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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.



157

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.



163

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.
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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.



175

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.




