
Isipin ang ibang
tao kapag ikaw ay

mananalangin

• Tumingin sa Pangangailangan ng Ibang Tao

• Ipanalangm ang Iyong Pamilya

II Ipanalangin ang Ibang Tao

• Tumulong na Matagpo ang mga Pangangailangan

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo ...

• Tummgin sa pangangailangan ng ibang tao at Ipana-
nalangin sila na may pag-ibig at pagmamalasakit.

• Makusa sa DIos na sagutin ang iyong mga panalangin
para sa Iba.

TUMINGIN SA PANGANGAILANGAN NG
IBANG TAO

Turmngm SI Jesus sa mga taong nakapahgid sa Kan-
ya at nakita NIya ang kanilang mga pangangailangan
SIya'y nagkaroon ng pagmamalasakit sa lahat ng nag-
durusa Kanyang tmangkihk ang mga maluhirap, taong
itmakwil, ang bulag, ang mga ketongin. Nalaman DI

Jesus na ang mga taong nakikuug sa Kanyang turo ay
nagugutom na kaya sinabi Niya sa Kanyang mga alagad
na bigyan sila ng makakain.
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Ang pag-ibig ni Jesus sa mga taong nagdurusa ang

dahilan ng Kanyang pagdusa. At gayon din ang mang-
yayari sa atin. Ang pag-ibig ng Dios na nasa atin ang
makatutulong sa atin na makita ang nakita ni Jesus sa
mga taong binulag ng kasalanan, mga biktima ni Satanas,
nawawala, patungo sa walang hanggang pagdurusa.
Ang gayon ding pag-ibig ang siyang magtutulak sa atin
upang manalangin katulad ng panalanging biglang na-
mutawi sa mga labi ni Jesus. Tiningnan pa NiY2 ang
pangangailangan ng mga taong nagsísílibak sa Kanya
samantalang Siya'y nakabayubay sa Krus para sa kani-
lang mga kasalanan. At malakas Niyang isinigaw:

Lukas 23:34. "Ama, patawarin Mo sila, sapagkat
hmd; nila nalalaman ang kanilang ginagawa."

Muli at muli ay nababasa nating sa pagtingin ni Jesus
sa pangangailangan ng mga tao, Siya'y napuspos ng
pagkaawa o nakilos ng pagkahabag. Ang pagkahabag
ay nangangahulugan ng pagdurusa. Ito ay pagkadama
I1g pagdurusa ng iba na para bang ikaw yaong nadu-
rusa Ang pagkahabag ang siyang nagdala Kay Jesus
upang manalangin at gumawa. Ang Kanyang mga lumala
ay bunga ng Kanyang pagkahabag na SIyang kapaha-
yagan ng pag-Ibig ng Dios sa pagtagpo sa panganga·
ilangan ng mga tao.

Mateo 14: 14. Nang nakita NIya ang makapal na br-
lang ng mga taong naghihmtay sa Kanya. Nahabag
SIya sa l.arula, at pinagalmg NIya ang mga may-
sakit na kasama nila.

Ang Ilang tao ay wala ng Ibang nakikita kundi ang
kanilang sanling mga suhrarun, o kaya mga sariling
kapakinabangan. hindi na nila ~akikIta ang mga panga-
ngailangan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi
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lamang yan, ang Ilang tao naman, kanilang nakikita ang
mga suliranin ng iba subalit walang nadadamang pag-
mamalasakit. Marami ang nakakita ng mga sakuna,
karalitaan, at kapahamakan subalit walang pagka-awa
o pakikiramay doon sa nagdurusa. Kailangang ipanala-
ngin natin sa Dios na gawin tayong higit na madaling
makaramdam sa mga suhranm ng mga taong nasa atmg
paligid. sa gayong paraan, makatutulong tayo na matu-
gunan ng Dios ang panalangin sa pagtingin sa kapah-
giran araw-araw at pananalangin para sa pangangaila-
ngang nakíkita natin. sa paggawa natm nito Ibubuhos
ng Dios sa atin ang Kanyang pag-ibig para sa mga taong
ating ipinanalangm at tayo'y makapanalangmg kalakip
ang kahabagan ni Cristo.

