
Gamitin ang salita
ng Dios kapag ikaw

ay mananalangin

• Gamitin ang Biblia na Iyong Patnubay

• Palakasin ang Pananampalataya sa Pamamagitan
ng Biblia

• Gumamit ng mga Talata sa Biblia Kapag Ikaw ay
Mananalangin

• Kumilos sa Pananampalataya sa Pangako ng Dios

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo ...

• Palakasin ang iyong pananampalataya na ibinabatay
ang iyong mga panalangin sa mga pangako ng DIOS

at ginagamit ang mga pangako kapag ikaw ay mana-
nalangin.

• Kumilos sa pananampalataya sa mga pangako ng
Dios at makikita mo ang mga kahanga-hangang
bagay na mangyayan kung gagawin mo.

GAMITIN ANG BIBLIA NA IYONG PATNUBAY

Binigyan tayo ni Jesus ng Isang makapangyanhang
lihim na ponnula para maisagawa ang mga bagay na
imposibling magawa natm. Ating isaulo ito ngayon at
tingnan kung paano gagamitin ito.
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Juan 15:7. "Kung mananatili kayo sa Akm, at
mananatili ang Aking mga salita sa myo, ibibigay
sa myo ang kahit anong hingin ninyo."

Ang kahanga-hangang pangakong Ito ay nagtuturo
sa atm na ang katugunan sa atrng mga panalangin ay
nasasalalay sa kung anong bahagi ng Salita nJ DIOS may-
roon sa atmg mga buhay. Kailangang rsrpin natin kung
ano ang smasabi sa Biblia at pabayaang patnubayan
tayo sa pang-araw-araw na pagkilos, gayon dm sa atmg
mga pananalangin Sumusunod tayo sa mga Itinuturo
ng Bibha tungkol sa kung paano mananalangin at
pabayaang magsalita ang DIos sa pamamagitan ng Kan-
yang Salita kapag tayo uy mananalangin Kung tayo ay
mananalangmg kasama ang Iba, ang pagbabasa mula sa
Biblia at pag-uusap tungkol sa kung ano ang nabasa
ay tumutulong sa ann na maging tunay ang presensiya
ng DIos Ginagarmt ng Dios ang mensahe sa at mg mga
kalagayan at rpmakikrta sa atm kung paano tayo mana-
nalangm tungkol sa mga suhrarun sa atmg mga tahanan,
atmg bayan. at at mg daigdig.

ltinuturo sa atin ng Biblia ang kalooban ng Dios para
sa atmg mga buhay at rpmaaalarn sa atm na tayo ay
dapat manalangin para mangyan ang Kanyang kalooban.
Kailangang manalangin tayo para sa mga bagay na mag-
bibigay ng karangalan sa DIOS at kung ano ang magigmg
mabuti para sa Iba nn. hmdi lamang sa atmg nais o para
sa sanhng kasiyahan.

Santiago 4:2-3. Hmdi kayo magkaroon dahil ayaw
nmyong hurrungi sa DIOS Kung hurruhmgi man
kayo, hindi nn kayo tumatanggap dahil masama ang
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inyong layunín-dahíl ibig lamang ninyong gamitin
Ito para sa kalayawan.

Mateo 26:41. "Gumisíng ka at manalangin para
huwag kang matukso."

Maramíng mga panalangin sa Biblia na mabuting
patnubay para sa atin. Maaan nating ibuhos ang ating
kaluluwa sa mga salita ni David sa Kanyang pagsusumamo
na patawarin o sa nagdadalamhating panalangm ni

Jesus nang pagpapahinuhod bago Siya nagtungo sa krus,

Mga Awit 51:1,10. Maawa ka sa akin. Oh Dios.
ayon sa iyong kagandahang loob Ayon sa karami-
han ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi
mo ang aking mga pagsalangsang.

Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Oh Dios.
At magbago ka ng Isang matuwid na espintu sa
loob ko.

