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"At ano ang pakikipagkapatiran? Ang pakikisalamuha ay hindi panlabas na

kasunduan lamang upang maiugnay na ikaw ay kasapi, ngunit komunyon, 

pagkakasundo, pagkakaisa ng isip at espiritu...... Ang pakikipagugnayan sa

Diyos ay hindi lamang isang teknikal ---- hindi lamang ---- pagtanggap ng ilang

paniniwala o pagsali sa isang grupo. Ito ay PARAAN ng IYONG PAMUMUHAY! --

- pag-iisip na mag-katulad ng sa Diyos, isang paglalakad nang naaayon sa

Kanyang inihayag na kalooban at mga utos."  

(G.V.Growcott, “Fellowship with Him”)

"Ang pakikipagkaibigan at pakikisalamuha ay hindi isang bagay na 
puwersahan o napipilitan na gawin!



Applications ng salitang
“Fellowship”

 Fellowship of the Gospel

 Fellowship of the World

 Fellowship with Christ

 Unity - “Those with likeminded”

 Spiritual Fellowship

 Fleshly Fellowship

 Force Fellowship



imagine!
Hindi kayo dinalasa isangKristiyanong
"pakikipagkapatiran"

Nag-iisakasadesisyonmonggumawang mga
bagayayonsakatotohananat kapatiran

Anoangmatututuhanmo tungkol sa
pakikipagkapatirankung walangnagbahagisa
yo ng wagasna aral?   

Ano ang talagang itinuturo ng Biblia?



Pakikipagkapatiran ay nakabatay sa
apat (4) na karaniwang bagay:

 Apostle’s Doctrine
 Fellowship
 Breaking of Bread
 Prayers



the word “fellowship”

What it means

“a common sharing”

What it doesn’t mean

A group of people  

A legal statement

What should we have a

‘common sharing’ in?



Ano ang naghahatid sa atin
ng pakikipagkapatiran?

1Corinthians 4:15 - “in Christ” through the gospel 

Mark 16:15-16 - The gospel + baptism

2 Peter 1:3-4 - The promises

Ephesians 2:11-13 - Promises of Israel = God’s household  

Philippians 1:4-5+27 - Fellowship in the gospel



fellowship in the gospel

A Common Sharing
(Pantay na Pagbabahagi)

ME!Abraham Isaac Jacob David

etc...

faithfuls of old



Apostles Doctrine
= Gospel

1 John 1:3-4
the things declared  
(gospel) = fellowship

Acts 2:41-42

word received =
the apostles doctrine =  
fellowship



The Simplicity

Knowledge of  

the Gospel

“Simplicity  

in Christ”

Enter

“into” Christ

Fellowship  

(Common  

sharing) with  

God & Christ  

in the gospel

Baptism



"Paghihiwalay mula sa
mga hindi nagsisisampalataya"

“Huwag kayong makipamatok ng 
kabilan sa mga di nagsisisampalataya: 
sapagka't anong pakikisama
mayroon ang katuwiran at kalikuan? 
o anong pakikisama mayroon ang
kaliwanagan sa kadiliman?.... Kaya 
nga, Magsialis kayo sa kanila, at 
magsihiwalay kayo”  2 Cor. 6:14+17



"Paghihiwalay mula sa
mga hindi nagsisisampalataya"

“(Paul)... at nanghihikayat tungkol sa mga
bagay na nauukol sa kaharian ng Dios. 
Datapuwa't nang magsipagmatigas ang
ilan at ayaw magsipaniwala, na
pinagsasalitaan ng masama ang Daan sa
harapan ng karamihan, ay umalis siya sa
kanila, at inihiwalay ang mga alagad”

Acts 19:8-
9



Ang “PAGKAKAISA" ay maganda at 
kanais-nais na bagay, ngunit may mga
kundisyon ito at hindi ito kailangang
magsumamo. 

Kung saan ito umiiral mismo tulad ng 
isang batas ng kalikasan ...

Ang tanging praktikal na patakaran ng 
ay  "PAKIKIPAGKAPATIRAN BATAY SA 
PAGKAKAISA NG ISIPAN". Robert Roberts

Kung ang mga patibayan ay masira, 
anong magagawa ng matuwid? (Psa 11:3)

ANG ATING MGA RESPONSIBILIDAD



Ang pagkakaisa ng espirituwal na alituntunin –

“Those with like-mind”

IISANG DOKTRINA

PAREHONG PANINIWALA

GANAP NA MAGKASAMA

PAREHONG PAG-ISIP AT PAGHATOL

Ephesian 4:17- “pagkakaisa sa espiritu”

Philippians 1:27- “manindigan nang mahigpit sa espiritu”

Philippians 2:2 – “one accord – isang kaisipan”



END OF 

PART 1



PART 2

(21 February –Sunday) 

 the house  of God: 

fellowship with others

 the one body / “in Christ”

 ecclesial life

 doctrine vs practice

 guarding the door

 admonish them as brethren

 what if your ecclesia

 doesn’t agree?

 reasons for “withdrawal”

 Conclusion: Household of 

God in Christ

Overview: 