Ang pagmamalasaku para doon sa may panganga-
ilangan, ang pagkadama ng kahabagan, ay nagbubunga
ng mabisang panalangin. Ito ay nagdadala ng kasipa-
gan upang tayo ay manalangin para sa iba. Ito ay
nagbubunga ng pananampalataya para sa kasagutan
habang ating kmiktlala ang pagmamalasakit ng DIOS
sa pangangailangan.

Gawin Mo Ito

1Isulat sa lyong kuwaderno ang mga kaila-
ngan sa talaang nasa pahina 17. sa bawat
isa ay Isulat ang pangalan ng isang kakilala
mo na mayroong ganoong kailangan.

2 Isipin ang mga kailangan ng bawat taong
makikilala mo sa loob ng 24 oras. Isulat
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mo sa lyong kuwaderno ang mga pangalan
at kailangan ng sinoman na nararamdaman
mong nangangailangan ng higit.

3Humingi ng tulong sa DIOS na maibig mo
ang mga tao at madama ang kanilang mga
pangangailangan na para bang yaon ay iyong
pangangailangan. Ipanalangin na may pag-
kahabag yaong lyong itmala sa kuwaderno.

JPANALANGIN ANG IYONG PAMIL YA

sa Biblia ay marami tayong matatagpuang mga
halimbawa ng mga lalaki at babaing nanalangin para sa
kanilang mga anak at kaanib ng kanilang angkan. Ang
mga panalangm m Abraham ang nagligtas sa kanyang
pamangkin na SI Lot mula sa kamatayan ng ang lunsod
ng Sodoma ay wasakin. Ang DIOSay tumugon sa pana-
langing ipili ng asawa ang kanyang anak na si Isaac.
Si Isaac ay nanalangin na pagalingm ng Dios ang kan-
yang asawa na si Rebeka. Si Rebeka ay nanalangm para
sa kanyang anak bago pa sila Ipinanganak. SI Manoah
ay nanalangin na turuan sila kung paano palalakihin
ang kanilang mga anak na lalake. Si Job ay nanala-
ngin araw-araw para ang mga anak mya ay malayo sa
paggawa ng kasalanan, o kaya ay patawarin sila kung
sila ay nagkakasala. Ang mga magulang ay pumupunta
sa templo na dala ang kanilang anak upang ihandog
sa Dios. Ang mga ina ay lumalapit Kay Jesus para Kan-
yang pagpalain at pagalingin ang kanilang mYl anak.

sa boong Biblia nakita natin na nais ng Dios na ang
buong pamilya ay maglingkod {la magkasama sa Kan-
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ya at masiyahan sa Kanyang pagpapala sa kanilang
tahanan. Kaya, kung ang sino mang kaanib sa iyong
pamilya ang hindi pa tumatanggap kay Cristo bilang
kanyang sariling tagapagligtas, ito'y mahalaga na sila
ay iyong idalangin para sa kanilang k/f1igtasan. Narito
ang isang kahanga-hangang talata sa Biblia na nagsasabi
sa atin kung ano ang ating maaasahan kung tayo
ay maniniwala sa Kanya.

Mga Gawa 16:31. "Sumampalataya ka sa Pangi-
noong Jesus at ma1i1igtas ka, at gayon din ang
iyong pamilya."

Ito ay mabuting talata upang maísaulo at ulitin
kapag ikaw ay nanalangin para sa kaligtasan ng sinoman
sa pamilya. Ito ang nagpapalakas sa ating pananam-
palataya samantalang ipinaaalaala sa ating sarile na
nais ng Dios ang buong pamilya ay manampalataya at
maligtas. sa pamamagitan ng pananampalataya ay a-
ting maaangkin ang ating kaligtasan.

