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Mag. usap
Muna tayo

Marahtl ay nabasa mo sa likuran ng aklat na ito ang
tlang mga tanong ng mga tao tungkol s a panalangin.
Paki tingnan ngayon. Alin ang iyong mga katu-
wrran para pag-aralan ang arahng ItO? Ang may-akda
ng aklat ay St Dr J Robert Ashcroft Nais ruya m'

tulungan kang matagpuan ang mga katugunan. Smabi
ruya

Tayo'y hmdi pa nagkita, ngunit nais kong
maging kaibigan mo. May isang umibig sa akin
at rbmahagi sa akin ang mga bagay na nakatu-
long ng malaki sa aking buhay. Ngayon ay nais
kong rnaibahagr ang mga bagay na ItO sa iyo
Kaya, tayo ay maglakad at mag-usap na mag-
kasama sa pamamagitan ng mga pahina ng aklat
na ItO. sa patuloy nating pagsasama, idinada-
langin ko na nawa 'yang Dios ay makasama
natin at matuklasan mo ang bagong kalahman
ng kagalakan sa pakikipag-usap sa Kanya.

Huwag kang magtataka kung ang mga talata sa BI-
bha sa mga aralin dito ay hmdi katulad ng nasa iyong
Bibha. Alam mo, maraming mga salin ang Biblia. Gina-
rrut narrun ang matandang salin sa tagalog para sa Matan-
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dang Tipan at ang mga talata naman sa Bagong Tipan
ay mula sa Isang Makabagong Salin ng Bagong Tipan,
ito'y kilala sa pangalang "Ang Salita ng Buhay". sa
bawat sipi ibinibigay namin ang pangalan ng aklat, ang
kabanata. at ang talata na matatagpuan mo sa iyong
Biblia. Kung minsan ay sinisipi lamang namin ang isang
bahagi ng talata.

"Kapag lkaw ay Mananalangin", ito ay isang maliit
na aklat na madadala mo at mapag-aaralan, anomang
oras na mayroon kang pagkakataon na mga lima o
sampung minuto na wala kang ginagawa. Sikaping maka-
pag-aral ng isang aralin isang linggo.

Ang kursong ito ay hindi lamang nagsasabi sa iyo
kung paano ang pakikipag-usap sa Dios; ito man ay uma-
akay sa iyo ng pahakbang-hakbang sa tunay na karana-
san ng mabisang pananalangin. Ang mga makabagong
paraan ng pagtuturo sa sarili ay makatutulong sa iyo
na matutuhan ng madali ang mga panuntunan at ilagay
kaagad sa pagsasanay.

Tiyakin na maingat na pag-aralan ang unang pahina
ng bawa't aralin. Ito ang -maghahanda sa iyong isipan
sa mga susunod. Baha-bahaging pag-aralan ang aralin at
sundin ang mga inihahabilin sa ilalim ng pamagat na Ga-
win Mo Ito.1Isulat ang mga sagot sa tanong sa kuwaderno
upang mapagbalikan kung kinakailangan. Pagkatapos ng
bawat aralin, sulatan ang talaan ng mag-aaral para ditd.
Kung mag-aaral ng mag-isa sa tulong ng ICI, mayroon
itong hiwalay na maliit na aklat na tinatawag na Talaan
ng Mag-aaral: Kapag Ikaw ay Mananalangin

Sundin ang mga itinuturo na ibinibigay para sa pag-
papadala ng iyong talaan sa tanggapan ng ICI na malapit
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sa inyong pook at makatatanggap ka ng isang magandang
katibayan. Ang direksiyon ng iyong padadalhan ay dapat
nakatatak sa unahan ng aklat na ito at sa iyong talaan
bilang mag-aaral. Kung wala roon sundin ang mga itinu-
turo para sa isang kapalit na direksiyon. Kung kayo'y
nag-aaral na isang pangkat. sundin ang inihahabilin ng
taga-panguna.


