kanyang bmabalak para sa
Kanyang hinirang na bayan.

Ika-158 Takdang Aralin

Ang bilang ng mga klase sa Isang Paaralang Panlinggo ay:
a) dapat maging apat lamang.
b) nasasalig sa bilang ng guro, mag-aaral at sihd-aralan.
k) nasasalig lamang sa bilang ng mag-aaral.
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Pamumuno Kasama ni
Cristo

sa katapusan ng Milenio may
isa pang pagbabaka si Cristo at
si Satanas. Pagkatapos nito si
Satanas at ang lahat ng kanyang
tagasunod ay mahihiwalay mag-
pakailanman sa Diyos. Sa ganito
ang iglesya ay maghaharing kasa-
ma ni Cristo sa panahon ng
Kanyang walang hanggang ka-
harian sa mga bagong kalangitan
at bagong lupa na ang lahat ay
sakdal.

Ika-158 Sagot

b) nasasalig sa
bilang ng
guro, mag-aaral
at silíd-aralan.

Mga Kagawaran ng Paara-
lang Panlinggo

May mga paaralang nagpapasi-
mula sa isang klase. Sa lalong
madaling panahon, dapat tu-
ruang hiwalay sa matatanda ang
mga bata. Makapagdaragdag ng
klase habang lumalaki ang dalo.
Ang balangkas na nasa kabilang
pahina ay isang praktikal na pag-
hahati sa mga kagawaran o klase
ayon sa laki ng paaralan. Pag-
aralan itong mabuti.
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Ika-54 na Takdang Aralin

1. Basahin: Pahayag 20:7-15; 21:1-27; 22:1-17

2. Itala ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari:
Milenio (sanlibong taon), Piging sa Kasal ng Kordero,
Pagdagit sa ígíesya, Ang Muling Pagparito ni Cristo sa lupa.

(1)

(2)

(3)

(4)

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

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

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

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

3. Punan ang iyong tala ng mag-aaral para sa ika-4 na aralin.
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Ika-54 na Sagot

2. (l) Pagdagit sa
iglesya

(2) Piging sa Kasal
ng Kordero

(3) Muling Pagparito
ni Cristo sa lupa

(4) Milenio

Mga Kagawaran ng Paara-
lang Panlinggo

Ang isang guro ay mabisang
makapagtuturo sa maliit na klase
ng mga bata kaysa sa malaki.
Kung ang mga klase ng mga
bata ay umaabot sa labindalawa
ang regular na dalo, ito'y dapat
na hatiin sa dalawang klase.
Bago ito gawin, kinakailangan
na ang guro ay magkaroon ng
kanang kamay na siyang magtu-
turo sa bagong klase.
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Isaulo ito:

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

ANG PAMPUROK NA IGLESYA

Ano ang Pampurok na Iglesya
Ang Misyon ng Pampurok na Iglesya
Handa para sa Kanyang Misyon
Pananagutan ng bawa't Iglesya

Ika·159 na Takdang Aralin

Upang lalong maging mabisa ang pagtuturo, ang klase ng mga

bata ay dapat hatiin kapag ang dami ng dumadalo ay .
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Ano Ang Pampurok Na
Iglesya

Kahulugan:
Ang isang pampurok na iglesya
ay binubuo ng rnananampala-
taya kay Jesu-Cristo. Ito'y ma-
ayos na itinatag ng mga taga-
panguna at nagtitipon para ma·
nambahang espirituwal. Ang
mga kaanib ay nagkakaisa sa
pangunahing pamantayan ng
doktrina at asal.

Ika-159 na Sagot

labindalawa

Mga Kagawaran ng Paara-
lang Panlinggo

Kung ang mga bata ay lampas
na sa walong taong gulang, ma-
buti na pisamn ang mga lalaki
sa isang klase at ganoon din ang
mga babae. Sa kagawaran ng
mga kabataan at matatanda, ang
mga klase ay maaaring paghaluin
o Sila ay paghiwalayin ayon sa
kasarian (sex) para lalong ma-
ging angkop ng tuwiran ang
aralin ayon sa interes ng bawa't
pangkat.
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Ika-65 Takdang Aralin

1. Isaulo ang kahulugan ng pampurok na iglesya.
2. Ang mga kaanib ng isang pampurok na iglesya ay nagka-

kaisa sa pangunahing .

ng .

at ..

