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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.
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Ika-12 Takdang Aralin

1. Basahin: 1 Pedro 2: 4·6
2. Sinasabi ni Pedro na lumapit tayo sa Panginoon upang

tayo'y kasangkapanin niya bilang na bato
para maitayo ang isang na bahay o templo.

3. Pasalamatan ang Diyos dahil sa karapatang maging isang
bato sa kanyang tahanan.

Isaulo ito:

sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

ANG PAGSISIMULA NG ISANG SANGAY NA
IGLESYA

Mga Gawain

Mga Kaloob

Pagtuturo

Ebanghelismo

Kaayusan
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Ika-12 Sagot

2. buhay
(o masigla)
espirituwal

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang iglesya ay nakatayo sa ma-
tatag na pundasyon ni Jesu-
Cristo at ng Kanyang Salita.
Ito'y isang maluwalhating espi-
rituwal na bahay na siyang
pinili ng Diyos na kanyang
tahanan. Kaya, ito'y tinawag
Niyang isang banal na templo,
isang dako ng sambahan. Sa
ating pagtitipon upang samba-
hin ang Diyos, Siya'y nakíki-
tagpo sa atin at pinagpapala
tayo.

Mga Gawain

Saan pasisimulan?
Maraming iglesya ang nagpasi-
mula ng gawain sa mga tahanan
ng mga mananampalataya o ng
mga taong may interes sa ebang-
helyo. Kapag may pagkakataon
na tila kalooban ng Diyos, ang
mga manggagawa mula sa inang
iglesya ay makapagpapasímula
ng gawain sa isang tahanan. Ito
ang huwaran sa Bagong Tipan.
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Ika-13 Takdang Aralin

1 Basahin:
1 Corinto 3·16, 17
Efe:,o 2.20-22
Mateo 18:20

2. Alm sa mga talatang ItO ang nagsasabing SI Jesu-Cristo
ang batong-panulok na kmasasandigan ng buong gusali?

3. Saang talata smabi ni Jesus na kung saan nagkakatipon
ang dalawa o tatlo dahil sa kanyang pangalan ay naroon
siya?

Ika-105 Takdang Aralin

1. Basahin:
Roma 16:3-5

2 Sinasabi rito na nagpahatid ng pangungumusta :'1 Pablo sa
.. . na nagpupulong :,a .
runa Pnsca (o Pnscilla) at .
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Ika·13 Sagot

2. Efel>O3' 20-22

3. Mateo 18:20

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang iglesya ay tinatawag na
katawan ni Cnsto Ang bawa't
tunay na Cnstiano ay sangkap
ng katawan ni Cnsto SIya ang
Ulo ng iglesya, at mula sa Kanya
ay tinanggap natin ang buhay.
Ang Ulo ang nag-uutos sa mga
sangkap ng katawan ng dapat
gawin. Dapat natmg gawin ang
anumang sinasabi ni Cnsto sa
atm.

r
"

Ika-1O5 Sagot

2. iglesya
bahay
Aquila

Mga Gawain

Ang mga manggagawa ay dapat
na umasang mayroong kalulu-
wang maligtas sa gawamg gma-
nap sa mga tahanan. Ito ang
bumuo o rnagpapasimula ng
bagong kapulungan. Pag lumaon,
mailihpat na sa gusahng malaki-
laki ang mga gawain para sa
isang malaking kapulungan.
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Ika-14 na Takdang Aralin

1. Basahin:
Efeso 1:22, 23
Colosas 1:18

2. sa mga talatang ito'y nabasa mo ang tungkol sa iglesya
bilang (pamilya/gusali/katawan/babaing ikakasal kay)
................................. ni Cristo.