Ang pag-ibig natin sa ating pamilya ay dapat maha-
yag sa pamamagitan ng pagiging mapagpaumanhin at
kabaitan kabit na mahigpit nilang nilalabanan ang
evangelio. Mangyari pa, hindi nais ni Satanas na ang
atin! pamilya at mga kaibigan ay maltgtas. May mga
pagkakataon na habang tayo ay nanalangin para sa
kanila, lalo silang lumalaban sa mga bagay ng Dios.
Napakahalaga na tayo ay: l) magpatuloy na manalangin
at magpuri sa Dios na may pananampalataya para sa
katugunan Niya, 2) maging mapagpaumanhin, 3) ipakita
ang iyong pag-ibig sa kanila, at 4) sumunod sa Pangi-
noon habang ipinakikita Niya Ba atin ang paraan ng
pagsaksi sa kanila o kaya naman ay manalanging kasama
sila.
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Buop

Gawin Mo Ito

4 Marlcahan ng X ang katabi ng alin mang
mga panalangin para sa pamilya na ating
natagpuang mga halimbawa sa Biblia .

.....a) Pagkain para sa araw na ito

.....b) Pagpapagaling

.... .k) Patnubay sa pag-aalaga ng mga anak

.....d) Pagkalinga

.....e) Kapatawaran para sa kasalanan

.... g) Pananggalang laban sa paggawa ng
kasalanan

.....h) Paghahandog sa mga anak

..... l} Mga pagpapala para sa mga anak

.... .1) Patnubay sa pagpili ng asawa

5 sa mga pagsasanay sa itaas guhitan sa ila-
lim ang alin man sa mga panalangin na gina-
wa mo para sa sino mang kaanib ng iyong

, pamilya. Lagyan ng X pagkaraan ng alin
man sa iyong plano na kausapin ang Dios
tungkol dito ngayon.

6 sa iyong kuwaderno itala ng sunod sunod
ang mga pangalan ng iyong pamilya at mga
kamag-anakan. Hingin sa Dios na tulungan
kang makita at madama ang kanilang mga
pangangailangan. Yaon ay iyong isulat sa
tabi ng pangalan ng bawat isa, pagkatapos
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ito ay Ipanalangin araw-araw. Kapag sinagot
ng Dios ang iyong mga panalangin, isulat
ang petsa ng Kanyang tugunin ang panga-
ngailangan. Kung ikaw ay wala pang pamilya.
maaari mong gamitm ang ikaw-5 pagsasa-
nay sa iba mong kamag-anak o mga kaibigan.7 Isaulo ang Mga Gawa 16: 31 at ulitin ito
samantalang ipinananalangin ang kaligtasan
ng iyong pamilya (o para sa pamilya ng
kaibigan mong Cristiano).

IPANALANGIN ANG IBA

Anong karapatan mayroon tayo na gumagawang
kasama ng Dios upang tulungan ang iba sa pamamagitan
ng pananalangin! Ang mga tao kahit saan ay nanganga-
ilangan ng pagpapasigla at tulong. Idinadalangm natin ang
ating pamilya, mga kaibigan at mga kapit-bahay. Ang mga
guro sa paaralan, mga tagapanguna sa iglesia. mga pinuno
sa pamahalaan. Sila ay nangangailangan ng tulong ng
Dios. Ating ipanalangin ang ating bansa, ang iba, ang mga
taong nagdurusa, ang mga nangangailangan kay Cristo.
yaong mga bagong nahikayat, at mga anak ng Dios sa
lahat ng dako. Ang lahat ay may suliraning higit na mala-
ki sa para sa kanila. Gayon pa man, ang Dios ay may
panglunas Siya sa lahat ng suliranin. Tayo ay gumagawa
bilang Kanyang mga kasama sa pamamgitan ng pakikr-
hati ng Kanyang pagmamalasakit, pagdadala ng panganga-
ilangan ng tao sa pananalangin sa Dios. pagsunod sa Kan-
yang mga itinuturo at paggawa ng Kanyang sinasabing
gawin natin. Ipinakikita ng Kanyang Salita sa atin kung
paano tayo manalangin para sa iba.