Ika-160 Takdang Aralin

1. Kopyahm ang balangkas sa iminumungkahmg mga kaga-
waran o mga klase para sa paaralan.

2. May sapat bang klase ang lyong Paaralang Panlinggo para
lalong maging mabisa ang pagtuturo?
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Ika-65 Sagot

2. pamantayan
doktnna
asal

I~I

Ano ang Pampurok na
Iglesya

Yaong Ibig umarnb sa isang pam-
purok na Iglesya ay dapat mu-
nang pag-aralan ang mga kina-
kailangan, katungkulan, at mga
karapatan ng pagiging kaanib.
Maaaring magturo ang pastor ng
tungkol sa doktrina Cristiana at
magsanay sa paghahanda sa mga
bagong hikayat upang umanib.
Kabilang ang pagtuturo ng pag-
tatatag at pamamahala ng pam-
purok na iglesya,

Mga Kagawaran ng Paara-
lang Panlinggo

Mga Silid·Aralan
Kung mahigit sa isang klase ang
mag-aaral sa usang silid, sila'y
dapat paglayum upang huwag
silang makaabala sa isa't Isa.
Ang pmakamamam ay magka-
roon ng Isang SIlid bawa't klase
na may tamang laki ng mga
upuan, pisara at mga gamit sa
pagtuturo.
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Ika-66 na Takdang Aralin

1. Lagyan ng panandang X sa tabi ang wastong sagot:
Ano ang dapat gawin ng isang taong ibig maging kaanib
ng isang pampurok na iglesya?

a) Umanib kaagad.
b) Pag-aralan ang pananalapi nito
k) Pag-aralan ang mga doktnna at pagkakatatag

nito, gayundin, ang mga pangangailangan, ka-
tungkulan, at karapatan ng pagiging kaanib.

2. Idalangin ang mga bagong nahikayat na sila'y akayin ng
Panginoon upang magpatuloy at magkaroon ng dako sa
isang pampurok na iglesya.

•
Ika-161 Takdang Aralin

Isipin mo ang lyong Paaralang Panlinggo.

1. Kailangan pa ba ang maraming silid-aralan?

2. Kung biglang maging doble ang dami ng mga dumadalo,
saan maaaring ganapin ang mga dagdag na klase?
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Ika-66 na Sagot

1. k) Pag-aralan ang mga
doktrina at pagkatatag
nito, gayundin ang
mga pangangailangan, at
karapatan ng pagiging
kaanib.

Ang Misyon ng Pampurok
na Iglesya

Ang misyon ng isang pampurok
na iglesya ay isakatuparan ang
misyon ng iglesyang pandaigdig.
Bilang bahagi ng katawan ni
Cristo ito'y kumakatawan sa
Kanya sa purok. Ang iglesya
ay asin, ilaw at isang saksi sa
nasasakupan nito.

Mga Kagawaran ng Paara-
lang Panlinggo

Maraming Iglesya ang nagtayo
ng mga sudlong na gusali at
hinati sa mga silid-aralan. Ang
iba nama'y gumawa ng kubol sa
bakuran ng iglesya. Ang ibang
mga klase nama'y nasa pasilyo,
sa ilalim ng puno o kaya'y sa ka-
lapit bahay. Kung sadyang ibig
gumawa sa Panginoon at sa ika-
liligtas ng mga kaluluwa, may
paraan para magawa ito.
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Ika-67 Takdang Aralin

Punan ang mga puwang:
May bahagmg dapat gampanan ang pampurok na Iglesya upang

maisakatuparan ang misyon ng .

Kung ano ang tungkulm ng pampurok na Iglesya sa kanyang

pook gayon dm naman ang tungkulin ng iglesyang pandaigdig

sa sanlibutan: ang ni Cnsto, ang .. . . .

ng lupa, para sa sanlibutan, at Isang .

...... para kay Cristo.

