
Lumapit sa Dios
sa tamang paraan
kapag ikaw ay
mananalangin

• Ano ang Tamang Paraan?
• sa Anong Saloobin?
• Saan?
• sa Anong Kalagayan?
• sa Anong Huwaran?

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo ...

• Lumapit sa Dios sa tamang batayan at sa tamang
mga saloobin.

• Sundin ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kung
paano, kailan at saan mananalangin.

ANO ANG TAMANG PARAAN?

"Tunay bang kailangang malaman kung paano tayo
mananalangin? " tanong ng ilang mga tao. "Hindi ba ang
lahat ng relihiyon ay patungo sa Dios? " Sinabi ni Jesus.

Juan 14:6. "Ako ang Daan, Katotohanan at Buhay.
Walang makararating sa Ama malibang sa pamama-
gitan Ko:'

Kaya tayo ay lumalapit sa Ama sa pamamagitan ni
Jesus, batay sa ginawa Niya para sa atin. Tayo ay nana-
langm sa pangalan ni Jesus na inihaharap ang Kanyang
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mga pangako na katulad ng isang tseke sa Bangko ng
Langit. Ang Kanyang inilagak na halaga ay walang pag-
kaubos. Si Jesus mismo ay naroroon upang bigyan
dangal ang pangako at upang kilalanin tayo na may
karapatan upang kumuha sa Kanyang nakalaang kayama-
nan. Sinabi ni Jesus doon sa mga sumampalataya sa
Kanya"

Juan 14: 13. "Gagawin Ko kahu .iRO ang inyong
hingin sa Aking pangalan upang maluwalhati ang
Ama sa Anak."

Hebreo 10: 19. "Kaya nga, mga kapatid, yamang
malaya na tayong nakapapasok sa dakong banal,
sa pamamagitan ng dugo ni Jesus."

Hebreo 4:14-16. "Kaya nga, yamang may dakila
tayong Mataas na Saserdote na pumasok na sa kala-
ngitan-walang iba kundi SIJesus na Aruk ng DIOS-
manangan tayong matibay sa atmg pananampala-
taya. Sapagkat hindi siya Isang Saserdoteng hindi
nakadarama ng ating mga kahinaan, kundi tulad
natin, napagdaanan Niya ang lahat ng uri ng tukso.
Hindi nga lamang Siya nagkasala. Kaya dumulog
tayong may lakas ng loob sa trono ng mayamang
awa ng DIOS, upang magkamit tayo ng kahabagan
at pagpapalang makatutulong sa atm sa panahon
ng pangangailangan."

Gawin Mo Ito

Isulat ang mga sagot sa mga tanong na Ito
sa iyong kuwaderno. Tingnan kung tama o mall
ang iyong mga sagot sa pahina 39-40.



"Lumepi: SIl Dios SIl Tamang Paraan"

lAlin sa mga ito ang ibIg mong ipakahulugan
kapag iyong ginagamit ang mga salitang "sa
pangalan ni Jesus" sa panalangin?

••••03) Hindi ako humihingi dahilan sa sarili
kong kabutihan kundi dahil sa ginawa
ni Jesus para sa akin, ginawa Niya
akong anak ng Dio~

.....b) Ako'y lumapit upang humingi at tu-
manggap sa mga ipinangako ni Jesus
sa akin .

.....k) Ako'y kabilang kay Jesus at ako'y
humihingi ng tulong sa Kanya .

.....d) Ito ay isang bagay na hiningi ni Jesus
na magpapasulong sa Kanyang layunin
na makapagbibigay ng kasiyahan sa
Kanya, kaya hinihingi ko ito sa Kan-
yang pangalan, alang-alang sa Kanya

.....e) Jesus, bilang aking Mataas na Saser-
dote, mangyaring ipakihingi sa Ama
ito sa lyong pangalan .

.....g) Hindi ko tunay na maisip kung ano
ang kahulugan ng mga salita ngunit gi -
nagamit lamang dahil sa kailangan .

.....h) Ang mga salita ay tulad ng isang mad-
yik na porrnula na ipinaJalagay na ga-
gawing marinig sa ating mga panalangin .

....j) Ako'y nananalangin ng ganito dahil
sa sinabi ni Jesus sa atin. Hindi ko
nalalaman ang tunay na kahulugan ng
mga salita.

