
Isipin ang tungkol
sa Dios kapag ikaw

ay mananalangin

• Tuturuan Ka ng Dios na Manalangin

• Ang DIos ay Mabuti

• lnubig Ka ng Dios

• Ang DIos ay Ating Ama

• Magagawa ng DIOS ang Anuman

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo ...

• Isipin ang tungkol sa DIOS kapag ikaw ay mana-
nalangm.

• ManaJangmg may katiyakan na mubig ka ng Dios
at nais na gawin ang pmakamabuti para sa iyo.

1U11JRUAN KA NG DIOS NA MANALANGIN

Nagtataka ka ba kung bakit ang ilang tao ay naka-
tatanggap ng mga kahangahangang mga tugon sa panana-
langin samantalang marami sa iyong mga panalangin ay
tila hindi tinutugon? O bakit ang ilang mga tao ay mada-
lmg makipag-usap sa DIOS, samantalang nahihirapan kang
bumigkas ng sasabihin? O bakit kung rrunsan, nara-
ramdaman mo ang presensiya ng DIOS, at sa ibang pana-
hon tila nakikípag-usap ka sa Isang pader. Marahil ang
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bawa 't Cristiano ay naitanong sa sarili niya ang mga
tanong na ito.

Kahit ang mga alagad ni Jesus ay nagkaroon ng mga
suliranin tungkol sa panalangin. Nakikita rula sa buhay
Niya kung gaano kahalaga ang panalangin, mga kahanga-
hangang bagay ang nangyayari bilang katugunan sa Kan-
yang mga panalangin. Kaya nagmakaawa sila sa Kanya

Lukas 11: l, "Panginoon, turuan nga ninyo kaming
manalangin r
Gawm nating panalangin Ito sa ating pag-aaral ng mga
araling ito Nais tugunin ng DIOs ang ating panalangin
sa katotohanan, Siya ang nagbigay sa atin ng pag-
nanasa na manalangm.

Nang tayo'y lalangin ng DIos. nilagyan NIya tayo ng
Isang bagay na nagsisikap na umabot sa Kanya. Nalaman
natin na ating kailangan ang isang dakilang kapangyan-
hang higit kaysa ating sarili upang malutas ang at mg mga
suliranin. kanlungan tayo. at tumagpo ng ating mga
pangangailangan. Tayo'y umaabot sa sanglibutang hign
sa katutubong kapangyarihan upang humingi ng tulong.
Ngunit ang ating paghimok na manalangin ay patungo
sa kabila pa noon. Nararamdaman natin ang panganga-
ilangang sumamba. pumuri, at maglingkod sa Ilang higit
na makapangyarihang katauhan.

Napakahalagang maakay ang pagsambang Ito sa
wastong Katauhan oo SiX~,na lumalang sa atm. ang DIOS
sa gayon lamang natin matatagpuan ang lubos na kasi-
yahan na nais Niyang tamasahin natm. NIlalang tayo ng
Dios upang makipag-usap sa Kanya tungkol sa mga
maraming bagay. at Siya rin naman ay maaaring makipag-
usap sa atin at matulungan tayo. Ang buhay ay hindi
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buo kung wala ang pakikíugnayan sa Kanya.
Inaanyayahan tayo ng Dios na lumapit sa Kanya

sa panalangin at hingin sa Kanya ang anumang kailangan
natin. Isipin na lamang natin - Siya na lumalang ng sang-
libutan at ng lahat ng naroon, ang Panginoon at Tagapa-
mahala ng sanglibutan ay nais makipag-usap sa atin.
Ginawa Niya tayo, nauunawaan tayo. iniibig tayo. at nais
tayong tulungan. Muli't muli sa Kanyang Aklat na ibini-
gay sa atin .0 ang Banal na Biblia - inaanyayahan Niya
tayo na dalhin ang ating mga suliranin sa Kanya. maki-
pagusap sa Kanya tungkol sa lahat ng bagay. Gayon
ang panalangin - ang pakikâpag-usap sa Dios. Sinasabi
Niya sa atin:

Jeremias 33:3. "Tumawag ka sa Akin. at Ako'y
sasagot sa iyo. at Ako'y magpapakita sa iyo ng mga
dakilang bagay. at mahihirap na hindi mo nanga-
lalaman."

