
Pakinggan ang Dios
kapag ikaw ay

mananalangin

• Nais ng Dios na Makipag-usap sa Iyo

• Paano Nakikipag-usap ang Dios sa Iyo

• Paano Makikinig sa Salita ng Dios

• Kumilos Ayon sa Sinasabi ng Dios sa Iyo

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo ...

• Makinig sa tinig ng Dios.

• Kilalanin ang tinig ng Dios at gawin ang
smasabi Niyang gawin mo.

NAIS NG DIOS NA MAKIPAG-USAP SA IYO

Karamihan sa atin ay hindi nalalaman ito, datapuwat
ang Dios ay nakikipag-usap sa atin sa bawat sandaling
nakíkípag-usap tayo sa Kanya. Kailangang matuto tayong
makinig. Kung ginagawa natin ito, tayo'y magiging
kasama ng Dios sa isang tanging paraan. Papatnubayan
Niya tayo, gagamitin tayo at papayagan Niyang magka-
roon tayo ng bahagi sa Kanyang mga himala sa Kanyang
pagtugon sa panalangin. Kung ikaw ay mananalangin
tungkol sa isang bagay, makinig sa sasabilun ng Dios
tungkol dito. Maaaring ipakita Niya kung ano ang Nais
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Niyang gawin mo upang makatulong sa katugunan ng
iyong panalangin.

Maraming mga talata sa Biblia ang nagsasabi sa atin
na makinig sa Dios. Karamihan sa kanila ay nagdadala
ng isipan na hindi lamang tayo dapat makiníg '>3 mga
sinasabi Niya, kundi kumilos rin, gawin ang Kanyang
sinasabi sa atin.

Isaias 55:3. "Inyong ikiling ang myong tainga, at
magsiparito kayo sa akin; kayo'y magsipakirug, at
ang inyong kaluluwa ay mabubuhay ... "

Ang Paghahayag (Apocalipsis) 3: 13. "Ang nakaka-
rinig ay makinig sa smasabi ng Espmtu sa mga
iglesia."

Gawin Mo Ito

1Ipagpalagay na ikaw ay isang ama. Dumating
ang anak mong lalaki na tumatakbo at humi-
.hingi ng tulong at sinabi sa iyo ang kanyang
suliranin, ngunit hindi mya pinakinggan ang
lyong mga sinasabi sa kanya. Nais mo siyang
tulungan ngunit siya'y tumakbong palayo
bago mo pa siya masagot. Ano ang iyong
magiging damdamin? Ano ang iyong gaga-
win? Ang iyo bang mga panalangin ay gayon
din? Makipag-usap sa Dios tungkol sa bagay
na ito.
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PAANO NAKIKIPAG-USAP ANG DIOS SA IYO

Inihahayag ng Dios ang Kanyang sa rih--nalok ipag-
usap sa mga tao at pinababayaan NIyang makilala Srya-
sa mararrung paraan. SIya ay nagsasalita sa pamamagitan
ng kalikasan. ipmaaalam sa atin ang ilang bagay sa Kan-
yang karunungan, kapangyanhan, at kabutihan saman-
talang tinitingnan natm ang sanhbutan na Kanyang
nilalang. Ang ating karanasan sa Kanyang pag-aalaga
ay nagdadala sa atm ng Kanyang mensahe, "Iruibíg kita."
SIya ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga pangyayan
SIya ay nagsasalita sa pamamagitan ng Kanyang Iglesia
at mga paghhngkod ruto Kung rmnsan ay nagsasahta
SIya sa pamamagitan ng mga pangitain, mga panaginip,
at mga mensahe na binibigkas sa ilahm ng patnubay
ng Espmtu Santo. SIya ay nagsasalita sa pamamagitan
ng pagpapayo at pagpapalakas ng loob na atrng tmanggap
mula sa Ibang mga Cnstiano SIya ay nagsasalita sa parna-
rnagrtan ng kasaysayan at sa pamamagitan ng mga pang-
yayan sa sanglibutan ngayon. Narinmg natm SIyang nag-
sasalrtang matahirmk sa atmg budhi at sa ating kaluluwa.
Itmatatak NIya ang Kanyang mga Isipan sa ating ISIp.
At SIya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Kan-
yang mga ismulat na Salita

Isaias 30:21. At ang lyong mga pakmig ay makaka-
nrug ng Salita sa likuran mo na nagsasabi. Ito ang
daan, lakaran ninyo, pagka kayo'y punupihit sa
kanan, at pagka kayo'y purnipihit sa kaliwa.