"Istpm ang Ibang Tao" 75

1 Timoteo 2: 1-4. Una sa lahat. ipmakikrusap kong
paabutm nmyo sa DIYos ang myong kahilingan,
panalangin, pamamanhik, at pasasalamat para sa lahat
ng tao Gayon din ang gawm mnyo para sa mga han
at mga maykapangyanhan, upang makapamuhay tayo
ng tahunik at payapa, marangal at may kabanalan
Ito ang mabuti at nakalulugod sa DIOs na ating taga-
pagligtas na ang ibig ay mahgtas ang lahat ng tao at
makaalam ng katotohanan.

Mateo 5:44. "Ibigin nmyo ang inyong mga kaaway'
Ipanalangm ninyo ang mga umuusig sa myo."

Jeremias 37:3. "Idalangin mo kami ngayon sa Pangr-
noon natiríg DIOs"

Mga Awit 122:6 ldalangm nmyo ang kapayapaan
ng Jerusalem.

Jeremias 42:3. Upang rpakita sa amin ng Panginoon
mong DIOS ang daan na armng marapat na lakaran,
at ang bagay na marapat na lakaran, at ang bagay na
marapat naming gawin

2 Tesalonica 3: 1-2. At ngayon, mga kapatid, ida-
langin mnyo kami upang lumaganap na mabilis at
matanyag ang' Salita ng Dios gaya ng nangyan sa
inyo ... Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga
liko at masasamang tao, sapagkat hindi lahat ay
nananampalataya.

Santiago 5:13-16. Naghihirap ba ang sinuman sa
inyo? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Uma-
wit siya ng pagpupuri sa Dios. Mayroon bang may-
sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatandang pinu-
no ng iglesia, para maipanalangin siya. pahiran nila
siya ng langis sa pangalan ng Panginoon, at pagaga-
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lingin ng panalanging may pananampalataya ang
taong maysakit. Ibabangon siya ng Panginoon, at
patatawarin kung siya man ay nagkasala. Kaya ipag-
tapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan
at magdalanginan kayo para kayo ay mapatawad.
Malaki ang nagagawa ng mabisang panalangin ng isang
taong matuwid.

Ang binabanggit na langis dito ay walang kapangya-
rihang anuman upang magpagaling, ngunit ito ay kumaka-
tawan sa Espiritu Santo na Siya ang nagpapagaling.
Noong panahon ng Biblia ang langis ay ipinapahid sa
ulo ng tao kung sila ay inihahandog sa Dios at sa Kanyang
gawain. Ang panalangin sa kagalingan ay kasama ang pag-
hahayag sa Dios ng kasalanan at paghahandog ng buhay
sa Dios. Maraming tao ngayon ang nagsasabi kung paano
sila pinagaling ng Dios kahit ng mga sakit na hindi maaa-
ring pagalingin ng tao, samantalang sumusunod sila doon
sa itinuturo ng Dios sa Santiago 5: 13·16.

Tayo'y manalangin ng ganitong panalangin ngayon:

Ama naming nasa langit, lkaw po ay aming iniibig
sapagkat lkaw po ay karapatdapat sa aming pagsamba
at ptlgmarnahal. lkaw po ang pinakamakapangyarihang
Dios, ang lumalang ng lahat ng bagay. naririto kang ka-
sama namin at nag-aanyay« sa aming manalangin.