Nakatitiyak ka na tuturuan ka ng Dios sa iyong pag-
aaral at ilalagay sa pagsasanay ang anomang sinasabi sa
atin ng Biblia tungkol sa paraan ng panalangin. Ang
pamagat ng bawat aralin sa aklat na ito ay nagbibigay
sa iyo ng isang alituntuning biblíkal, isang payak na tun-
tunin na makatutulong sa iyo kapag lkaw ay manana-
lar Jm. At ang aralmg ito ay puno ng mga.ismasaga·
wang mga mungkahi tungkol sa paggamit nito Ang
ahtuntunin para sa araling ito .. Isaisip ang Dios kapag
ikaw ay mananalangin . ay itinuturo ni Jesus sa atin.
Kung atmg susundin ang huwarang ibinigay Niya. mag-
sisnnula tayo sa ating mga pananalanging kinikilala kung
sino ang Dios, sinasamba Siya, at nananalanging mang-
yan ang Kanyang kalooban.
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Mateo 6:9,10. "Sa ganitong paraan kayo manala-
ngin: 'Ama naming nasa langit. Sinasamba po namin
ang Inyong pangalan. Nawa'y dumating ng madali
ang Inyong kaharian. Nawa'y ang Inyong kalooban
ang masunod sa lupa. tulad ng sa langit to

Gawin mo ito

sa bawat bahagi ng Gawin Mo Ito,
ang mga tanong o pagsasanay ay makatutulong
sa iyong pagbabalik-aral o paggamit sa anumang
napag-aralan mo. lpakisulat ang mga sagot sa
iyong kuwaderno.

1Basahin ang Lukas II: l at Jeremias 33: 3
nang limang ulit. Paano mo binabalak na
ganutm ang mga talatang ito sa iyong pag.
aaral ng mga aralin?

2Kung hindi mo pa nababasa ang mga pahina
3-13 gawin mo ito ngayon, pagkatapos,
isulat sa iyong kuwaderno ang iyong pina-
kamahalagang dahilan sa pag-aaral ng kur-
song ito.

3Tingnan ang talaan ng mga nilalaman ng aklat
sa pahina 5. Tandaan ng malinaw ang may
marka para sa tsek sa mga bagay na nagawa
mo na kapag :Jcaw ay mananalangin. Marka-
ban ng tanda ng krus (+) ang sa iyong
pakiramdam ay nangangailangan ng higit
na pagsasanay.
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4Anong alituntuning biblikal ang iyong na-
tagpuan sa pamagat ng araling ito? Sino ang
nagturo?

SAlin ang higit mong iniisip kapag ikaw ay
nananalangin? (Tandaan ng X ang iyong
sagot) .

..... a) Dios - kung sino Siya, kung ano ang
ginawa Niya para sa iyo, kung ano ang
nais NIyang gawin mo

... b) Ang iyong sanli .- lyong n1ga suliranin,
kung ano ang nais mo na gawin ng
DIOS para sa iyo.

• Inunumungkahi ko na makipag-usap ka sa
DIOSngayon tungkol sa nais Niyang matutu-
han mo sa mga araling ItO.

• Ngayon ay tmgnan kung tama o mali ang
lyong mga sagot sa pahina 23-24.