Mateo 26:39. "Ama Ko! Kung maaan lamang ay
huwag Mong Ipainom sa Akin ang kopang ItO. Su·
baht hmd- ang ibig Ko ang masusunod. kundi ang
ibig Mo"

Kung nais natin na ang ating mga panalangin ay
maging mabisa, punuin natin ang atmg mga ISIp ng Salita
ng Dios. Basahin natm, isipin ang tungkol dito. Isaulo,
pag-usapan ang tungkol dno, Ipanalangin ang tungkol
dito. lhuhugis ang ating mga nasain at papat-
nubayan ang ating mga panalangin. Samantalang
nananatili ito sa atin maaan tayong humingi at tumango
gap ng kasagutan sa ating mga panalangin.
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Gawin Mo Ito

l Isulat ang J uan IS' 7 mula sa alaala sa lyong
kuwaderno. Ano ang iyong iniIsip na nais
Ipakahulugan m Jesus si mga salitang "Kung
ang aking mga Salita ay manatili sa inyo? "

2 Paano pmapatnubayan ng Biblia ang lyong
panalangin?

PALAKASIN ANG PANANAMPALATAYA SA
PAMAMAGITAN NG BIBLIA

Nasabi mo na ba, "Sana'y mayroon akong higit na
pananampalataya. O kaya nama'y talaga lamang wala
akong pananampalataya." Mayroon kang pananampala-
taya. sapagkat ang pananampalataya ay Isang matibay na
pammwala o pagtitiwala sa Isang tao, pahayag, o bagay
Mayroon ka noon

Kailangan ang pananampalataya para mabuhay at
magawa ang lahat ng ginagawa natm Ang buhay ay
nakatayo sa pananampalataya Naruruwala tayo na ang
pagkaing kmakam natm ay magbibigay ng kalusugan sa
atL.. Namruwala tayo sa pamamaraan ng koreo at ipma-
dadala natin ang atm mga sulat sa pamamagitan nito
Tayo'y nanmiwala sa SJfwbl ng ating kaibigan na siya'y
salubungin sa pook at oras na pinagkasunduan. Ang
pananampalataya sa DJ('· at pananampalataya sa Kan-
yang ipinangako ang nag-aakay sa atin upang manalanging
may pagtitiwala sa Kanya na tayo'y tutugunin Niya.
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Hebreo JJ: J. Ang pananampalataya ay pa~
tiyak na tatamuhin natin ang ating inaasahan.
at ang katibayan ng mga bagay na hindi pa natin
nakikita.

Ang Dios sa Kanyang sarili ang nagbig,y sa atin ng
pananampalataya-ang pagtitiwala na gagawin Niya kung
ano ang Kanyang ipinangako. Siya ay gumagawa sa parna-
magitan ng Kanyang Salita upang palakasin ang ating
pananampalataya, at tayo ay nakikiisa sa Kanya tungkol
dito. Ang ating pananampalataya ay lumalago sa pag-
babasa natin tungkol sa mga kahangahangang mga bagay
na ginawa ng Dios. Tayo ay lumalakas dito samanta-
lang sinasabi ang tungkol sa mga bagay na ito sa iba.
Ating iniisip ang pag-ibig ng Dios sa atin at bunga nito
nauunawaan natin na ang Kanyang ginawa sa mga tau-
han ng Biblia ay Kanya ring gagawin sa atin ngayon.
Ating inaangkin ang mga pangako Niya at sinasampala-
tayanan ang sinasabi nito sa atin. Tayo'y nananalanging
may pagtítiwala na ang sagot ay darating at nangyayari
nga.

Hebreo 12:2. Kay Jesus tayo laging tumingin. Siya
ang nagpasimula ng ating pananampalataya, at Siya
rin ang lulubos nito

Roma 12:3. Kilalaninin níny, ang inyong tunay na
kalagayan. ayon sa sukat ng pananampalatayang
ibinigay sa inyo ng Dios.

Roma 10:17. Kaya nga, maaari lamang sumam-
palataya ang tao kung nakakarinig, at kung ang
naririnig niya ay ang pangangaral tungkol kay Cnsto.

sa Roma 10: 17 ipinaaalwa sa atin na hindi pag-
basa lamang at pag-iisip tungkol sa Salita ng Dios ang
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magdadala ng pananampalataya. Kundi ang pagdinig
dito sa pangangaral ang nagpapalakas sa ating puanam-
palataya. Kaya tayo ay nagpupunta sa qa gawain sa
iglesia at nakikinig sa ibinabalita tungkol sa ebanghelyo.
Ang mga sermon, mga awitin, at mga patotoo tungkol
kay Jesus, ang Anak ng Dios, ay nagpapalakas sa ating
pananampalataya sa Kanya.
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Hindi natin nauunawaan ang lahat ng bagay tungkol
dito. ngunit alam natin na ang Dios. ay gumagawa sa
pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung hindi
tayo naniniwala, ito ang hahadlang sa Kanyang gawain.
Kung tayo ay naniniwala. ito ang magpapadali para sa
Kanya na sagutin ang ating mga panalangin at gumawa
ng l11g:l kahangahangang bagay.