Iyo pong nakikita ang aming mga pagkakasala at pag
kukulang. Ito po ay aming ipinahahayag sa Iyo. Hinihi-
li1Jg po namin sa Inyo na kami ay Iyo pong patawarin.
Tulungan po Ninyo kami na aming magawa ang Inyong
nais na ipagawa sa amin. Marami pong salamat sa Inyong
pagsugo sa Inyong Anak na si Jesu Cristo upang kami
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ay iligtas sa aming mga pagkakasala. Pinasasalamatan
po namin Kayo sa Inyong pagtangkilik sa amin bi/nng
Inyong anak. Kaya nga po kami ay lumalapit sa Inyo
ng may kagalakan. Panginoon, gawin po ninyo kaming
partner/kabahagi sa pananalangin sa iba. Hinihingi na-
min na pagpalain Mo ang aming mga pamilya at tagpuin
ang kailangan ng bawat tao. Ipinakikiusap namin na
ipakita sa amin kung paano matutulungan-ang bawat
isa. Ang ilan sa kanila ay kailangan ang iyong kaligtasan.
Tulungan Mo kaming masabi sa kanila ang tungkol sa Iyo
at maipakita ang lyong pag-ibig sa lahat naming gina-
gawa at sinasabi.

Idinadalangin namin ang-mga namumuno sa aming bansa
at ibang mga bansa. Bigyan sila nang karunungan. Tu-
fungan silang makakilala at maglingkod sa Iyo. Dalhin Mc
ang kapayapaan sa sanglibutan. Bigyan ng pagkain ang
mga nagugutom, kalusugan para sa maysakit, at kala-
yaan sa mga naaapi.
ldanadalangin namin ang aming mga kaibigan at mga
kasamang Kristiano para sa aming mga pastor at mga
iglesia. Idinadalangin namin ang iyong bayan at lyong
mga gawain sa lahat ng lupain upang ang lyong kaharian
ay dumating at lyong kalooban ay mangyari dito sa lupa
tulad ng sa langit Tulungan kaming lahat TU1 gawm
ang aming bahagi upang mangyari ito. Hinihingi namin
ito sa pangalan ni Jesus at para sa lyong kaluwalhatian.
Amen.

************
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Gawin Mo Ito

8Muling basahin nang maingat ang mga talata
sa Biblia sa bahaging ito ng aralin, na hini-
hingi sa Dios na ipakita sa iyo ang dako na
iyong maaring nakaligtaan sa iyong mga pana-
langin. Isulat sa iyong kuwaderno ang ano-
mang sinasabi Niya na gawin mo tungkol dito.

9Ngayon iminumungkahi ko na iyong muling
idalangin ang panalangin sa smundang pahina.
Gawin ang bawat bahaging tiyak kaysa pang-
kalahatan. "Iniibig Kita ang aking mga
pagkakasala (banggitin ito) ang aking mag-
anak (pangalanan sila at ipanalangin ang
tanging mga kailangan)." Lagyan ng pangalan
ang mga namumuno na iyong ipinapanalangin.
Banggitin nang tiyakan ang mga suliranin,
ang tanging pook na nasasakop ng panganga-
ilangan. At magpasalamat sa Dios para sa
tanging karapatan na makatulong sa pamama-
gitan ng panalangin.

TUMULONG NA MAKATAGPO
ANG PANGANGAILANGAN

May milalagay ang Dios na maraming mga lakas na
pinagagalaw upang masagot ang panalangin at matagpo
ang kailangan ng mga tao. Una, tinutulungan NIya tayong
makita ang pangangailangan at makihati sa atin sa Kan-
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yang pagmamalasakit tungkol dito. Pagkatapos Ipina-
kikita Niya kung paano mananalangin tungkol dito at
binibigyan tayo ng pananampalataya para sa katugunan.
Ipinaaalam Niya sa atin kung ano ang nais NIyang gawin
natm at tinutulungang magawa natm ito, upang magka-
roon tayo ng pagpapala na gumawang kasama Siya bjlang
magkasama. Maliban dito gumagawa SIya sa Ibang mga
tao, sa mga pangyayari, at sa mga paraang kahimaluma-
lang gawin na hindi magagawa sa paraan ng tao. Isinugo
pa NIya ang mga anghel upang gawin ang Kanyang ka-
looban at tugurun ang ating mga panalangin .•