ANG DIOS AY MABUTI

Kung tayo'y nakikipag-usap sa ibang tao, hindi
natm basta inirsip ang tungkol sa ating sarili at ang
atmg mga pangangailangan. Iniisip muna natin ang ating
kapuwa -- smo siya, ano ang kanyang gmagawa, at smo
siya sa atm. Ang unang aralin natin sa kung paano ma-
gigmg mabisa ang panalangin, ay gamitin ang gayon ding
alituntunin kapag tayo'y nakikipag-usap sa DIos: Isipin
ang tungkol sa Dios kapag ikaw ay mananalangin sa
katotohanan, ito ay isang saligang bahagi ng pagsamba.
Ang salitang pagsamba ay nangangahulugan ng pagkilala
sa kahalagahan ng Dios.
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Una sa lahat, ating kilalanin na ang DIOs ay mabuti.
Dahil sa ang Dios ay mabuti, nais Niyang makalaya tayo
mula sa mga bagay na nagdadala ng kahirapan. Nais Ni-
yang pagpalain tayo, ginagawa tayong masaya at malu-
sog at tinutulungan tayong mabuhay na mabuti at mabu-
hay na kapakipakinabang. sa ating pag-iisip tungkol sa
kabutihan ng DIOS tayo ay inaakay na sumama sa pag-
awit ng Psalmísta

Mga Awit 100

I Magkamgay kayo na may kagalakan sa Pangi-
noon, kayong lahat na lupain

2 Man.gaglingkod kayo na may kasayahan sa Pangi-
noon: Magsilapit Kayo sa Kanyang harapan na
may awitan.

3 Alamin ninyo na ang Panginoon ay Siyang DIOS;
Siya ang lumalang sa atin, at tayo'y Kanya.
Tayo'y Kanyang bayan, at mga tupa sa Kanyang
pastulan.

4 Magsrpasok kayo sa Kanyang mga pmtuang daan
na may pagpapasalamat, At sa Kanyang looban
na may pagpupuri: Mangagpasalamat kayo sa
Kanya, at purihin ninyo ang Kanyang pangalan.

5 Sapagkat ang Panginoon ay mabuti; ang Kanyang
kagandahang-loob ay magpakailanman; At ang
Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling
lahi.
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Gawin Mo Ito

6 Basahin ang Mga Awit 100 ng limang uJit.
Hanapin ang mga sagot sa tinukoy na mga
talata.

a) Smo ang dapat umawit sa Panginoon?
(t I)

b) Paano tayo lalapit sa DIOS? (t.2)
k) Ano ang dapat nating laging aalalahanin?

(t.3)
d) Anong pagkilos ang dapat nating gawin

sa pagpasok sa dakong pmagsasambaban
sa Dios? (t.4)

e) Ano ang itmuturo sa atin ng talatang 5
tungkol sa DIOS?

• Kung may nalalaman kang awit ng pagpu-
pun, awitin mo Ito sa DIOS.

• Ngayon, tingnan kung tama o rnah ang lyong
mga sagot.

INllBIG KA NG DIOS

Inubig ka at ako ng DIOS Kanyang hkas ang umibig
ISinugo ng Ama ang Kanyang Anak na SI Jesu-Cristo sa
sanglibutan upang l) sabihin sa atm ang tungkol sa
Kanyang pag-Ibig, 2) Ipakita ang pag-Ibig na yaon sa Kan-
yang buhay at mamatay para sa atin. at 3) gawing mang-
yan para sa atm na makasama Siya at tamasahm ang
Kanyang pag-Ibig magpakailan man Smabi ru Jesus
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Juan: 3: 16. "Dahil sa malaking pag-ibig ng Dios sa
sangkatauhan. ibinigay Niya ang Kanyang bugtong
na Anak. upang ang lahat ng sumampalataya sa Kan-
ya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon
ng buhay na walang hanggan."

Dahil sa ang Dios ay mabuti. naglagay Siya ng tiyak
na mga pamantayan para sa nilalang Niyang sanglibutan.
Itinuturo Niya sa atin ang tama mula sa mali sa Biblia
at tinutulungan tayong gumawa kung ano ang tama.
Bilang Tagapamahala ng sanglibutan. tayo'y Kanyang
hahatulan ayon sa ating ginawa, gagantimpalaan yaong
gagawa ng tama at parurusahan yaong gagawa ng masama.
sa kasamaangpalad. tayong lahat ay nakagawa ng pag-
kakamali at nahatulang mahiwalay magpakailan man
mula sa DIOS mahbang magkaroon ng paraan upang
maligtas tayo.