Mateo 13:S8. Wala Siyang gaanong nagawang himala
sa dakong iyon dahil sa kawalan nila ng pananam-
palataya.

Markos 9:23. Kahit ano ay maaaring mangyari, para
sa taong may pananampalataya.

Mateo 9:2().22. Isang babaing labindalawang taon
nang inaagasan ang lumapit sa likuran Niya at humi-
po sa laylayan ng Kanyang danut. Sapagkat naisip ng
babae, "kung mahihipo ko lamang Siya ay gagaling
ako." Lumingon si Jesus at sinabi sa babae, "Ma·
galak ka, anak. Pinagaling ka ng iyong pananam-
palataya." At gumaling nga ang babae doon din.

Ma4eo 9:28-29. Sumunod sila hanggang sa loob ng
bahay na Kanyang tinutuIfayan. Tinanong sila ni
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Jesus, "Naniwala ba kayong mapapagaling Ko
kayo?" "Opo, Panginoon," wika nila. Hinipo Niya
ang kanilang mga mata at sinabi, "mangyari ang
ayon sa inyong pananampalataya." Noon din ay na-
kakita sila.

Gawin Mo Ito

3Magbigay ng halimbawa upang Ipakita na
ang bawat isa ay may pananampalataya.

4 Ayon sa Hebreo 12:2 at sa Roma 12.3, saan
nanggaling ang ating pananampalataya upang
sampalatayanan ang Dios at ang Kanyang
mga pangako?

5 Paano dumarating ang pananampalataya
ayon sa Roma 10 17? Ano ang iminu-
mungkahi sa IYO tungkol sa dapat mong
gawm kung maaari?

GUMAMIT NG MGA TALATA SA BIBLIA
KAPAG IKAW AY MANANALANGIN

Ang mga pangako ng DIOSsa Kanyang mga anak ay
kagaya ng tseke o isang resibo mula sa Bangko ng Langit
Ang Biblia ang siyang tseke natin, Ito lamang ang atmg
kailangang Ipakita upang tayo'y bayaran. Ang deposito
ng Dios ay walang pagkaubos, kaya rnaaan nating ipa-
kita ang mga talatang ito sa Dios kapag tayo ay nanana-
langin. Ating nalalaman na Kanyang bibigyan dangal
o kikilalanin ang lagda ng Kanyang Anak.
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Filipos 4: 19 Jesu-Oisto

BANGKO NG LANGIT
Bayaran ayon sa utos ng Bawat Mananamptlllltaya
ang halaga ng Lahat ng Kanyang ptlngangailllngan

Ang Salita ng DIos ay puno ng mga pangakong ma-
tatagpo ang ating espiritual at pisikal na panganga-
ilangan. Nalalaman nating pinagmamalasakitan ni Jesus
ang lahat ng atmg pangangailangan, sapagkat binago
Niya ang tao, pmakam, at pmagahng sila Siya'y
nangako ng kaaliwan sa panahon ng atmg pagdadalam-
hati. sasamahan Niya tayo sa ating kalumbayan.
kapatawaran sa kasalanan, kalayaan mula sa masasamang
kaugalian. at lahat ng bagay na atrng kailangan

Filipos 4: 19. At Siya naman ang magbibigay ng
lahat nmyong kailangan, ayon sa Kanyang mga
kayamanan sa kaluwalhatian, dahil kay Cristo Jesus.

SI Harmg David, ulo ng lahmg maharlika, na mula sa
kanyang lahi, nagmula ang atmg Pangmoong Jesus sa
Kanyang likas na pagkatao, ay nagbigay sa atm ng mabu-
tmg halImbawa kung paano natin magagawang bahagi
ng atmg mga panalangin ang mga pangako ng Dios.