3. Magpasalamat sa Diyos na tumanggap ka mula kay Jesus
ng buhay na walang hanggan. '

Ika-106 na Takdang Ara!in

1. Basahin:
Roma 16:23

2. Si Pablo ay tumitira sa bahay ni _ ..

na pinagtitipunan ng .
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Ika-14 na Sagot

2. katawan

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang Espiritu Santo ang nagda-
dala ng kahanga-hangang buhay
ni Cristo sa bawa't sangkap ng
Kanyang katawan. Tinutulu .
ngan ng Espiritu ang bawa't isa
na ipatupad ang kanyang ga-
wain sa katawan. Tayo'y guma-
gawang magkakasama para ga-
win ang anumang inuutos sa
atin ni Cristo, ang ating Pangulo.

Ika-1 06 na Sagot Mga Gawain

2. Gayo
iglesya

Kung minsan, may mga pangya-
yaring dapat buksan ang gawain
sa pamamagitan ng pamama-
gitan ng pamamahayag ebanghe-
listiko. Naidaraos ito sa liwa-
san, o sa isang bakanteng lote
na nasa mahusay na lugar. Maa-
ari rin sa isang tolda, bulwagan,
o gusaling inuupahan.
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Ika-15 Takdang Aralin

1. Basahin:
1 Corinto 12: 12-28

2. Itinuturo ng talatang Ito na ang mga Cristiano, bilang
mga sangkap ng katawan ni Cristo, ay dapat (gumawang
magkakasama/rnagwalang-bahala sa gawain ng iba/mag-
talu-talo)

Ika 107 Takdang Aralin

Magbigay ng anim na lugar na pmagdarausan ng mga pulong
ebanghelistIko para makapagsimula ng Isang Iglesya.

1.

2.

3.

4.
5.

.......... --_. __ - - --_ -_ - _---_ _-_ --_ ..-

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

..... -_ --------_ -_. __ _-_ __ --_ ---_ --_ - .

.... __ ....- ..---.-.....---_ ...... __ .....--_ ....-----_ ...... ------_ ...._-_ ...-.---_ ......_ ....

_____ •••• __ • _. __ ••• __ oO __ •• _._ -_ •••• ----- -- ---.
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Ika-'07 Sagot Mga Gawain

L liwasan Ang pagpapasimula ng pamama-
hayag ng ebanghelyo ay nanga-

2. plaza ngailangan ng higit na pagha-
handa.. kaysa sa pagpapasimula

3. bakante ng lote ng isang gawain sa tahanan.
Masakop man ng pagdadalaw

4. tolda ang buong lugar, ang magka-
kapit-bahay ay dapat na muling

5. bulwagan dalawin na may kasamang pa-
anyayang dumalo sa mga ga-

6. gusaling Inuupahan wain.
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Ika·'5 Sagot

2. gumawang
magkakasama

Ano ang Katulad ng Iglesya

Ang Iglesya ay tinatawag na
babaing ikakasal kay Cristo.
Nararamtan ng katuwiran ni
Jesus, siya'y maganda't malinis.
Iniibig ni Cristo ang Kanyang
kasintahan. Ibinigay Niya ang
Kanyang buhay para sa kanya.
Ngayon, Siya ang nag-íingat at
gumagalang at ibinigay sa kanya
ang lahat Niyang tinatangkilik.
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Ika-16 na Takdang Aralin

1. Basahin:
2 Corinto 11: 2
Efeso 5: 25-27
Pahayag 19:7-9

2. Sinasabi sa Efeso 5: 25-27 ang tungkol sa pag-ibig (ng
mga Cristiano sa isa't isa/ng iglesya kay Cristo/m Cristo
sa Iglesya)

3. Sa Pahayag 19:7-9, si CrIsto'y tinatawag na (asawang
lalaki/Kordero/Ulo ng Iglesya)

Ika-l08 Takdang Aralin

Alin ang nangangailangan ng higit na paghahanda: ang magsI-
mula ng gawain sa tahanan o sa pamamahayag ng ebanghelyo?
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Ika-16 ng Sagot

2. ni Cristo sa igle~;ya

3. Kordero

Ika·108 Sagot

pamamahayag ng
ebanghelyo

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Bago hkham ng DIYOSang daíg-
dig, binalak Niya ang iglesya.
Alam ng Diyos bago pa man
Niya lalangin sina Adan at Eba
na sila'y magkakasala. Kaya
gumawa Siya ng plano para tu-
busin ang tao. Ang Kanyang.
Anak, si Jesu-Cristo, ang Siyang
magliligtas sa atin sa pama-
magitan ng pag-ako ng ating
kaparusahan. Ang lahat ng mag-
sisitanggap sa Kanya'y magiging
mga anak ng Diyos.

