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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.
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Ika-32 Takdang Aralin

1. Basahin:
Gawa 11:26

2. Ang pangalang "Cristiano" ay unang ginamit sa .
para ikapit sa mga nananalig kay Jesus

Isaulo ito:

Sa Araling Ito'y Pag aaralan Mo

ANG KAAYUSAN NG PAMPUROK NA IGLESYA

Kailangan ang Kaayusan
Mga Pinuno ng Iglesya
Mga Kaanib
Mga Kagawaran
Pagsasarili ng Pamahalaan
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I ka-32 Sagot

2. AntIOqUIa

Katawanin Si Cristo

Kapag kmakatawan natin SI
Cnsto, ginaganap natin ang
buong '''lIsyon ng Iglesya. BI-
lang mga sangkap ng kanyang
katawan, gawm sana natm ang
miutos sa atin ng ating Ulo.
Sana'y maghwanag tayo para
kay Cristo at Ipakita sa iba ang
daan patungo sa langit. Bilang
asin, gumawa tayo laban sa ka-
samaan at magbigay-tasa sa san-
hbutan. At maging tapat na mga
saksi sana tayo na magsasabi sa
iba tungkol sa ating Panginoon.

Kailangan ng Kaayusan

Ang mabuting kaayusan ay tu-
mutulong para maisakatuparan
ng iglesya ang kanyang misyon.
Nakatutulong ito sa pag-iral ng
pagkakaisa, mabuting pamama-
hala, tamang doktrina, matuwid
na pamumuhay, paglagong espi-
rituwal, at pagbabagong-buhay.
Batay sa Biblia ang kaayusan.
Ang halaga nito sa Iglesya ay
gaya ng kalansay sa katawan.
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Ika-33 Takdang Aralin

Ika-126 na Takdang Aralin

Ang misyon ng iglesya ay ang:

Maging ni ..

Maging ng ..

Maging ng ..

Maging ni .

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

sa .

Piliin ang tatlong tamang sagot:

Ang mabuting kaayusan ng Isang pampurok na Iglesya ay nag-
bubunga ng alin sa mga sumusunod?

a) Pagkakaisa at mabuting pamamahala.
b) Maling doktnna at pabayang pamumuhay.
k) Kahmaan at kawalang·kakayahan.
d) Kalusugang espintuwal at paglago
e) Tamang doktnna at wastong pamumuhay.



82

Ika-33 Sagot

katawan
Cristo
ilaw
sanlibutan
asin

lupa

mga saksi

Cristo

Katawanin
si Cristo
lupa

Katawanin si Cristo

Idalangin ang iyong iglesya, pas-
tor, lupon ng iglesya, at lahat ng
mga kaanib kaugnay ng mga ba.
haging Ito ng misyon ng iglesya.
Saan mahina ang Iglesya ninyo?
Saan naman ito malakas?

Idalangin mo rin ang ibang iglesya
sa inyong bayan, purok, at sa
buong daigdig.

,
Ika-126 na Sagot

a) Pagkakaisa at
mabuting
pamamahala

b) Kalusugang
espirituwal at
paglago

e) Tamang doktrina
at wastong pa-
mumuhay.

Kailangan ang Kaayusan

Ang mabuting kaayusan ay
kaugnay ng kalusugang espiritu-
wal ng iglesya, kung paanong
ang malulusog na buto ay kaug-
nay na kalakasan at kalusugan
ng buong katawan. Sa kabilang
dako, ang kawalan ng mabuting
kaayusan ay nagpapahina sa
buong iglesya, tulad sa mga
butong may karamdaman na
siyang nagpapahina sa buong
katawan.

-
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Idalangin ang mga Cristianong nalaman mong nahihirapang
maging asin, ilaw, o saksi. Hilingin sa Diyos na ipakita sa
iyo kung paano mo sila matutulungan.

Bilang kaanib, paano mo tutulungan ang iglesya sa pagtupad ng
kanyang misyon. Hilíngm sa Panginoon na ipakita sa iyo ang
paraan, at hintayin ang kanyang pagtugon. Bibigyang diin Niya
sa iyong isipan kung ano ang iyong gagawin. Maaaring ito'y ang
ibayong panalangin para sa iglesya; maaaring ibang bagay rin
naman.

Ika·127 Takdang Aralin

• Sagutin ang tala ng mag-aaral para sa ika·2 aralin.

1. Ipagpasalamat sa Diyos ang kaayusan ng iglesya at sa mga
kabutihang dulot nito.

2. Ang mabuting kaayusan ng iglesya ay maitutulad sa
a) mga buto sa katawan na nagbibigay sa kanyang

lJl{a sangkap ng wastong kaugnayan sa isa't isa.
b) mga kalamnan na nagpapakilos sa buong kata·

wan.
k) mga ugat na namamahala sa pagpapakilos ng

buong katawan.
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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.