At may paraan! Imibig tayo ng labis ng Dios na isi-
nugo Niya ang Kanyang sanling Anak na SI Jesu-Cristo.
upang kunin ang ating lugar. Innbig rin tayo ni Jesus
at namatay Siya para sa atmg mga kasalanan. SIya ay
muling nabuhay at nagbalik sa langit. Darating ang araw
na muli Siyang babalik upang ilagay ang lahat ng bagay
sa tama dito sa sanglibutan ng Kanyang Ama.

Juan 10:10. "Kaya ako naparito ay upang magka-
roon sila ng buhay na masagana."

Kapag tayo ay mananalangin. kung atmg Jisipin
kung gaano tayo iniibig ng Dios, nais natin Siyang masi-
yahan. Tayo'y malulungkot sa ating mga ginawang pag-
kakamali at hihilingin sa Kanya na tayo'y patawarin
at tulungan tayo sa paggawa ng tama.
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l Juan I :9. Kung Ipahayag natin ang atmg mga
kasalanan, Siya'y tapat at banaJ. at tayo'y patata-
warm sa atmg mga kasaJanan at hlmism sa lahat ng
kasamaan.

Gawin Mo Ito

7Basahin ang Juan 3 16 ng lunang uht. Ano
ang lyong katibayan na mnbig ka ng DIOs?

8 Paano tayo mapapatawad mula sa ating mga
kasalanan?

• Ngayon ay tmgnan kung tama o mah ang
lyong mga sagot

ANG DIOS AY ATING AMA

Nang SI Jesus ay ating tanggapin bilang atmg Taga-
paghgtas, ang DIOs ay naging Ama sa atin Hindi lamang
pag-ampon ang ginawa Niya sa atm. lsmugo Niya ang
Kanyang Banal na Espiritu na mamuhay sa atin. upang
bigyan tayo ng Isang bagong kalikasan at gawin tayong
Kanyang mga anak Itinuturo 111 Jesus sa atin na tawa-
gin ang DIos na Ama kapag tayo ay mananalangin.
tulad ng Kanyang ginagawa. Isipin kung ano ang kahulu-
gan sa atm na maaanng makatawag sa LumaJang ng sang-
hbutan na Ama? Tayo ay makalapit sa Kanya sa
anomang oras at humingi ng anomang pangangailangan
mula sa ating Ama sa langit. Sinabi ru Jesus sa atm na
innbig tayo ng Ama at nais Niyang Ibigay ang anomang
kailangan natm.
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Juan 16:27. "Sapagkat minamahal kayo ng Ama,
dahil mmamahal ninyo Ako at sumampalataya
kayong nagmula Ako sa Ama."

Mateo 6:25-26. "Kaya ito ang payo Ko' huwag
kayong mag-alala tungkol sa pagkain, inurrun, salapi,
at mga darrut . . . Masdan mnyo ang mga Ibon.
Hindi sila nag-aalala tungkol sa kanilang kakamm.
Hindi rula kailangang magtanim, umani o mag-ipon
ng pagkain sapagkat pinakakain sila ng inyong
Amang nasa langit ng mabuting kaloob sa mga humi-
bmg! sa Kanya?"

Ang ating bahagi ay humingi lamang sa DIOS para
sa ating pangangailangan. Ito ay Isang mahalagang bahagi
ng panalangin. Tayo ay humingi at nangako SIyang tutu-
gon. Hindi natin kailangang matakot na tayo'y hummgi
ng Isang bagay na mahirap gawin ng Dios. Magagawa
Niya ang anumang bagay! Kaya tayo ay hurrungi, nala-
laman natin na ang DIOS ay ating Ama.