27
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2Anong talata sa Biblia ang iyong gagamitin
na magpapakita na ang daan patungo sa Dios
ay sa pamamagitan lamang ni Jesus?

3Ayon sa Hebreo 4: 14-16, ano ang gmagawa
ngayon ni Jesus para sa atin sa langit?

SA ANONG SALOOBIN?

May Paggalang, Kagalakan, Pagpapasalamat, Pagtitiwala

Sa pag-iisip kung sino ang Dios at ang Kanyang
kabutihan, pag-Ibig, at kapangyarihan ay ginagawang
madali para sa atm ang lumapit sa Kanya na may wastong
saloobin. Tayo'y lumalapit na may paggalang at pagpa-
pasakop sa ating Panginoon at Lumikha, na nakahandang
gawin ang anomang sasabihin Niya sa atin. Lumalapit
tayo sa ating Ama na may kagalakan, pagpapasalamat
at pagntiwala, Alam nating pakikinggan ng Dios at tutu-
gunin ang ating mga panalangin dahil sa iniibig Niya tayo
at dahil nangako Siya sa atm na bibigyan Niya tayo
ng atmg mga kailangan. Sinabi sa atin ni Jesus ang tung-
kol sa panalangin:

Lukas 11:9. "Humingi kayo at kayo'y bibigyan;
humanap kayo at kayo'y makakasumpong; kumatok
kayo at kayo'y pagbubuksan."

Kung tayo ay tunay na nakapanalangm at nannig na
nagsalita ang Dios sa atin o nakitang tumugon Siya,
natututo tayo sa karanasan na talagang nakarinig Siya
at tumutugon ng panalangin. Ito'y naka pagpapalakas sa
ating pananampalataya. Kung minsan ay kailangan na-
ting maghintay na may pagtitiyaga, ngunit maaari tao
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yong magtiwala at magpasalamat sa Dios para sa sagot
na darating.

Alalahanin rin na ang Dios ay walang itinatangi.
Iniibig Niya ang bawat isa at tinatanggap tayong lahat.
Ito ay natutuhan ni apostol Pedro sa pamamagitan ng
karanasan a t sinabi:

Mga Gawa 10:34-35. "Alam ko na ngayon na hmdi
nagtatangi ng tao ang Dios. Kundi sa lahat pala
ng bansa ay nalulugod Siya sa mga taong may takot
sa Kanya at gumagawa ng kabutihan."

Kapakumbabaan At Pagsisisi

Minsan ay binanggit m Jesus ang tungkol sa dala-
wang lalaki upang ipakita ang wasto at maling saloobin
sa panalangin.

Lukas 18:10-14. "Dalawang lalaki ang nagpunta sa
Templo upang manalangin - isang Fariseo at isang
publikano o tagasingi1 ng buwis. Nakatayong nana-
langin ang Fariseo' 'Dios, salamat po at hindi ako
katulad ng ibang mga taong masasakim, magdaraya
at mangangalunya. Salamat at hindi ako katulad ng
publikanong JYOfI! Nag-aayuno ako dalawang beses
isang linggo. at nagbibigay ako ng ikapu ng lahat
kong kinikita.' Subalit ang tagasingil ng buwís, na
nakatayo sa malayo, ay lundi man lamang makati-
ngala, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at
nagsasabi: 'Dios, kahabagan po ninyo ako na isang
makasalanan.' "Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang lala-
king ito nang napatawad sa kanyang mga kasalanan;
subalit hindi ang Fariseo. "
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Pagmamataas at mapamintas na pakita sa iba ay mga
kasalanan. At ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin
mula sa presensiya at pagpapala ng Dios. Ipinipinid ng
Fariseo ang pintuan sa sarili niyang mukha. Ngunit ang
pagsisisi (ikinalulungkot ang mga gawaing mali at nais
na itigil ang anumang gawaing mali) ay nagbubukas ng
pintuan para sa atin upang tanggapin ang kapatawaran
at pagpapala ng Dios. Ang kapakumbabaan- ay katapat
ng pagmamataas. Ang tagasingil ng buwis ay nalalamang
makasalanan siya at kíníkílala niya ito. Alam niyang
hindi siya karapatdapat sa pagpapala ng Dios (walang si-
numan sa atin), ngunit siya ay lumapit, humingi ng
habag at siya'y pinatawad ng Dios.