Mateo 3: 17. Nagsalita ang isang tinig mula sa langit
"Ito ang minamahal Kong Anak; lubos Akong
nalulugod sa Kanya."
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Mga Gawa 2:17. "Sa huling panahon' sabi ng Dios,
"Ibubuhos Ko ang Aking Espiritu sa lahat ng tao.
Manghuhula ang iyong mga anak na lalaki at babae.
Makakakita ng mga pangitain ang iyong mga binata.
at mananaginip ang inyong matatandang lalaki.

Dapat natmg malaman na hindi lahat ng bagay na
dumarating sa ating isipan kapag tayo ay nananalangin
ay tinig ng Dios. Gayon din ang mga panaguup o pangi-
taino Ang ilan sa mga ito ay mga sariling isipan lamang.
Karamihan sa mga panaginip ay mga halo-halong larawan
na nagtatagpo sa ating isipan. Datapwa't ginagamit ng
Dios ang mga ito kung minsan upang makausap tayo.

Gawin Mo Ito

2 Ipagpalagay na mayroon kang kaibigan na
nananalangin sa Panginoon upang pangu-
nahan siya tungkol sa pagpapasiya kung pu-
punta o hmdi sa isang lunsod upang mag-
trabaho doon Tuwing maiisip ruya ang
tungkol dito. siya ay balisa Ano ang katugu-
nan ng Panginoon na marahil ay ibmibigay
sa Kanya? Ahng talata sa Bibha na nasa
itaas ang naglalarawan dito?

PAANO MAKIKINIG SA SALITA NG DIOS?

Kung ikaw ay nakikipag-usap sa Dios tungkol sa Ilang
bagay, asahang SIya ay magsasahta. Pakmggan ang
katugunan Niya. Bigyan ng tanging pansin ang mga
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unang isipan na darating sa iyong malay pagkatapos na
makipag-usap sa DIOs tungkol sa isang bagay. Kadalasan
ang mga isipang Ito ay mula sa Panginoon. Maaaring
ang mga Ito ay mga salita mula sa talata sa Biblia at
isang maliwanag na pagkaunawa sa kung paano ito maga-
gamit. O maaaring mararamadaman mo ang isang kapa-
yapaan tungkol sa suliranin na iyong ipinananalangin.
Tinitiyak sa iyo ng Dios na narinig Niya at gumagawa
Siya upang mai utas Ito Magpasalamat ka sa Kanya
tungkol dito at matahmuk na maghintay upang makita sa
lyong isip ang Isang bagay na dapat mong gawm.

Manalangm at makuug sa tinig ng Dios tuwing ikaw
ay nagbabasa ng Biblia. At magbasa ka ng Biblia sa
iyong pang-araw-araw na pananalangin o sa mga tanging
panahon ng pananalangin Kadalasan ay matatagpuan
mo sa mga pahma ng kahanga-hangang aklat na ito ang
mga pangako o ang mga nararapat mong gawin. Hingin
sa DIOSna mangusap Siya sa IYOsa pamamagitan ng Kan-
yang Sahta, Kung mmsan sa lyong pagbubulay-bulay
tungkol sa Isang talata. ItO ay magbubukas ng isang
buong mensahe tungkol sa paksa Ito ay maanng para
sa lyong sanh o maaanng isang mensahe na nais ng DIOS
na Ibahagi sa Iba Baka nais mong Isulat ang ilang isipan
na ibuugay sa IYO. Patuloy na isipm ang tungkol sa
kanila. Gaganutm ka ng DIOS bilang Kanyang saksi o
sugo.

Ang Salita ng Dios na ating matatagpuan sa Biblia
ay ating pangwakas na kapangyarihan. Hindi magsasalita
sa atin ang DIOS ng Isang bagay na laban sa Kanyang
nakasulat na Salita. Kaya nga, lahat ng maaari nating
kunin bilang tinig ng Dios ay kailangang sunin at hatulan
sa liwanag ng itinuturo ng Biblia. Ito ay makatutulong
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sa atin na maalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng ating
isipan at sa mga paniniwala o mensahe na ibinigay ng
Dios sa atm.

Mabuti nn ang sumasangguni sa mga matatandang
Cristiano tungkol sa ating damdamin sa pangunguna ng
Panginoon. Ang mga taong mayroong karanasan sa pag-
sasalm ng Salita ng Dios ay makatutulong sa atm. Kai-
langan natin ang pagtutulungan sa pamamagitan ng
Iglesia. Madalas na ginagamit ng DIos. ang sermon, pa-
totoo, o payo ng iba upang patunayan ang Kanyang
smabi sa atin ng sarilinan. Lahat ng ito ay bahagi ng
huwaran sa Biblia. Kahit na ang mga alagad m Jesus
ay sumasangguni sa Isa't isa tungkol sa kalooban ng
Dios at humihingi sa Kanya ng patnubay hanggang
makilala nila nang-maliwanag kung ano ang nais ng Dios
na gawin nila.