HUMINGI AT IKAW AY TATANGGAP
Lukas 11:9

PARA SA IYONG
PANGANGAILANGAN KASAPATAN NG DIOS
Sa Iyong Kahinaan Kalakasan ng DIOS
Sa Iyong Pagkukulang Pagpapatawad ng DIOS
Sa Iyong Kalungkutan Pag-ibig ng Dios
Sa Iyong Kamangmangan. . Kaalaman ng Dios
sa Iyong mga Suliranin Katalinuhan ng DIOS
sa Iyong Pagkakasakit Pagpapagaling ng DIOS
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Gawin Mo Ito

9Tinanggap mo na ba SI Cnsto bilang Taga-
pagligtas mo? Kung gayon, pasalamatan
mo ang DIOs sa pagiging Ama mo' Kung
hmdi, nais mo bang Idalangin ang panala-
nging ItO?

Dios, nais kung Ikaw ay maging Ama ko,
Salamat sa pagkakasugo sa Inyong Anak
upang iligtas ako. Patawarin mo ang lahat ng
aking mga gtnawang pagkakamali at tulungan
mo po akong gawin kung ano ang tama.

10Basahin ng hrnang ulit ang Juan 16 27;
Mateo 6'25·26, Mateo 7 11, Lukas 11 9
Markahan ng X ang lyong mga kailangan
sa talaan ng Humingi at lkaw ay tatanggap
Idalangm ang Kailangang ItO. Pasalamatan
ang DIOS sa kalugunan sa lyong panalangm

11lsulat sa lyong kuwaderno ang ahn mang
tangmg mga pangangailangan na nais mong
tugumn ng lyong Ama Manalangm sa Kan-
yang pagkakatugon sa mga Ito, Isulat sa tabi
ng bawat Isa ang petsa nang lyong tanggapin
ang katugunan

MAGAGAWA NG DIOS ANG ANUMAN

Magagawa ng DIOS ang anuman. sapagkat SIya ay
walang hanggan, walang katapusan. Siya ay hmdr naha-
hangganan ng kalawakan - SIya ay naroon sa lahat ng
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dako. Hindi Siya nahahangganan ng panahon - SIya ang
noon, at laging manananatíli; sa ibang salita, Siya ay
walang pasimula at walang hanggan. Nakikita ng Dios ang
lunaharap na kasing liwanag sa nakikita Niya sa nakaraan
at kasalukuyan dahil sa Siya ay walang hanggan sa kaa-
laman. Walang na1ilihim mula sa Kanya .. kahit na ang
atmg mga isipan.

Higit tayong nauunawaan ng DIOskaysa sa atmg sarili
at nalalaman Niya kung ano ang pinakamabuti para sa
atin. sa atmg paglapit sa Kanya sa pananalangm at hmgin
ang Kanyang patnubay, rnakapagtitrwala tayo sa Kan-
yang walang hanggang kaalaman, kabutihan, at pag-Ibig.
Anuman ang Kanyang gawin ay tama. Maaan nating
Isuko ang ating mga buhay sa Kanya na may kagalakan"
na nalalamang pangangalagaan Niya tayo ng mabuti.

ANG DIOS
AY WALANG
HANGGAN

KATAUHAN
KARUNUNGAN
KAALAMAN
KABUTIHAN
KAPANGYARIHAN
PAG·IBIG

Ang Dios ay walang hanggan sa kapangyanhan ..
Nilalang NIya ang sansinukob at pmagagalaw Ito sa
pamamagitan ng Kanyang mga utos. Ang mga kautusan
ng kalikasan ay mga huwaran lamang na rtmatag ng Dios
para sa Kanyang daig-dig; hindi Siya nahahangganan ng
mga Ito. Kailanman at naayon sa Kanyang hangarin
ay maaanng pabilisin o pabagahn ang pagkilos mto. O,
mangyayanng pahintuin Niyang pansamantala ang karu-
lang pagkilos sa pamamagitan ng ISang lugit na mataas
na batas, ang utos ng Lumalang. Ang bunga ay isang
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himala. Nabasa natin ang mga himalang ginawa ni Jesus:
pinagaling Niya ang maysakit, binuhay ang patay,
binigyan ng paningin ang bulag at ang bingi ay nakarinig,
ang lahat ay sa pamamagitan ng Kanyang Salita o
paghipo. Kailanman, hindi kailangang matakot tayo na
ang ating mga suliranin ay napakalaki para sa Dios!