Mga Gawain

Kung may nakita ng gusaling
maaaring pagdausan ng mga
gawain at nababagay sa bilang
ng mga nahikayat at ng mga
dumadalo, ang kapulungan ay
maaaring lumipat sa isang gu-
sali, pagkaraan ng pamamaha-
yag ebanghelistiko. Kung hindi
naman, maipagpapatuloy sa tao
hanan ng mananampalataya
ang gawain.
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Ika·17 Takdang Aralin

1. Basahin
Efeso 1:4,5.

2. Sino ang nagbalak ng iglel>"ya?

Ika·109 na Takdang Aralin

.........................................................................................
3. Kailan? ...........................................................................
4. Ano ang mangyayari sa atin na mga tumanggap sa

Kanya? ...........................................................................
.........................................................................................

Piliin ang tamang kasunod:

Pagkatapos ng pamamahayag ebanghelistiko, ang mga gawain ay
dapat na

a) itigil hanggang sa magkaroon ng gusali ang iglesya.
b) ituloy lamang sa tahanan ng mananampalataya.
k) ituloy sa angkop na gusali o sa tahanan ng mananam-

palataya.
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Ika·17 Sagot

2. Diyos Ama

3. Bago likhain
ang daigdig, o
bago nailagay
ang pundasyon
ng sanlibutan

4. mga anak
ng Diyos.

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Ang plano ng Diyos para sa
iglesya ay dantaon g nalihim.
sa mula't mula pa ay may mga
tao nang nagmahal at nagling-
kod sa Diyos. Sila'y naligtas
pagka't si Jesus ang aako ng
kanilang kaparusahan. Ito'y ba-
hagi ng lihim na plano ng
Diyos. .

I

Ika-109 na Sagot

k) ituloy sa
angkop na
gusali o sa
tahanan ng
mananampalataya

Mga Gawain

Maraming bagong iglesya ang
nagpasimula sa sangay na Pa-
aralang Panlinggo. Magagawa ito
sa labas o sa mga tahanang
sakop ng lugar na balak pag-
lagyan ng bagong gawain. May
hiwalay na klase ng mga bata
at matatanda. Maraming bata
ang nahihikayat sa paaralang
Panlinggo at isinasama sa mga
gawain ang kani-kanilang magu-
lang.
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Ika-18 Takdang Aralm

1 Basah m :
Efeso 3:8-11

2. isinulat ni Pablo sa taga-Efeso ang lilum na plano o
hiwaga ng DIYos. Sa Efeso 3 11, makikita nating isina-
katuparan ng Diyos ang kanyang lihim na plano ayon
sa kanyang . .

Ika-110 na Takdang Aralin

Ang bagong gawain ay maaanng magpasimula na may pagpu-
pulong sa Isang . . , bilang isang .
.................. .. ebanghehsnko, o l~ng ~angay na .
P .
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Ika-8 Sagot

2. layuning walang
hanggan

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Ang lihim na plano ng Diyos
ay ipinahayag ni Jesu-Cristo,
Ang sabi Niya, " .. .itatayo ko
ang aking iglesya ... " Si Jesus
ay hindi tinanggap ng sanlibutan
pati ng Kanyang sariling bayan
noong panahong yaon. Ganoon
pa man, itinayo ni Jesus ang
ehhlesta, isang kapulungan ng
mga tinawag, na susunod sa
Kanya.