Ika-162 Takdang Aralin

Kung kailangan mo pa ang maraming srlid-aralan, ipanalangm
yaon.
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Ika-67 Sagot

pandaIgdig na
iglesya
katawan
asin
Ilaw
saksi

Ang Misyon Ng Pampurok
Na Iglesya

Nakikipagtulungan ang pam-
purok na Iglesya sa Ibang parn-
purok na Iglesya upang isugo
ang mga manggagawa sa panga-
ngaral ng ebanghelyo sa di pa
napapangaralang dakong nasa-
sakop mto. Mailalarawan natin
ang misyon ng pampurok na
iglesya sa pagsasabing dapat
itong
1. Lumagong espirituwal
2. Lumago sa brlang
3. Lumago sa nasasakupang

dako

Babasahin ng Paaralang
Panlinggo
Tayo'y mayroong mahuhusay
na babasahin ng Paaralang Pan-
linggo para sa mga mag-aaral at
mga guro ng bawa't pangka't
ayon sa gulang. Dapat gamitin
ng paaralan angmgapangmatang
kagamitan (visual materials) at
Iba pang pantulong sa mga guro
bukod sa mga inihandang aralin
at babasahm para sa mga mag-
aaral. Lahat ng Ito'y tumutulong
upang maging mabisa ang pagtu-
turo at sa pamamagitan mto,
nasasanay ang guro sa paggamit
ng mabubuting pamamaraan.
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Ika·68 Takdang Aralin

Dapat lumago ang iglesya sa tatlong paraan:

1 .
2 .

3 .

• lJ

Ika·163 Takdang Aralin

1. Upang maging higit na mabisa ang pagtuturo, ang paaralan
ay dapat gumamit ng .

para sa mga mag-aaral at guro ng bawa't .
2. Gumagamit ba ang lyong Iglesya ng babasahmg Paaralang

Panhnggo para sa mga bata? .

sa mga matatanda? .
sa mga guro? ; .



Espirituwal na Paglago
2. bilang Nararapat lumago sa espmtu ang

iglesya at magpalakas sa paggawa
3. masasakupang dako sa katawan ni Cnsto.
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Ika-68 Sagot

1. espirituwal

Ang Misyon ng Pampurok na
Iglesya

[

Ika-163 Sagot

1. babasahin
pangkat ayon
sa gulang

Mga Talaan at Mga Kaloob

Mga Talaan
Dapat magkaroon ng aklat-talaan
ang bawa't klase. Ang kalihim ng
klase ang siyang mag-iingat ng
talaan ng pagdalo ng bawa't mag-
aaraI, pati ng pangalan ng bawa't
bisita, at halaga ng nalikon na
kaloob.
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Ika-69 na Takdang Aralin

1 Basahin ang mga ito
Efe:.o 4: 15, 16
2 Pedro 3·18
1 Pedro 2:2
2 Pedro 1:4-10

2. Anong uri ng paglago ang tinutukoy ng mga talatang ito?
a) Paglago sa Cristianong pagkatao
b) Paglago sa bilang mga kaanib
k) Paglago sa mga nasasakupang dako

Ika-164 na Takdang Aralin

1 May talaan ba ang iyong Paaralang Panlinggo ng mga
pangalan at tirahan ng lahat ng dumadalo?
.....................................................................................

2, Mayroon bang pampasigla para sa mga mag-aaral upang
sila'y laging dumalo?

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

. .
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Ika-69 na Sagot

2. a) paglago sa
CnstJanong
pagkatao

Ang Misyon ng Iglesya
Pampurok

Ito'y lumalago ng espintuwal sa
pagsamba sa DIYos at sa pama-
magitan ng pag-aaral at pag-
talima sa Salita ng DIYos. Kaya
may mga pulong-panalangm at
pag-aaral sa Biblia sa mga pem-
purok na iglesya.

II

, .... lO

........ ,...."",
1--;",... ••......", J I ..

"".•

Mga Talaan at Mga Kaloob

Iniingatan ng kalihim ng Paa-
ralang Panlinggo ang talaan ng
lahat ng klase at nag-uulat siya
bawa't linggo ng kabuuang dami
ng dumalo at kaloob. It o ay
maaaring ipaskel upang mabasa
ng lahat. Imhahanda nn ng
kalihim ang buwanan at taunang
ulat na hinihmgi ng pampurok
na iglesya at ng pambansang
programa ng Paaralang Pan-
linggo.
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Ika-70 Takdang Aralin

Bakit itmuturo ng iglesyang pampurok ang Biblra at nag-salok
ng kurso sa pag-aaral ng Biblia?

a) Upang matutuhan ang parutikang Hebreo
b) Upang malaman ang katotohanan, sundin Ito, at luma-

gong espmtuwal
k) Upang makrpagtulungan sa programa ng edukasyon

Cnstiana

Ika-165 Takdang Aralin

1. Ang kahhim ay nagtatala ng dalo at kaloob
a) hngguhan, buwanan, at taunan kung kmakaila-

ngan.
b) lmgguhan lamang
k) buwanan lamang.