Mateo 19:26. "Subalit walang imposible sa Dios."

Gawin Mo Ito

12Ulitin ang mga dakilang katotohanang ito:
Ang Dios ay mabuti at nais na tugunin ang
aking mga panalangin.
Ang Dios ay makapangyarihan sa lahat;

matutulungan Niya ako ngayon.
Ang Dios ay nasa lahat ng dako; kasama ko

Siya ngayon.
Ang Dios ay marunong sa lahat; gagawin

Niya ang pinakamabuti.
Ang Dios ay aking Ama; nais Niyang tagpuin

ang aking kailangan.
Iniibig ako ng Dios at iniibig ko Siya.

Ano ang iyong pakiramdam tungkol sa Dios
kung iyong inuulit ang mga pangungusap na
ito? Iminumungkahi ko na bawat araw ay
humanap ka ng isang dako upang matahimik
na magni1ay at ulitin ang mga katotohanang
ito bago manalangin. Gawin mo ito hanggang
maging kaugalian mo ang tunay na kaisipan
tungkol sa Dios kailanmang ikaw ay manana-
langin.
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• Tingnan kung tama o mali ang iyong sagot.

• Natapos mo na ang unang aralin. Nasiyahan
ka ba? Inaasahan ko. Ngayon ay kunin mc
ang maliit na aklat Kapag Ikaw Ay Manana-
langin: Talaan Ng Mag-aaral at sulatan ang
bahagi para sa unang aralin.

Tingnan Kung Tama o Mali
Ang Iyong Mga Sagot

l. Ang iyong sagot ay maaaring iba kay sa akin.
Gagawin kong sariling panalangin ang Lukas 11: l
habang pínag-aaralan ko ang bawat aralin at pagka-
tapos ay ipaalaala ko sa aking sarili ang mga panga-
ko ng Dios sa Jeremias 33:3.

2. Ang iyong sagot ay maaaring alin man sa mga
dahilan sa likod ng takip ng aklat na ito. sarili
mong dahilan, o kaya nama'y nais mong mana-
langing mabuti at matugon ang iyong mga pana-
langin.

3. Ang iyong sagot. Ang gagawin ko, mamarkahan
ko lahat yaon.

4. Isipin ang tungkol sa Dios kapag ikaw ay manana-
langin. Jesus

5. Ang sagot mo. Karamihan sa mga tao ay mamar-
kahan ang b.

6. a) Ang buong daigdig
b) Nang masasayang awitin
k) Nilalang Niya tayo at tayo'y sa Kanya
d) Nagpapasalamat at nagpupuri sa Dios
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e) Siya ay mabuti, ang pag-ibig Niya'y magpa-
kailan man, at Siya ay laging matapat.

7 Ibinigay Niya ang Kanyang Anak, SI Jesu-Cnsto
upang iligtas ako.

8. Manampalataya kay Jesus at hmgmg patawann
layo.

9 Ang sagot mo. Inaasahan ko na tinanggap mo na
SI Jesus bilang lyong tagapagligtas Kung kmaka-
ilangang higit mong malaman ang tungkol dito.
magtanong ka sa guro mo sa ICJ sa pagpapadala
mo ng lyong talaan ng mag-aaral.

1O~ll Ang mga sagot mo. Ang iyong guro sa JC) ay ma·
nanalangin na tagpuin ng DIOS ang lahat mong
pangangailangan.

12 Marahil ay magkakaroon ka ng higit na pagtiti-
wala sa DIOS at higit na pagnanais na makipag-usap
sa Kanya sa panalangin.


