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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.