2. Idalangin ang palagiang pagdalo ng mga mag-aaral, gayon
din ang mga kahhim.
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Ika·70 Sagot

b) Upang malaman
ang katotohanan,
sundin Ito,
at lumagong
espirituwal.

Ang Misyon ng Iglesyang
Pampurok

Paglago sa bilang
Inaasahan ni Cristo na lumago
sa bilang ang iglesyang pam-
purok habang iniaabot nito ng
mensahe ng ebanghelyo ang
kanyang pook. Dapat nitong
sikaping maabot ang bawa't
tahanan sa purok at hrkayatm
kay Cnsto ang mga kaluluwa.

I

Ika-165 Sagot

1. a) lmgguhan,
buwanan, at
taunan kung
kmakailangan

Mga Talaan at Mga Kaloob

Mga Kaloob
Ang mga mag-aaral ay dapat
turuan na sa kamlang pagka-
kaloob Sila'y nagbibigay sa DI-
yos at sa pamamagitan nito ay
naibabahagt nila ang ebanghelyo
sa Iba. Dapat hikayatm ng mga
guro ang mga bata upang dalhm
ang kanilang mga kaloob upang
sila'y magkaroon ng kagalakan
ng pagbibigay sa DIYOS at mag-
karoon ng mabubutmg kauga-
Ilan sa pagkakaloob bilang
Cristiano.
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Ika·71 Takdang Aralin

1. Basahin:
Gawa 2:47

2. ISipin ang kinabibilangan mong iglesyang pampurok. Mas
marami bang kaanib ngayon kaysa nagdaang taon? ..
Ito ba'y siyang milalarawan sa Gawa 2:47? .
Idalangin na dumami ang bilang ng dalo nito.

Ika·166 na Takdang Aralin

sa pagkakaloob, dapat matutuhan ng mga bata
a) na ang iglesya ay laging nanghihingi ng salapi.
b) ang mabuting kaugalian sa pagkakaloob bilang Cnstia-

no.
k) ang pagkakaroon ng kagalakan sa pagbibigay sa Diyos
d) b) at k) sa itaas.
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Ang Misyon ng Iglesyang
Pampurok

Paglago sa Nasasakupan
Binigyan ng kapangyarihan ni
Cristo ang iglesya upang lumago,
palawakin ito hanggang sa dulo
ng daigdig at ipangaral ang
ebanghelyo sa sangkatauhan.
Ginagampanan ng pampurok na
iglesya ang kanyang bahagi (1)
sa pagsakop sa kanyang pook
para kay Cristo, (2) sa pagpa-
palawak ng kanyang hangganan
sa pamamagitan ng panlabas
na gawain, (3) sa pangangaral
ng ebanghelyo sa ibang dako.

Ika-166 na Sagot

d) b) at k) sa itaas

Mga Talaan at Mga Kaloob
Ang kaloob sa Paaralang Pan-
linggo ay hiwalay sa ikapu.
Kadalasan ito'y tumutungo para
sa mga gastusin ng babasahin
at kagamitan, na kinakaltas ang
porsyento para sa tulong sa
pambansang palatuntunan ng
Paaralang Panlinggo. Ang bu-
wanang kaloob pangmísyon ay
makakatulong sa pagbubukas ng
mga sangay na paaralan o pagta-
taguyod sa isang nag-aaral sa
paaralan ng Biblia o sa mga
manggagawa sa bagong larangan
o sa ibayong dagat.
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Ika-72 Takdang Aralin

Ika-167 Takdang Aralin

1. Basahin:
Marcos 16: 15-20
Mateo 28: 19, 20

2. Nasa sa mga sitas na ito ang Dakilang Utos ni Cnsto sa
iglesya. Alin sa mga Ebanghelyo and nagbibigay-díin sa
pagtuturo?