I'.-"]!" •. } ..~.,,: l' ~------~--------l
Ika-110 Sagot

tahanan
pamamahayag
Paaralang Panlinggo

,

Mga Gawain

Anong uri ng mga gawain?
Ang mga gawain ay dapat na
masigla na mayroong nakaka-
akit na mga awitan, patotoo,
at pahayag ng Salita ng Diyos,
Hindi dapat mawalan ng mang-
gagawang Cristiano sa mga ga-
wain, Dapat na naroon ang
kaanib ng inang iglesya, hangga't
maaari, lalo na sa pamamahayag
ebanghelistiko.
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Ika-19 na Takdang Aralin

1. Basahin:
Mateo 16:13-20

2. Isaulo:
Mateo 16:18. " ...itatayo ko ang aking iglesya, at
hindi makakapanaig sa kanya ang kapangyarihan ng
kamatayan."

3. Sino ang nagprhayag na Siya'y magkakaroon ng kapu-
lungan ng mga tinawag'?

1 I

Ika-111 Takdang Aralin

Ano ang makakatulong sa ikatatagumpay ng isang pama-
mahayag ebanghelistiko?

a) Ang dalo at tulong ng mga kaanib ng inang iglesya.
b) Pabayaang ang mga bagong hlkayat ang siyang gumawa

nito.
k) Gawing ang ~a gawain ay mabagal at maringal.
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Ika-19 na Sagot

3. Si Jesu-Cristo

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

sa paghahambing ng iglesya sa
isang gusali, sinulat ni pabb na
si Jesu-Cristo ang batong panu-
lok ng buong gusali. Panaram-
palataya sa Kanya ang siyang
pundasyon na inilagay ng nga
alagad at mga propeta pua
ating tayuan. Ating ibinabatay
ang ating buhay sa Kanya, sa
katotohanang Siya ang Anak ng
Diyos.

l a

Ika-111 Sagot

a) Ang dalo at
tulong ng
mga kaanib
ng inang
iglesya.

Mga Gawain

Ang mga kaanib mula sa inang
iglesya ay kailangang tumulong
sa pamamagitan ng musika, pa-
nalangin, mga handog, mga pa-
totoo, at personal na panghi-
hikayat. Ang kanilang pagda-
lo ay makaaakit sa iba na du-
malo. Ang kanilang pananam-
palataya ay makatutulong na
magdala ng espirituwal na pag-
papala, tagumpay, at mabuting
bunga habang sila'y nanalangin
para doon sa nangangailangan
ng Diyos at magbigay payo sa
kanila.
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Ika-20 Takdang Aralin

1. Basahin:
Efe::.o 2:20-22

2. Sino ang naglagay ng pundasyon?

3. Sino ang pinagsasandrgan ng buong gusali?

4. Basahin:
Gawa 4:11,12

5. Ang pundasyong kinatatayuan ng iglesya ay ang pana-
nanalig kay .

Ika-112 Takdang Aralin

Isipin mo:
Dumalo ka na ba sa Isang gawaing ang karamihan ay di-
nananampalataya at dadalawa o tatatlo ang Cristiano? At sa
isang bagong dakong may isang dosenang Cristiano at pangkat
ng di-nananampalataya? Saang dako higit mong naramdaman
ang pagdalo ng DIYOS?
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Ika-20 Sagot

2. mga apostol at mga
propeta

3. Jesu-Cristo

4. Jesu-Cristo

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Ang plano ng Diyos para sa
iglesya ay tinupad ng tatlong
kaanib ng Trinidad. Naparito
ang Espiritu Santo upang mana-
wagan sa bubuo ng iglesya.
Siya'y dumating n~ Araw ng
Pentecostes, 50 araw pagka-
tapos na si Jesus ay magbangon
sa mga patay. It o ang araw na
itinuturing nating pasimula ng
iglesya.