2 Samuel 7:25, 27·29. At ngayon, Oh Panginoong
Dios, Ang Salita na iyong smalita tungkol sa iyong
lingkod, at tungkol sa kanyang sangbahayan, iyong
pagtibayin nawa magpakailanman, at lyong gawin
gaya ng iyong sinalita. Sapagkat ikaw, Oh Pangi-
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noon ng mga hukbo, ang Dios ng Israel ay napakita
ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi, Aking ipag-
tatayo ka ng Isang bahay, kayat nasumpungan ng
lyong hngkod sa kanyang puso na idalangm ang
panalangmg Ito sa IYO. At ngayon. Oh Panginoong
Dios, lkaw ay DIOS at ang iyong salita ay katoto-
hanan, at lyong ipinangako ang mabuting bagay na
ito sa lyong hngkod. Ngayon nga'y kalugdan mong
pagpalain ang sangbahayan ng lyong lingkod, upang
mamamalagi magpakailanman sa harap mo sapag-
kat ikaw, Oh Panginoong DIOSa~ nagsalita; at sa pa-
mamagitan ng lyong pagpapala ay magmg mapalad
nawa ang sangbahayan ng lyong lingkod mag-
pakailanman

Maaari mong Ipanalangin ang katulad na panalangin
para sa sino mang kaanib ng iyong kaanak na hindi
naniniwala kay Jesus o ayaw tanggapin Siya bilang
sanhng Tagapagligtas

Ama. salamat sa IYOdahil sa Iniibig Mo ang akmg
(Isulat ang kaugnayan at pangalan) ------------ -

na hmdi ka pa nakikilala Sa Mga Gawa 16' 31 sinabi
mo pa sa Isang bantay bilangguan, "Suma-npalataya ka
sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, at gayon din ang
iyong pamilya" Naniniwala ako sa iyo Panginoong Jesus
at aking hmiluhng na Iyo pong iligtas ang lahat kong
karnag-anak lpmakikiusap ko sa Iyo na lyong tulungan
Sl--------------------------------
na sumampalataya sa Panginoong Jesus Ako po ang
iyong gamit m na matulungan siya. Sabihim mo po sa
akin, ang dapat kong gawin at tulungan akong magawa
ito. Salamat po sa iyong pagtugon sa aking panalangin.
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Akin pong nalalaman na iyong gagawin sa akin ang iyong
ginawa sa bantay. Manmi pong salamat sa lahat ng ito.
sa pangalan ni Jesus. Amen.

Gawin Mo Ito

6Gumawa ng litrato ng tseke ng "Bangko ng
Langit" sa iyong kuwaderno, kagaya ng
halimbawang ibinigay sa aklat. Isulat ang
iyong pangalan kasunod ng "Bayaran sa utos
ng". Pagkatapos, isulat ang isang tiyak na
pangangailangan na nais mong tagpuin ng
Dios kasunod ng "ang halaga ng". Makipag-
usap ka sa Kanya tungkol sa iyong panga-
ngailangan. At iyong isaisip ang Filipos 4:19.

Isulat sa mga patlang ng panalangin na ibi-
natay sa Mga Gawa 16: 31 ang pangalan ng
lyong kamag-anak na hindi pa sumasampala-
taya sa Panginoong Jesus.

8 Isaulo ang Filipos 4: 19. Sikaping ulitin ito
sa lyong panalangin. Ito ba ay nakatutulong
sa iyo na maging matibay ang pananam-
palataya para sa kasagutan?

KUMILOS SA PANANAMPALATAY A SA PANGAKO
NG DIOS

Paghandaan ang Sagot

Ang director ng isang paaralan ng Biblia at ang kano
yang asawa ay nanalangin sa Panginoon na bigyan sila
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ng mga baka upang magkaroon ng gatas' na kailangan
ng mga mag-aaral. Sila'y may malawak na bukirin para
sa mga baka ngunit ang ilan sa mga bakod ay naka-
tumba. Ito ay nangangaJ.1angan ng pagsasaayos. Isang
araw, nagsahta ang Panginoon sa kanilang isipan: "Saan
ninyo ilalagay ang mga baka na inyong ipinananalangin?
Kung maasahan nmyo ang aking katugunan, maghanda
kayo, ayusin nmyo ang mga sirang bakod." Kayat ina-
yos muna nila ang bakod. Pagkaraan ng ilang araw, nang
ang mga bakod ay maayos na, binigyan sila ng Dios ng
mga baka.