Ang mga kaloob sa Paaralang Panlmggo ay dapat ipambayad
muna sa

a) pastor
b) gugulin sa Paaralang Panlmggo.
k) director pampurok ng Paaralang-Panhnggo
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Ika-72 Sagot

2. Mateo

Ang Misyon ng Iglesyang
Pampurok

Maraming iglesya ang naglilikom
buwan-buwan para sa mga mis-
yonerong isinusugo upang ang
ebanghelyo ay maipangaral sa
di pa napapangaralan. Pínagpa-
pala ng Diyos ang iglesya at
ang bawa't Cristianong negbí-
bigay ng palagian para sa pan-
daigdig na ebanghelismo.

I

Ika·167 Sagot

b) gugulIn sa
Paaralang
Panlinggo

Mga Manggagawa sa Paara-
lang Panlinggo

Mga Pinuno
Ang Paaralang Panlinggo'y ma-
aaring magkaroon ng kahit Ilang
pinuno ayon sa kinakailangan.
Ang pastor ang opisyal na pang-
ulo ng Paaralang Panlinggo. Da-
patsiyang dumalong matapat sa
pagpupulong nito at makipag-
tulungan sa superintendente
para maisakatuparan ang mga
layunin nito.
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Ika-73 Takdang Aralin

1. Isaulo:
Mateo 28:18·20

2, Idalangin mong magampanan ng iyong Iglesya ang kan-
yang tungkulin sa Dakilang Utos.

Ika-168 Takdang Aralin

Ang opisyal na pangulo ng Paaralang Panlinggo ay ang
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Ika-168 Sagot

Pastor

Ang Misyon ng Iglesyang
Pampurok

Ang Batayang Serye sa Biblia
ay imhanda upang tulungan ang
iglesya sa pagtupad sa kanyang
misyon at ang aklat na iyong
pínag-aaralan ay bahagi ng ~r·
yeng ItO.Makatutulong ang mga
kursong ItOsa paglago ng iglesya
sa espirituwal, sa bilang, at sa
nasasakupan.

Mga Manggagawa ng Paa-
ralang Panlinggo

Ang superintendente ang siyang
direktor ng paaralan. Tinitiyak
niyang may guro ang bawa't
klase at nakapagsimula sa oras
ang paaralan. Nakikipagtulung-
lan siya sa Pastor, sa mga OPIS-
yal, at sa mga guro para rnaisa-
katuparan ang buong programa.
Gmaganap ng pangalawang su-
perintendente, kalihim, at ingat-
yaman, ang kanilang tungkulin
sa paaralan at mga sangay nito.
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Ika-74 na Takdang Aralin

Alin sa mga paraang ito ang inaakala mong makatu tulong na
mabuti sa iglesya?

a) Ang pastor lang ang mag-aaral ng Batayang Serye sa
Bibha.

b) Ang pastor at mga diakono ang mag-aaral ng Batayang
Serye sa Biblia.

k) Ang pastor, mga diakono, mga kaanib, at magiging
kaanib ang mag-aaral ng Batayang Serye sa Biblia.

Ika-169 na Takdang Aralin

1. Ang direktor ng paaralang-panlínggo ay ang

2. Ipanalangin ang mga pinuno ng iyong paaralan.
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Ika·74 na Sagot

k) Ang pastor, mga
diakono, mga
kaanib, at magi-
ging mga kaanib ang
mag-aaral ng
Batayang Serye
sa Biblia.

Ika-169 na Sagot

superintendente

Handa Para sa Kanyang
Misyon

Ibinigay ni Cristo sa iglesya ang
lahat ng kailangan nito para
matupad ang kanyang misyon:
1. Banal na Utos
2. Kapangyarihan ng Salita

ng Diyos
3. Karapatang manalangin
4. Pakikisama ni Cristo
5. Mga Kaloob at Kakayahan
6. Kapangyarihan ng Espiritu

Santo
7. Makapangyarihang Mensa-

he
8. Kailangang tau han

Mga Manggagawa ng Paara-
lang Panlinggo

Mga Guro
Ang mga guro ay dapat maging
mabuting Cristiano. Dapat ma-
ging huwaran ng kanilang itinu-
turong katotohanan ang kani-
lang buhay. Ang mga guro ay
dapat maging matapat sa pag-
dalo, sa pananalangin para sa
kanilang tinuturuan, at pag.
aaral ng aralin. Dapat nilang
gamitin ang bawa't pagkakataon
para matuto ng lalong mabuting
pagtuturo.