Nagpapatawad at Umiibig sa Iba

Pagkapoot, hinanakit, at ayaw magpatawad sa mga
nakagawa ng mali sa atin ay siyang nagsasara ng pintuan
sa pagitan natin at ng Dios sa panalangin. Sinabi ni Jesus:

Mateo 6: 14-15. "Kung patatawarin ninyo ang mga
nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong
Amang nasa langit. Subalit kung ayaw ninyong mag-
patawad sa iba, hindi rin Niya kayo patatawarin."

Kung tayo ay nagkasala sa kapuwa, itinuturo ni
Jesus sa atin na tayo'y makipag-ayos. humingi ng
kapatawaran. Kailangang maging maingat tayo sa
pakikitungo sa iba na may pag-ibig at kabutihan sa ating
tahanan, sa gawain, saan man tayo naroroon. Ang magas -
pang na mga pagkilos ay nakahahadlang sa pananalangin.

Mateo 5:23-24. "Kaya, kung habang naghahan-
dog ka sa dambana sa Templo, ay maalaala mong
may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo
ang iyong handog sa harap ng dambana. Makipag-
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kasundo ka muna sa kanya, at saka ka maghandog
sa DIOS."

Si Estela, Isang kabataang taga Pero na guro sa Isang
paaralan ay nanalangin sa DIOS na puspusm siya ng Es-
piritu Santo. Samantalang siya'y nananalangm, dinala
ng Dios ang kanyang ISipan sa pagkapoot na narararn-
daman laban sa Isang tao "Panginoon, ang kanyang
panalangin, "Pmatatatawad ko siya. Patawarm mo po
ako dahil sa pagkapoot ko sa kanya. Bukas ay susulat
ako at hihíngi ng kapatawaran" Biglang nagkaroon S1\ a
ng kagalakan at napuno siya ng kapayapaan at nag-
pun sa Dios samantalang tmugon NIya ang kanyang
panalangin at napuspos siya ng Espmtu Santo.

Taos-puso at Maalab

Tuparin kung ano ang lyong sinasabi kapag Ikaw ay
nanalangin. Kadalasan tayo'y nanalangin ng hindi na un-
Isip ang kahulugan ng atmg sinasabi. Marammg bagay
ang sinabi ni Jesus tungkol dito.

Gawin Mo Ito

4 Markahan ng X sa tabi ang mga saloob m na
nais mong mapaunlad sa pananalangin. Maki-
pag-usap sa Panginoon tungkol sa lahat ng
ito .

.... Kagalakan

.... Nakikinig
Pagpapasalamat
Pagpapatawad
Pagsamba

.... Katapatan Pagmamataas

... Maalab Pagpupuri

.... Pagsisisi Pag-ibig

.... Pagtitiwala Kapakumbabaan

.... Pagsunod Paggalang
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SAAN?

Una, alalahanin na ang Dios ay nasa lahat ng dako,
kaya saan man tayo naroroon, tayo ay rnanrirug at tutu-
gunin ng Dios. Gayon man, natutuhan natin sa Biblia
na mayroong mga tanging dako ng panalangin. Ang atmg
mga Iglesia, katulad ng Templo ng DIOSsa Jerusalem, ay
itinalaga sa DIOSna Kanyang bahay kung saan tayo nag-
pupunta upang makatagpo Siya. Ang mga ItO ay tanging
dako ng pagsamba.

Markos 11: 17. Pinangaralan Niya ang mga tao
"Hindi ba nasusulat sa Kasulatan . •Ang Aking
bahay ay maging dako ng pananalangin para sa lahat
ng bansa'? "

Ipinaalam m Jesus sa mga tao na ang dako ay hindi
gaanong mahalaga kaysa sa saloobin, ngurut sinabi rin
Niya na kailangang manalangin tayo ng sanhnin sa taha-
nan. Sinusunod natin ang alituntuning ito kapag mata-
hirruk tayong nananalangin sa ating sanh, ngunit mabu-
tmg magkaroon ng isang dako kung saan tayo maaanng
mag-Isa kasama ang Dios palagi Doon tayo makapag-
iisip at makapakmig ng talumik sa tinig ng DIO~kapag
tayo ay nananalangin.

Mateo 6:6. "Kundi, kapag mananalangin ka, mag-
tungo kang mag-isa sa isang silid. Sarhan mo ang
pinto, manalangin ka sa iyong Ama nang hhim, At
ang iyong ama, na nakaalam ng lahat ng iyong mga
lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala."