Gawin Mo Ito

3 Sabihin ang dalawang paraan kung paano
nagsasahta ang DIOS sa ann kapag tayo'y
nananalangIn.

4 Ano ang pangwakas na kapangyarihan na sa
pamamagitan ruto ay kailangan nating masuri
ang alin mang kapahayagan o mensahe?

KUMILOS AYON SA SINASABI NG DIOS SA IYO

Kung tayo ay nakarmig mula sa Panginoon at Kan-
yang sinabi sa atin ang dapat gawin, ang ating bahagi
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ay ang sumunod' Ito ay mahalaga. Sa atin lamang pag-
sunod sa DIOSang magpapatunay na Siya ang Panginoon
ng ating buhay. Siya na ating pmaghhngkuran at smusu-
noo Pinararangalan natm SI Jesus bilang Pangmoon sa
pamamagitan ng pagpuno sa ating mga ISip ng Kanyang
mga itmuturo at paggawa ng Kanyang sinasabi Sinabi
ni Jesus

Lukas 6:46. "Bakit nmyo Ako tmatawag na 'Pa-
ngmoon, Panginoon.' subalit ayaw naman ninyong
sundin ang smasabi Ko? "

Binibigyang dun ng Biblia ang dalawang bagay tung-
kol sa kmakailangan oatmg gawin upang makalapit sa
DIOS na may pagtitiwala at makita ang katugunan sa
atmg mga panalangin.

1. Manampalataya sa Panginoong Jesu-Cnsto

2. Ibigin ang lah ..t

1 Juan 3: 19-24. sa garuto natm nalalaman kung
tayo'y nasa katotohanan, sa garuto tayo nagkaka-
roon ng lakas ng loob sa harap ng DIÛ's. Kapag
inuusig tayo ng atmg budhi, lugit na mataas ang
DIOSkaysa at mg budhi, at alam Niya ang lahat. Mga
minamahal, kung hmdi tayo mu usig ng ating budlu.
tayo' y may lakas ng loob sa harap ng Dios At tma-
tanggap natm ang lahat ng ating luruhmgi sa Kanya.
dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at
ginagawa natin ang Kanyang nais. Ito nn ang Kan-
yang utos na sumampalataya tayq sa pangalan ng
Kanyang Anak na SI Jesu-Cristo. at rnag-ibigan tayo
ayon sa Kanyang mga inuutos sa atin Ang tumu-
tupad sa Kanyang mga utos ay nananatih sa DIOS,
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at nananatili rin sa I\anya ang Dios. sa ganito natin
alam na Siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan
ng Espiritung ibinigay Niya sa atin.

Ang Biblia ang nagbigay sa atin ng pangkalahatang
mga pagtuturo mula sa Dios tungkol sa dapat nating
gawin. Ipinakikita sa atin ng Espiritu Santo kung paano
magagamit ito sa mga pangyayari. Dinadala Niya sa
ating isip ang mga salitang ating kailangan sa tanging-o
sandali o marahil nakalaan sila sa isang kalagayan na
ating haharapin sa araw na yaon. Nagsasalita sa atin ang
Dios; ating tanging karapatan ang makinig sa Kanyang
sasabihin. sa pakikinig natin, magbibigay Siya sa atin
ng tanging pagtuturo,

Tayo'y kumilos sa mga tanging pagtuturo na ibíni-
bigay ng Dios sa atin. Maaaring katulad nito, "MagIng
matiyaga at magtiwala sa Akin; gagawin Ko ang lahat."
O kaya nama'y, "Magpatawad at kalimutan ang malu-
lupit na mga salita ng iyong asawa. Ipakita sa kanya
na iniibig mo siya sa pamamagitan ng paghahanda ng
tanging pagkain para sa kanya." Alalahanin ang pakikr-
pag-away mo sa iyong kapit-bahay. "Nais kong mag-
punta ka sa kanya at humingi ng paumanhin, "Ang utang
mo sa tindahan m Vicente ay siyang pumipigil sa Akin
upang pagpalain ka tulad ng nais Ko. Ipinalagay na ng
tindahan na ito ay hindi na babayaran, ngunit ang isang
Cristiano ay nagbabayad ng kanyang mga utang, Nana-
langin ka para parangalan ang Aking pangalan, Ito ang
paraan para parangalan Ako," Sabihin mo sa iyong Tiyo
Juan na iniibig ko siya at nais kong tulungan siya sa
kanyang suliranin." Anyayahan ang mga Cruz sa isang
hapunan at sabihin sa kanila ang tungkol sa pag-ibig Ko.