1'73

Ika-75 Takdang Aralin

Ang iglesya ay handa para sa kanyang misyon na may:

1. Banal na .

2. Kapangyarihan ng .. ng Diyos

3. Karapatang .

4. Pakikisama ni .

5. Mga Kaloob at .

6. Kapangyarihan ng .

7. Makapangyarihang ..

8. Kailangang .

Ika-170 Takdang Aralin

Ang mga guro ay dapat maging tapat sa .

sa para sa ..

at sa .
ng .
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Ika-7 5 Sagot

1. Utos

2. Salita

3. manalangin

4. Cristo

5. mga kakayahan

6. Espiritu Santo

7. mensahe

8. tauhan

r --.

Ika-170 Sagot

pagdalo
panalangin
mga tinuturuan
pag-aaral
aralin

Handa Para sa Kanyang
Misyon

Ang iglesya ay tinatangkilik ng
lahat ng kapangyarihan ng langit
sa kanyang paghayo sa panga-
lan ni Cristo. Galing sa Diyos
ang utos sa iglesya. Ang kano
yang kapamahalaang gumawa
ay ang Salita ng Diyos. At
kasama naman niya ni Cristo.

Mga Manggagawa ng Paara-
lang Panlinggo

Ang mga nagtuturo sa mga
bata ay dapat magmahal sa
mga bata at maging matiyaga
sa kanila. Kung maaari, dalawin
ng mga guro ang bumubuo ng
kanyang klase, lalo na ang di
nakadalo dahil sa karamdaman.
Maaaring magkaroon ng paglí-
lingkod na panghihikayat ng
kaluluwa ang guro sa Paaralang
Panhnggo, at ito'y may kalakip
na gantimpalang pangwalang
hanggan.
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Ika-76 na Takdang Aralin

1. Sambitm sa memorya ang Mateo 28:18·20

2. Tinutukoy ng Mateo 28:18-20, ang
a) kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iglesya.
b) kapamahalaan at pakikisama m Cnsto sa iglesya.
k) mga kaloob at kakayahan ng iglesya.

Ika-171 Takdang Aralin

1. Idalangin mo ang lahat ng guro sa lyong Paaralang Pan-
linggo.

2. Sagutin mo ang ulat ng mag-aaral para sa ika-B na aralin.



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) ..



180

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.
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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.

187



188

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

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

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

••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• O ••••••• ~ ••••

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

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.



194

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.
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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.



Petsa ng ipadala .

International Correspondence Institute
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084, Manila

TALA NG MAG-AARAL oo ANG IGLESYA

Unang Aralin hanggang 3

Isulat ng Malinaw

Pangalan .

Tirahan ..

Gulang Babae o Lalaki ..

Gawain .

Ikaw ba'y kaanib ng isang iglesya? .

Iglesya .

Ang gawain mo sa iglesya .



(1)
(2)

(3) .

(4)

Unang Aralin - Ang Iglesyang Pandaigdig

1. Paano mo inaasahang matulungan ka ng pag-aaral sa mga
araling ito?

2. Paano mo pinag-aaralan ang aklat na ito?

sa klase? Sa iyong sarili? ..

Kasama ang isang kaibigan? ..

3. Magbigay ng apat na bagay na pinaghahambingan ng
Biblia sa iglesya.

4. Nagawa mo na bang lahat ang takdang aralin sa unang
aralin?

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

5. Nagkaroon ka ba ng anumang suliranin sa pamamaraan?

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

Nauunawaan mo na ba ngayon ito? ..



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

Ika-2 Aralin 0- Ang Misyon ng Iglesya

6. Sino ang dapat maging saksi m Cristo? .

7. Napuspos ka na ba ng Espiritu Santo? ..

Kailan? .

Kung hmdi pa, ibig mo ba? ..

8. Paano ka sumasaksi para kay Cristo?

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

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

9. Nagawa mo na bang lahat ang takdang aralin sa ikalawang
aralin? .

Ika-3 Aralin oo Ginaganap ng Iglesya ang Kanyang
Misyon

10. Magbigay ng limang kilusang bunga ng pagpapanibagong-
buhay sa iglesya.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

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

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

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

.................................................................................
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11. May pagpapanibagong-buhay ba sa inyong iglesya? .