Ipinakikita ng Dios sa Kanyang Salita na tayo'y
manalanging kasama ng iba. Maaaring gawm mo ito "li
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kasama ang iyong kaibigan na umaayong maging kasama
mo sa panalangin. Kung maaari isama mo ang iyong
pamilya sa pananalangin na nagtatagpo sa mga tahanan
o sa ibang mga maluwag na dako. Nabasa natm sa aklat
ng Mga Gawa na mayroong gayong mga magkakasama,
mga babae na nagtatagpo sa tabi ng ilog. Mangyari pa,
magkakaroon ka ng tanging pagkakataong sumamba sa
DIOSkasama ang mga Iba sa lyong pagsama sa Ibang mga
mananampalataya sa bahay ng Dios

MANALANGING-

Mag-Isa
Kasama ang Kaibigan
Kasama ang lyong Pamilya
Kasama ang Pangkat sa Panalangin
Kasama ang Iglesia
Saan Ka Man Naroroon

Gawin Mo Ito

5Mayroon ka bang dako kung saan ka maka-
pananalanging mag-isa? Isulat sa iyong kua-
demo ang mga kapakinabangang matatag-
puan sa pananalanging mag-isa.

6Gumawa ng talaan ng iba't ibang dako kung
saan ka naka panalangin. o saan ka nagbaba-
lak manalangin.
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SA ANONG KALAGAYAN?

Sa BIblia matatagpuan natin na ang mga tao ay naka-
tayo upang manalangin, nagpapakrta ng paggalang at
parmrrutagan Kung nunsan sila'y nakaluhod, katulad
ng kanilang ginagawa sa pagharap SJ han upang rpakrta
ang kanilang paggalang, pagpapasakop, at maluwag sa
knloobang sumunod sa Kanyang mga utos Ang Psalrmsta
a~ nagsabi ng pananalangin sa higaan noong gabi Na-
basa natrn na SI David ay "umupo sa harapan ng Pangi-
noon" at ..mg 120 mga mananampalataya JY nauga-
kaupo nang sila JY mapuspos ng Espintu Santo sa araw
ng Pentecostes Kung magtatagal ang atmg pananalangin.
mahalagang maging rnagmhawa at nakapahmgalay, iru-
ISIp ang DIos kaysa sa ating dunagmhuwang kalagayan
MJY mga pagkakataon na tayo ay dapat na lumayo at
maglakad upang manaulmg grsmg kapag tayo JY nanana-
langm

Ang iba JY nananalangin na nakapikit ang mat.i
upang hindi rnak aabala sa kanila ang sansanng tanawin
at mawala ang k amlang pa ghh m I SJ DIOS Ang Iba JY
nagtataas ng kanilang mata part.ias SJ langit tulad ng
gmawa ru Jesus Kung minsan tayo JY nakatungo .II mag
kadaop ang mga kamay na sumasamba at mat arrntuu
I J nananalangm Kung minsan JY atmg kinukuha ang
kamay ng t ..iong kasama nating nananalangin, pmag usa
ang at mg dalangin na nagkakasundo Kung nunsan kJI u-
lad ng tao sa panahon ng Biblia, iunataas ang aung mga
kamay sa DIOS sa pagpupun o innutuwid ang mga kamay
sa pananabik na tila trnanggap ang katugunan Maaan
nating Ipatong ang atmg mga k.nnay sa taong atrng Ipl'

napanalangm, sa pangalan ni Jesus, nagutiwala na gagJ-
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mitin Niya ang ating mga kamay bilang Kanya upang
magpagaling o makapagpasigla o ihiwalay siya para sa
isang tanging gawain.

Mga Awit 95:6. Oh, magsiparito kayo, tayo'y mag-
sisamba at magsiyukod; Tayo'y magsiluhod sa harap
ng Panginoon na Maylalang sa atin.

Mga Awit 134:2. Itaas ninyo ang inyong mga kamay
sa dakong santuario, at purihm ninyo ang Pangi-
noon.

Gawin Mo Ito

7Mula sa iyong nakita sa Bibha, alin ang higit
na mahalaga sa panalangin" ang kalagayan
ng katawan o ang saloobin?