Mga Kaloob

Kailan gagawin at bakit?
Sanayin ang ugaling maglikom
ng mga kaloob para sa gawain
ng Panginoon, sa pasimula pa
lamang ng gawain. Ang mga ba-
gong hikayat ay dapat na tu-
ruang sumamba sa Diyos sa
panalangin, pag-awit, patotoo,
pagbabayad ng ika-pu, at pag-
bibigay ng kaloob.
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Ika-21 TakdangAralin

1. Basahin:
Roman 8:14-16
I Corinto 12: 12, 13.

2. Alin sa mga talatang ito ang nagtuturo na tayo'y inaakay
ng Espiritu Santo at ginagawang mga anak ng Diyos?

Ika-113 Takdang Aralin

Ang mga bagong hikayat ay dapat turuang sa
Diyos sa kanilang pananalangin, pag-awit, patotoo, .
at .
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Ika-21 Sagot

2. Roma 8:14-16

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Inihayag ng Diyos kay Pablo
ang maraming detalye ng
Kanyang plano tungkol sa
iglesya. Ipinakita ng Diyos kay
Pablo na maraming taga iba't
ibang bansa ang bubuo ng ig-
lesya. Lahat sila'y magiging ba-
hagi ng katawan ni Cristo.

I I.", "

Ika-133 Sagot Mga Kaloob

sumamba

pagbabayad ng ika-pu
pagbibigay ng kaloob

Kahit ang inang iglesya ang
gumugugol sa pasimula ng isang
iglesya, ang bagong pangkat ay
dapat magsanay sa pagkakaloob
sa pasimula pa. Kung hindi,
lalong mahirap na hikayatin
silang magbigay ng kaloob sa
hinaharap.
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Ika-22 Takdang Aralin

1. Basahin:
Efeso 3:3-8

2. sa Efeso 3:5, ayon kay Pablo kanino inihayag ng Diyos
ang kanyang lihim na plano?

Ika·114 na Takdang Aralin

3. Ang plano ng Diyos sa iglesya'y bubuoin ng mga tao
mula sa

Kailan pinakamabuting simulan ang paglikom ng mga
kaloob?

a) sa pasimula ng gawain
b) Pagkalipas ng tatlong buwang paglilingkod
k) Pagkalipas ng unang taon ng paglilingkod



56

Ika-22 Sagot

2. sa kanyang
mga banal
na apostol
at mga propeta

3. maraming bansa

Paano Nagpasimula ang
Iglesya

Noong hindi pa nagpapasimula
ang Iglesya, may isang bansang
nagtamasa ng pagpa pala at bí-
nigyan ng mga pananagutan
bilang bayang hinirang ng Di-
yos. sa ngayon, ang kaligtasan
ay para sa lahat. Sinumang tao
tanggap kay Cristo ay magiging
kasangkap ng kanyang katawan,
ang iglesya.

f

Ika-114 na Sagot

a) sa pasimula
ng gawain

Mga Kaloob

Ang Paraan ng Paglikom ng
Kaloob.
Huwag mong ihingi ng pauman-
hin ang paglikom ng mga ka-
loob. Ipahayag ito nang tulad sa
paghahayag ng imno. Ipaliwanag
na ito'y kailangan ng Panginoon
para sa gugol sa kanyang ga-
wain at pinagpapala Niya yaong
nagkakaloob ng kusang loob.
Huwag pilitin ang mga tao
upang magkaloob
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Ika-23 Takdang Aralin

1. Basahin: Roma 16:25,26; Efeso 2:12-22
2. Saan sa mga talatang ito binabanggit ni Pablo na yaong

dati ay dayuhan at taga ibang bayan ay nakatayo sa puno
dasyon ng mga apostol at mga propeta, at kaanib na ng
pamilya ng Diyos at mamamayan na rin ng langit?

.........................................................................................

3. Sagutin mo na ngayon ang tala ng mag-aaral sa bahaging
ukol sa Aralin 1.

-;, ,

Ika-115 Takdang Aralin

Paano ang pagpapahayag ng tungkol sa pagkakaloob?

a) Sabihin sa kapulungan na hindi sila uunlad kapag sila'y
hmdi nagbigay?

b) Hurmngi ng paumanhin sa pagsasagawa nito?
k) Sabihing ito'y para sa DIYos at may pagpapala Niya ang

magkakaloob?
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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.




