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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.



6:5

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



66

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.




