FILIPINO

WEEK 1

Ang Simbahan
NOTES

WARM-UP
•

Masasabi mo ba na ikaw ay mahilig makipag kapwa tao? Bakit oo o
bakit hindi?

•

Alalahanin ang isang pagdiriwang o salo-salo na dinaluhan mo. Bakit
espesyal ang okasyong ito?

•

Sino ang isang tao na pinagkakatiwalaan mong susuporta sa iyo, kahit
sa mahihirap na mga pagkakataon? Alalahanin ang isang problema na
magkasama ninyong pinagtagumpayan.

WORD

Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng
tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila
sa kanilang pakikibahagi sa pagkain, 47at palagi silang
nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Arawaraw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong
kanyang inililigtas. MGA GAWA 2:46,47

46

Sa aklat ng Mga Gawa nasusulat kung paano nagsimula, lumago, at lumaganap
ang simbahan. Inilalarawan dito ang mga kapana-panabik na mga pangyayari
na nagpakita kung paano binago ng mga hindi nakapag-aral na mga
tagasunod ni Jesus ang buong mundo sa pamamagitan ng paghahayag ng
ebanghelyo. Sa araling ito, ating aaralin kung ano nga ba ang simbahan at kung
bakit ito itinatag.

1

Ang simbahan ay isang komunidad
ng mga mananampalataya.
Sumagot si Pedro sa kanila, “Magsisi ang bawat isa sa inyong mga
kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesu-Cristo at mapapatawad
ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos
na walang iba kundi ang Banal na Espiritu . . .” 41Marami ang naniwala sa
kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga
3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. MGA GAWA 2:38,41
38

Ang mga tagasunod ni Jesus ay nagsama-sama dahil sa kanilang
pananampalataya. Ang kanilang mga karanasan, katangian, at personal na
mga kagustuhan ay napasa-isang tabi at nanaig ang kanilang paniniwala
sa kamatayan, libing, at pagkabuhay muli ni Jesu-Kristo. Ang mga
tagasunod na ito—maging tayo man—ang siyang bumubuo ng simbahan.
Paano naiiba ang maling paniniwala na ang simbahan ay isang gusali sa
sinasabi ng Bibliya tungkol sa simbahan?

2

Ang simbahan ay isang komunidad ng mga
mananampalataya na tumutulong sa paglago
ng bawat isa.
Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol,
sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa
panalangin. MGA GAWA 2:42
Ang komunidad ng mga mananampalataya ay lumago sa kanilang
paniniwala sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga itinuturo noon ng
mga apostol, pananalangin, at sama-samang pagbabahagi ng kanilang
mga buhay. Sa parehong paraan, tayo ay lalago kung tayo ay magiging
kabilang ng isang komunidad na patuloy na naghahangad sa Diyos.
Paano ka lumago sa iyong pananampalataya nang ikaw ay maging
kabilang ng isang lokal na simbahan?

3

Ang simbahan ay isang komunidad ng mga
mananampalataya na tinawag upang gumawa
ng mga tagasunod ni Kristo.
”Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga
tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at
ng Banal na Espiritu. 20Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos
ko sa inyo. At tandaan ninyo: lagi ninyo akong kasama hanggang sa
katapusan ng mundo.” MATEO 28:19,20
19

Ang simbahan ay lumago sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ni
Jesus. Hindi sila dapat manatili sa kanilang kinalalagyan. Bagkus, dapat
silang pumunta sa iba’t-ibang lugar upang abutin ang iba para maging
mga tagasunod ni Jesus, bautismohan sila, at turuan silang sumunod
sa Diyos. Ito ang kwento na inilahad sa aklat ng Mga Gawa. Bakit hindi
dapat panatilihin ang ebanghelyo sa simbahan lamang? Bakit natin dapat
sabihan ang mga taong nasa malalayong lugar tungkol sa kaligtasan at
awa ng Diyos?

APPLICATION
•

Naniniwala ka ba kay Jesus at ipinagkakatiwala mo ba sa Kanya ang
kaligtasan mo? Kung hindi, gusto mo bang mas malaman kung ano ang
ginawa Niya para sa iyo, upang maibigay mo ang iyong pananalig at
tiwala sa Kanya?

•

Paano ka lumago sa iyong relasyon sa Diyos bilang kabahagi ng isang
komunidad ng mga mananampalataya? Paano mo magagawang tulungan
ang ibang tao sa mga darating na linggo?

•

Ikaw ba ay isang taga-sunod ni Kristo? Gumagawa ka ba ng mga
tagasunod ni Kristo? Paano mo maisasapamuhay ang mga natutunan
mo ngayon?

PRAYER
•

Pasalamatan ang Diyos sa komunidad ng mga mananampalataya na
kinabibilangan mo ngayon. Pasalamatan siya para sa iyong mga pastor,
mga pinuno, at mga kaibigan.

•

Ipanalangin na tutulungan ninyo ang isa’t-isa na parangalan at sundin ang
Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ipanalangin na ang simbahan ay laging
magkakaisa sa pagtupad ng mga layunin ng Diyos dito sa lupa.

•

Ipanalangin na ang ebanghelyo ay patuloy na maipapangaral at
na maraming tagasunod ni Kristo ang maaabot sa pamamagitan
ng simbahan.
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