Isang maysakit na lalaki na matagal ng hindi naka-
aalis sa kanyang higaan ay nagpasiyang anyayahan ang
pastor na magtungo sa kanilang tahanan upang siya'y ipa-
nalangin na gumaling. Smabi niya sa kanyang asawa
"Ihanda mo ang aking damit Ako ay titindig pagkatapos
ng panalangin sa akm." Ito ay kanyang ginawa-siya'y
gumaling ng lubos.

Mayroon ka bang mga bakod na dapat ayusin upang
rnaging handa sa pagtanggap ng katugunan sa lyong ipi-
nanalangin na Ipinangako ng Dios na ibibigay sa IYO?
Gawin ngayon din ang lyong bahagi. Sampalatayanan
ang Dios na gagawin Niya ang Kanyang bahagi. Asahan
na sng sagot ay nasa daan na.

Sampalatayanan at Pasalamatan ang Dios

Ipagpalagay na ikaw ay mahirap, walang hanap-
buhay, nagugutom at may utang. Pagkatapos, dumating
ang isang mayamang amain at sinabi sa IYOna babayaran
niyang lahat ang lyong mga utang at bibigyan ka ng
mabuting hanap-buhay. Buugyan ka ng isang tseke para
ibili ng pagkain at damit na kailangan mo. Sasabihm



"Gamttin ang Salita ng Dios" 63

mo ba: "TIla kahanga-hanga ang lahat ng Ito, ngunit
kailangang makita ko muna kung mabuti itong tseke.
Kung makukuha ko ang katumbas na salapi nito, ako'y
magpapasalamat sa IYO." Kung makukuha ko ang unang
sueldo mula sa trabaho na mihahandog ninyo sa akin,
ako'y tiyak na magpapasalamat sa inyo." Mangyari pa,
hindi ka makíkipag-usap ng gayon sa iyong amain'
lkaw ay matutuwa sapagkat naniniwala ka na talagang
bibigyan ka ng ipmangako sa IYO Gayon na lamang
ang iyong pasasalamat sa kanya. Hindi ba't gayon din
ang lyong gagawin sa DIOS? Siya'y nagagalak kapag
tayo'y sumampalataya at nagpasalamat sa mga bagay
na Ibibigay niya sa atin bago pa man ItO ay napasakamay
natin. Kaya nga't punhm natin ang DIOS sa katugunan'

MM!tos 11:24. Kaya smasabi ko sa myo-kalut ano
ang Inyong hingin sa panalangin ay Ibibigay sa myo,
kung sasampalataya kayong tinanggap na ninyo iyon.

Santiago I:6. Ngunit kailangang hurrungi siyang may
pananampalataya at walang pag-aahnlangan

Patuloy na Sumampalataya

Ang kasaysayan ni Abraham (ang ninuno ng mga
Arabe at ng Hudyo) ay nagtuturo sa atin na patuloy na
sumampalataya. Smabmg DIOS kay Abraham na siya
ay magiging ama ng marammg bansa Ngunit nakaraan
na ang 25 taon SI Abraham ay wala pa nng anak

Taga Roma 4: 19·21. Hmdi nangluna ang kanyang
pananampalataya bagamat mahma na ang kanyang
katawan, dalul Isang daang taon na siya at malapit
ng mamatay. At si Sara naman ay talagang hmdi na
maaaring magkaanak noon. HmdT humina ang kano



yang pananampalataya. at hindi siya nag-alinlangan
sa pangako ng Dios. Kundi lalo pang lumakas ang
kanyang pananampalataya at pinapurihan niya ang
Dios. dahil lubos ang kanyang pananalig na kayang
tuparin ng Dios ang ipinangako Nito.

Mg halimbawa ni Abraham ay nagtuturo sa atin na
lumayo sa likas na tanawin ng mga bagay at kurun ang
tanawin ng pananampalataya. Tumigil tayo sa pagtingin
sa suliranin at ipako ang tingin sa mga pangako. Huwag
mong tingnan ang iyong kakayahan o ang bundok ng
mga kahirapan na humahadlang sa iyong daanan-tumi-
ngin kay Jesus. Kahit na ang lahat ay tila patungo sa
mga maling daan, magpatuloy na magtiwala at magpuri
sa Dios. Ang bundok ng mga suliranin ay hindi maka-
pipigil sa iyo sa pagsulong na kasama ni Jesus. Maaaring
aliSIn Niya sila, o ipakita sa IYO ang daan sa pamama-
gitan nila. o kaya namay itataas ka sa ibabaw nila. Ang
mga bundok ay hindi suliranin sa Kanya.

