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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

19

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.



27

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



28

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.



29

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.



J
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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.