8 Hala ang tatlong pangkaraniwang mga kala-
gayan ng katawan kapag nananalangin. Alin
ang iyong higit na naiibígan? Bakit?

SA ANONG HUWARAN?

SI Jesus ay nagbigay sa atm ng mabutmg huwaran
para sa ating pananalangin gayon din ng mga kahanga-
hangang mga turo tungkol sa panalangin. Tinatawag
natin ito na "Ang Ama Namin". Ginagamit natin ito
sa dalawang paraan. l) bílang, panalangin na ating isina-
saulo at inuulit, 2) bilang huwaran para sa Ibang pana-
langin.
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Mateo 6:9·13. "Sa ganitong paraan kayo manalangin'

Ama naming nasa langit,

Sinasamba po namm ang Inyong Pangalan.

Naway' dumatmg nang madali ang Inyong kahanan.

Nawa'y ang Inyong kalooban na ang masunod sa
lupa, tulad ng sa langit.

Ibigay po Ninyo sa amin ang ammg pagkain para sa
araw na ItO.

At Ipatawad po Ninyo ang ammg mga kasalanan.
gaya ng pagpapatawad narmn sa mga nagkakasala
sa amin.

Huwag po Ninyo kaming dalhin sa tukso. kundi I-
hgtas po Ninyo kami sa masama.' Amen."

Maanng kaiba Ito sa sahng lyong alam na panalangin
Gusto ko ang Ilan na smasakop ang panghuh na natatag-
puan sa lumang sahn ng Kasulatan na wala sa Ibang kasu-
lat.in "Sapagka't IYO ang kahanan, at kapangyarihan.
at kaluwalhatian. magpakailanman Amen." Sa ganitong
paraan nagsisimula at nagtatapos ang atmg panalangin
Kalakip ang pagkilala kung smo ang DIOS at tumatanaw
sa panahon ng Kanyang pagtatag ng Kanyang ganap na
paghahan dito sa lupa. Ang kahulugan ng "Amen" ay
"mangyari nawa Ito ,.

Sa magandang huwarang ItO sa pananalangin, smasabi
ni Jesus sa atin "Ama nammg nasa langit " Ang DIOSang
SIya natmg pmananalangman. Tayo'y lumalapit sa Kanya
na may pagtitiwala bilang mga anak NIya na nakikipag-
usap sa Kanya tungkol sa ating mga pangangailangan.
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Tayo'y lumalapit na may paggalang, nananalangin na ang
Kanyang pangalan ay maparangalan .. na tayo at ang iba
ay parangalan Siya.

Ang Isa sa mga pangunahm at higit na mahalagang
mga bagay na dapat natmg ipanalangm sa bawa't pang-
yayan ay ang kalooban ng DIOS ang mangyan .. upang
gawm NIya ang pmakamabuti na Kanyang alam Sa pag·
papaubaya sa Kanya na tayo ay patnubayan sa atmg
ISIpan kung ano ang Ipananalangin. kung ano ang nais
NIyang gawin natin. Nakikusa tayo sa Kanya habang
nananalangin ayon sa Kanyang kalooban para sa mga ba-
gay na maka-bubuti sa atrng mag-anak, ating bansa.
at ng iglesia ng- Panginoong Jesu-Cnsto

lnubig tayo ng atmg Ama sa langrt at nais ibrgay
sa atm ang ano mang kailangan sa bawa't araw » ang
gawain upang kumita para sa atmg pagkain, ang kalaka-
san at kalusugan upang makagawa, ang kaalaman. ang
mga tamang pakikrpagugnayan, tirahan, pananamit --
smasabi NIya sa atrng hmgm Ito

Kailangang ipanalangm natin ang pagpapatawad ng
DIOSsa mgd nagawa natmg mali Kalakip dito ang pag-
aalis ng mga masasamang damdam m sa kapuwa. Ito nn
ay nangangahulugan na kailangang ihmto natin ang pag
gawa ng ano mang mall. Hummgi tayo ng tulong sa DIOS
na gumawa ng wasto kaalmsabay sa Kanyang pagpapa-
tawad para sa atmg mga pagkakamali at pagkabigo

Nananalangin tayo na patnubayan ng DIOS at tulu-
ngan tayo na huwag mahulog sa tukso At hrrulungi
natin na tayo'y Kanyang iligtas mula sa kapangyanhan
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ni Satanas. ang manunukso, ang masama, ang kalaban
ng Dios at ng ating kaluluwa. Kalakip nito ang paglilig-
tas mula sa kanyang mga pagsalakay: mula sa mga pag-
aalinlangan, takot, maling saloobm, pagkakasakit, kawa-
lang pag-asa, ang alinmang humahadlang sa atin sa pag·
gawa ng kalooban ng DIOS.