Mateo 21:21-22. Sumagot si Jesus "Taimtim na
sinasabi ko sa inyo, kung sasampalataya kayo at
hindi mag-aalmlangan, magagawa rin ninyo ang gan-
yan at higit pa riyan, Masasabi ninyo sa bundok,
'Lumipat ka sa dagat! ' at lilipat iyon. "Tatang-
gapin ninyo ang lahat ng inyong hingin sa pana-
langin, kung sasampalataya kayo."

Tangppin at Kumilos
Kung naniniwala tayo na tatanggap, kumilos tayo.

Ang mga taong nananalangin para masira ang masasamang
ugali ay kailangang humakbang na may pananampala-
taya sa pamamagitan ng pagtatapon sa mga bagay na him-
ngi nila ~ Dios na palayain sila mula rito. Sila na
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nanaIaOging maganut ng Dios ay kailangang humakbang
na may pananampalataya na gawin ang Kanyang sina-
sabing gawin nila, nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan
na tutulungan sila. Magkakaroon lamang ng katuparan
ang pangako ng Dios sa ating buhay matapos na humak-
bang tayo sa Kanyang pangako. Ito ang moda ng Biblia.

6s

Santiago 2: 17-18. Ang pananampalatayang walang
kasamang gawa ay patay. Maaaring may magsabi
sa inyo- "May pananampalataya ka, at ako naman
ay may gawa. Ipakita mo nga sa akin ang iyong
pananampalataya nang walang kasamang gawa! At
ipakikita ko naman sa iyo ang akmg pananampala-
taya sa pamamagitan ng aking mga gawa."

Gawin Mo Ito

9Ang mga pamagat sa bahagi ng araling ito
ay nagbigay ng apat na paraan ng pagkilos
sa pangako ng Dios kapag tayo ay manana-
Iangin para sa ilang bagay. Ano ang mga ito'!

10AlU! sa apat na paraan ng pagkilos sa pana-
nampalataya ang iniisip na gagamitin mong
palagian'!

11Isulat sa iyong kuwaderno ang isang bagay
na iyong Ipinananalangin, ang pangakong
iyong inaangkin, at ang apat na bagay na
iyong gagawin ngayon tungkol dito-ang
iyong mga hakbang sa pagkilos sa pangako.
Pagkatapos na yaon ay i)lOng nagawa, isulat
ang naging bunga.
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• Tingnan kung tama o mali ang iyong
sagot sa araling ito.

• Sulatan ang iyong talaan ng mag-aaral
sa araling ito.

Tmgnan Kung Tama o Mali
ang Iyong Mga Sagot

l.· "Kung mananatili kayo sa Akin, at mananatili
ang Aking mga Salita sa inyo, ibibigay sa inyo
ang kahit anong hingin ninyo."

"Kung mananatili ang Aking mga Salita sa inyo,"
ang ibig sabihin, "kung iyong natatandaan ang
Aking itinuro sa iyo at ginagawa ang Aking itinuro
na iyong gawin, o "kaya nama'y sinusunod mo
Ako."

2. Ito ay nagsasabi sa iyo kung paano lumapit sa Dios
at kung ano ang dapat ipanalangin. Ang mga pana-
langin sa Biblia ay mga halimbawa sa IYO.

3. Maaari mong banggitin ang pagkain kinakain mo,
ang mga sulat na iyong ipinadadala, ang kasun-
duang ginawa natin sa ibang tao.

Mula kay Jesus, mula sa Dios.

5. Mula sa pakikinig sa mga nangangaral tungkol kay
Cnsio, mula sa Salita ng Dios. Ito'y nagmumung-
kahi sa atin na makinig sa pangangaral ng evang-
elio sa iglesia o kahit saan man tayo mayroong
pagkakataon.

6 - 8. Iyong mga sagot. Inaasahan ko na sa paggawa ng
mga bagay na ito ay makatutulong sa iyo.
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9 Paghandaan ang sagot, sampalatayanan at pasala-
matan ang Dios, patuloy na sumampalataya, tang-
gapm at kumilos.

10 Ako'y umaasa na magagarrut mo ang apat na paraan
ng pagkilos sa pananampalataya.

I l Pagpalain ka ng Dios sa lyong pagsasagawa sa mga
bagay na ito sa pagsasanay sa iyong mga pana-
nalangm.


