
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? __ - -- --- - ------------ - - .-



112

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.



122

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