Samantalang tayo ay nakikinig at gumagawa ayon sa
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mga mensahe mula sa Panginoon tulad ng mga nasa
itaas magiging padali ng padali para sa atin ang makilala
ang Kanyang tinig sa ibang mga bagay. Bilang Kanyang
mga anak maaari tayong makiusap sa Kanya tungkol
sa lahat ng bagay sa panalangin at magkaroon ng kano
yang patnubay sa lahat nating gagawin.

Kailangan natin ang lakas ng loob at kapakumbabaan
samantalang natututo tayong gumawa ,sa mga sinasabi
ng Dios sa atin. Nabanggit na natin na sinusuri ang mga
paniniwala at mga mensahe ng Dios sa nakasulat na Sa-
lita. Tayo man ay sumangguni sa ibang mga Cristiano,
marahil sa ating pastor o sa isang magulang, espiritual
na Cristiano na maaaring manalangin kasama natin at
tulungan tayong malaman nang tiyak kung ano ang kalo-
oban ng Dios. Kailangan nating maging mapagpakumbaba
at handang tumanggap ng payo mula sa ibang tao, o pag-
tutuwid kung tayo'y nakagawa ng pagkakamali. Nais ng
DIOS na tayo ay gumawang magkakasama na may pag-
kakaisa sa iglesia at tahanan. Kung minsan ay sinasabi
Niya sa atin kung ano ang gagawin ngurut hindi kung
kailan o paano gagawin ito. Nangunguna Siya sa bawat
hakbang. Tayo ay naghahanda sa Nais Niyang gawin
natin at pagkatapos ay kilalanin ang pagkakataon pag-
sapit nito.

Kaya, makinig sa Dios kapag ikaw ay nananalangin.
Ang dalawang paraan ng pakikipag-usap ay isang kaha-
nga-hangang karanasan na iyong ikalulugod sa anomang
sandali, kahit saan ka man naroroon. Ang buhay ay
magiging sunod-sunod na pambihirang karanasan kasama
ang Dios samantalang sinusunod ang Kanyang mga iti-
nuturo, at makikita mo ang dakilang bagay na ginagawa
ng Dios na katugunan sa panalangin.
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Gawin Mo Ito

5 Isulat mo sa iyong kuwaderno ang ilang
bagay na narimg mong sinabi ng DIOSsa pa-
mamagitan ng mga sumusunod. a) Kalikasan,
b) ang Biblia, k) mga isipan

6Manalangin at makmig sa Dios ngayon, pag-
katapos ay isulat kung ano ang Kanyang
sinabi sa iyo. Gumawa ayon sa Kanyang
sinabi.

• Tingnan kung tama o mah ang iyong mga
sagot at sulatan ang lyong talaan ng mag-
aaral para sa aralin 3.

1.

TIngnan Kung Tama O Mali
Ang lyong Mga Sagot

Hmdi mo maibigan Ito, hindi ba? Tatawag ka
"Hintay sandali! Makuug ka sa akin! Paano krta
matutulungan kung hmdi ka makíkuug" " Mara-
hil lahat tayo ay nagkasala sa ganitong un ng pa-
nanalangm at pagtakbo

Marahil, "Huwag kang magpunta" Ang Dios ay
madalas nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng
isang malahm na kapayapaan at katiyakan kung
ang ilang bagay ay Kanyang kalooban, kabah-
sahan at magulong pakiramdam tungkol dito kung
hmdi NIya kalooban. Ipinakikita ito sa Isaias
30:21.

2.
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3. sa pamamagitan ng mga Isipan na Kanyang ski-
nikintal sa ating isip at sa pamamagitan ng Biblia.

4. Ang Biblia

5. Ang sagot mo. Marahil nangusap sa iyo ang DIOs
sa pamamagitan ng kalikasan, ipínakíkna sa iyo
ang Kanyang katalinuhan, kapangyarihan, at pag-
aalaga sa Kanyang nilalang. Kung hindi mo pa
narinnig ang DIOs na nagsasalita sa pamamagitan
ng Biblia o tuwiran sa IYO, magsimulang makinig
sa bawat sandaling binabasa mo ang Biblia at
manalangin. Ang pagsasaulo ng talata sa Biblia ay
magiging laging nakahanda para sa Panginoon
upang dalhin sila sa iyong alaala kung nais Niyang
gamitin ang mga ito.

6. Ang sagot mo. Ang mga araling ito ay makatu-
tulong sa iyo upang isagawa ang mga katotohanan
sa pang-araw-araw na pagsasanay. Pagpalain ka
nawa ng DIOS sa lyong paggawa.