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

12. Nagawa mo na ba ang takdang aralin sa ikatlong aralin?

....................................................... •• 1

Mga Tanong - Mga Puna - Mga Kahilingan sa
Panalangin

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa mga aralin,
ikagagalak ng iyong guro na ikaw ay tulungan. Idadalangin ka
rin niya kung ibig mo .

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

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

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

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

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

.............................................. I

.......................................... , .

Balikan mo ang iyong tala ng mag-aaraí para sa unang aralin
hanggang 3 para matiyak mong tumpak ang iyong mga sagot.
Gupitin ang mga pagsusulit na ito, tiyaking tama ang inilagay
na selyo sa iyong sobre, pagkatapos ipadala sa tanggapan namin.
HUWAG ng ipadala ang iyong ;Jlat. Ang aming tanggapan ay
nasa:

ICI - Philippine National Office-
P.O. Box 1084, Manila 2800



International Correspondence Institute
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084, Manila

TALA NG MAG-AARAL -- ANG IG LESYA

Ika-4 na Aralin hanggang 6

Petsa ng ipadala .

Isulat ng Malinaw:

Pangalan .

Tirahan ..

Ika-4 na Aralin - Ang Hinaharap ng Iglesya

13. Ano ang ipinangako ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod
sa Juan 14:3?

..........................................................................................
14. Ilarawan sa sariling pangungusap ang Pagdagit sa iglesya.



(1)

(2)

(3)

15. Ano ang ibig mong abutan ni Jesus na iyong ginagawa
kung Siya'y dumating? ..

16. Nagawa mo na bang lahat ang takdang aralin sa ika-d na
aralin?

17. Ang inyo bang iglesya'y may tanging kurso ng pagtuturo
upang ihanda sa pag-anib sa iglesya ang mga bagong nahi-
kayat? .

18. Ilang aklat na ang napag-aralan mo sa Batayang Serye sa
Biblia? .

19. sa anong tatlong paraan dapat lumago ang iglesya?

20. Nagawa mo na bang lahat ang takdang aralin sa ika-B
aralin? _ ..



I

I
I,
I
I
I
: 21.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l-

Kung ibig mong manghikayat ng mga kaibigan para kay
Cristo, alukin sila ng walang bayad na kurso sa Interna-
tional Correspondence Institute. Ipadala sa amm ang mga
pangalan at tirahan ng ibig mag-aral nito. Ipapadala namin
agad ang unang aralin.

Pangalan .

Tirahan .

Pangalan .

Tirahan .

Pangalan .

Tirahan .

Pangalan .

Tirahan .

Pangalan ".
Tirahan _ .

Pangalan .

Tirahan .

Pangalan .
Tirahan ..



Natulungan ka ba ng mga araling ito? .......................................

Ika-6 na Aralin - Pagbabalak ng Isang Sangay na
Iglesya

22. Nagawa mo bang lahat ang takdang-aralin sa ika-6 na
aralin?

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

Mga Tanong-Mga Puna- Mga Kahilingan sa
Panalangin

Paano? .

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

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

• 0 oo ••••••••••

Maligayang Bati!
Nangangalahati ka na sa kursong ito. Balikan
Nangangalahati ka na sa kursong ito. Balikan ang iyong tala

ng mag-aaral para sa ika-4 na aralin hanggang 6 upang matiyak
kung tama ang mga sagot mo. Ipadala ang mga pahinang ito sa
aming tanggapan na nasa ibaba:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila



IGI International Correspondence Institute
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084, Manila

TALA NG MAG·AARAL .. Ang Iglesya

lka-? Aralin hanggang 10

Petsa ng ipadala .

Isulat ng Malinaw

Pangalan .

Tirahan .

lka-Z Aralin - Pagpapasimula ng Isang Sangay
ng Iglesya

23. Nagawa mo bang lahat ang takdang aralin sa ika-7 aralin?

24. Nagbukas na ba ang inyong iglesya ng anumang sangay

na iglesya? Ilan? .

25. Idinadalangin mo bang makapagsimula sa isang tiyak na

pook ang alinmang iglesya. Kung gayon, saang larangan?