Tayo'y nagtatapos sa pamamagitan ng pagpapa-
ala-ala sa ating sanh na ang DIOS ang mamamahala '
Ibibigay Niya ang tagumpay. Ang Kanyang kapangya-
rihan ay sapat sa lahat naung pangangailaagan. At Isa sa
mga araw na darating makikita natin Siya at makakasa-
ma Siya magpakaLianman sa Kanyang ganap na kaharian.
sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman Amen'

Gawin Mo Ito

9Basahm ang Panalangin ng Panginoon ng
paulit-ulit bawa't hanay. ISipin na ilang san-
dali ang kahulugan ng bawa't Isa at makipag'
usap sa DIOStungkol sa kung paano Ito ma-
gagamit mo.

10Ngayon manalangmg ginagarrut ang bawa't
hanay ng Panalangin ng Panginoon na lyong
huwaran na nagsrsimulang tulad ruto Ama
kong nasa langit. mangyan nawang mabigyan
ko ng karangalan ang lyong pangalan ngayon
sa lahat ng aking gagawin Makita nawa ng
ibang mga tao ang lyong pag-ibig sa akin
at magnais na makilala at maglingkod sa
Iyo ... at Iba pa.
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IIKunghindi mo pa naisasaulo ang Panalangin
ng Panginoon, pag-aralan mo ngayon. Kung
ang buong kapulungan ng iglesia ay nana-
nalangin ng sama-sama nito, iyong pag-
aralan ang salm na ginagamit rula

• Tingnan kung tama o mall ang lyong sagot.

• Kung pmag-aaralan mo ang kursong ito sa
ICI, kunin mo ang lyong talaan ng mag-
aaral at sulatan ang bahagi para sa aralin 2.
Kung kinakailangan, gamítin mo ang iyong
aklat para sa iyong sagot. Ipadala ang unang
bahagi ng iyong talaan ng mag-aaral sa tang-
gapan ng ICI sa-iyong pook.

TIngnan Kung Tama o Mali
Ang Iyong Mga Sagot

1. Mga sagot mula sa a) hanggang e) ay mabubuting
lahat. Mainam na tingnang muli ang mga sagot at
Isipin ito kapag ikaw ay nanalangin sa pangalan
ni Jesus. Ikinatatakot ko na madalas ang sagot na-
tin ay maaaring g), h), o kaya nama'y i). Siempre
pa ang sagot na h) ay lubos na mall.

2 Juan 14 6.

3. Naghlmgkod bilang ating dakilang Mataas na Sa-
serdote. Upang tayo'y makalapit sa Kanya na dala
ang lahat ng ating mga suhranm at Siya ang mana-
nalangm para sa atm

4 Ang sagot mo Marahil nais mong linangm ang
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lahat sa kanila maliban sa pagmamataas. Iniisip
ko na ang araling ito ay makatutulong sa iyo na
gawin mo ito. Ang maalaman mo ang iyong mga
kahinaan ay makatutulong sa atin upang matang-
gap ang kalakasan na nais na ibigay sa atin ng
Panginoon.

S. Inaasahan ko na mayroon kang isang dako o maka-
tagpo ka ng isa. Marahil ay nabanggit mo na natag-
puan mong higit na madali ang pag-isipang mabuti
ang Panginoon at makipag-usap Q.g tapatan sa
Kanya.

6. Maaaring kasama sa iyong talaan ang mga ItO.
sa tahanan, kasama ang mag-anak. sa pagkain, sa
paghahanapbuhay, sa daan samantalang patungo
at pauwi mula sa paghahanap-buhay, sa kagubatan,
sa paaralan, sa tahanan ng isang kaibigan, sa isang
pulutong ng mga nananalangin. sa telepono. sa
iglesia, kahit saan ka naroroon.

7. Ang saloobin.

8. Nakatayo, nakaluhod, nakaupo. Ang higit mong ru-
nanais.

9 ·11. Inaasahan kong ikaw ay pinagpala sa paggawa
nito.