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



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

26. Ipagpalagay mong ikaw ang pastor ng isang iglesyang ibig
magbukas ng sangay; paano mo ito pasisimulan?

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

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

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

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

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

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

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

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

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



lka-B Aralin -- Ang Kaayusan ng Pampurok na
Iglesya

27. Nagawa mo bang lahat ang takdang aralin sa ika-B aralin?

28. Ayon sa I Tesalonica 5:12, 13 ang mga lider ng mga ka-
anib ay dapat pakitunguhan nang buong .

at ..

29. Sino ang espirituwal na pangulo ng inyong iglesya?

30. Ano ang ginagawa ng inyong mga diakono sa inyong ig-

lesya? .

31. Aling bahagi ng araling ItO ang nakatulong nang malaki
sa IYO? Paano ka natulungan nito? .

Ika-B na Aralin -- Ang Paaralang Panlinggo

32. Nagawa mo na bang lahat ang takdang-aralin sa ika-9 na

aralin? ..



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

33. Banggitin ang tatlong layon na kasama sa layunin ng
Paaralang Panlinggo.

(1)

(2)

(3)

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

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

Lagyan ng X ang layong inaabot ng inyong Paaralang Pan-.
linggo.

34. Ano ang karaniwang dalo sa inyong Paaralang Panlinggo?

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

35, Paano mo kaya mapabubuti pa ang inyong Paaralang
Panlinggo?

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

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

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

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

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

36. Naglingkod ka na ba sa sangay ng inyong Paaralang Pan-

linggo? .

Nagbabalak ka ba? .

Ano ang gagawin mo? .

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

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



Ika-10 Aralin -- Pagsulong ng Pampurok na
Iglesya

37. Nagawa mo na bang lahat ang takdang aralin sa ika-lO
aralin?

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

38. Ano ang binabalak mong gawin upang makatulong sa
pagsulong ng inyong pampurok ng iglesya? .

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

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

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

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

•••• ••••••• •••••• • ••• •••••••••••••••••• ••• ••• oo

.. . .

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



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

Mga Tanonq- Mga Puna- Mga Kahilingan sa
Panalangin

Paano nakatulong sa iyo ang araling ito?

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

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

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

.... " .

Maligayang Bati!

Ikaw ay nakatapos na sa kursong ito. Natitiyak naming
magiging napakalaking tulong ito sa iyo. Gayon din ang ibang
kursong inaalok sa iyo ng IeI. Kung hindi ka pa nagpapatala sa
susunod na kurso, mabuting gawin mo na ngayon. Balikan mo
ang iyong tala ng mag-aaral para matiyak kung tama ang sagot
mo. Pagkatapos, ipadala sa amin ang siping ito. Hindi na dapat
ibalik ang aklat. Ang aming tanggapan ay:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

Philippine National Office
P. O. Box 1084, Manila 2800

fkovach
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NaIs mo bang malaman

• paano nag;,lmula ang IgIe"ya"

• ano ang dapat gawin ng 19le.ya?

• ano ang mangyayarl sa 19!e,.ya')

• paano malulutas ang mga suhranm ng Iglesva?

• paano magpastmula ng ~ang!>lingay ng Jgllò!!.ya?

• paano eapabubun ang Paaralang Panghnggo?

• paano magkakaroon ng pagbabagong buha~?

Kung gayon, ANG IGLESYA ang SIyang
lYOng kailangan

Libu lJbong manggagawang Cnstiano ang na
tulungan ng praktIkal na mga mungkahi
mtc Ang pagtuturo sa sanli ng edrsyong Ito
a} gumaglllIllt ng mga kaW11JWl1tng bagong
paraan upang ikaw ay tulungan na

• matutong mabilis

• mapanatJlIng malagal ea ISipan
• magamit ang lyong natutuhan

Ang pag-aaral ng ANG IGLESYA ay katulad
ng ISang laro Sundan mo lamang ang mga
tagubllm at subukan ang iyong sanh habang
lumalalim ka sa pag-aaral Habang rmlalapat
mo se pagsasanay ang mga mungkahi nito
gagamitin ka ng DIYos na magdala ng bagong
buhay at pagpapala sa myong Iglesya

~---~--'-~'--------;
'L4140TA90,
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