PAANO TUMUTUGON ANG DIOS SA PANALANGIN

Smasabi sa atin kung ano
ang gagawin
Smasabi sa Iba kung ano
ang gagawm

Smasabi sa mga anghel
kung ano ang gagawin

Gumagawa sa kalikasan

Ang lumalang ginawa m Jesus ng kanyang pakainm
ang 5,000 ay nagpapakilala sa atin ng isang paraang
makatutulong tayo sa kanya na matugunan ang pana-
langin. Ipmanalangm NIya ang baon ng batang lalaki,
pin aram I Ito, at irulagay sa mga kamay ng mga alagad
upang ibahagi sa pulutong Maarmg kanin ito ng batang
lalaki. Maari nn kainin ng mga alagad. Ngumt dahil sa
Ibinahagi nila sa iba, nangyan ang himala. Samantalang
nagbabahagi sila, pinarami ng Dios Ito hanggang ang bawat
Isa ay mararrnng makakain at sumubra pa nang labing
dalawang SIsidlang punong-puno! Tayo man ay kailangang

Gumagawa sa mga pang-
yayan

Gumagawa sa atin

Tinatalo ang mga masasa-
mang kapangyanhan

Gumagawa ng mga himala
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gumawa nang higit kaysa manalangin para sa mga panga-
ngailangan ng mga nagugutom-alinman para sa likas
na 1inapay o Tinapay ng Buhay. Pagpapalain tayo ng
Dios at tutustusan ang lahat nating kailangan. samantalang
tayo ay nananalangin at nakikibahagi sa iba. Sinabi ni
Jesus:

Lukas 6:38. "Magbigay kayo at kayo ay bibigyan.
Babalik sa inyo ang inyong ibinigay nang may labis-
labis at umaapaw na karagdagan. Sapagka't ang sukat
na gamitin ninyo sa pagbibigay ay siya ring sukat na
gagamitin sa pagbibigay sa inyo."

Ang buong aklat ni Nehemias ay nagpapasigla sa
pansariling patotoo kung paano gumagawa ang DIOS sa
taong nananalangin, sa iba at sa mga pangyayan upang
matugon ang panalangin. Si Nehemias, itmapon sa Babi-
lonia, ang may mabuting katayuan bilang Isang pinag-
kakatiwalaang utusan ng emperador. Ngunit siya ay may
malasakit para sa iba lalo na sa Kanyang mga kababa-
yang bumalik sa na Jerusalem. Nang dalhan siya ng balita
ng kanyang kapatid na lalake tungkol sa mga gulo roon.
unuyak si Nehemias.

Nehemias l: 14. At nangyari nang mannig ko ang mga
salitang ito, na ako'y naupo at unuyak, at nanangis
ng ilang araw; at ako'y nagayuno, at dumalangm
sa harap ng Dios ng Iangit.

Ipinanalangin ni Nehemias ang tungkol sa mga pader
ng nangangailangan itayong muli upang maipagsanggalang
ang mga tao sa kanilang mga kaaway at inilagay ng Dios
sa Kanyang puso ang isang plano na gagawa nang isang
bagay tungkol sa pangangailangan. Nakaramdam si Nehe-
mias nang pagmamalasakit na napuna ng emperador
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sapagka't dapat ay walang magmukhang malungkot sa
harapan ng emperador. Siya ay maanng maparusahan at
mawala sa kanyang katayuan at kunin pati na ang kan-
yang buhay dahil sa di pagbibigay kasiyahan sa empera-
dor. Ngunit SI Nehemias ay rnadahng nanalangin nang
tahimik sa DIOSat kinuha ang pagkakataong magsalita sa
emperador tungkol sa pangangailangan ng kanyang bayan
Nanalangin si Nehemias, "BIgyan ako ng tagumpay nga-
yon at gawing mahabag ang emperador sa akin .. GInawa
ng DIOSang gayon. sa halip na mayamot. pinag-usapan
rula ng emperador at ni Neherruas ang suhrarun, umanong
sa kanya kung ano ang kanyang nais.

Nehemias I:14. Nang magkagayo'y smabi ng han
sa akrn Ano ang iyong hmíhiling? Sa gayo'y duma-
dalangin ako sa Dlos ng langit At nagsabi ako sa han,
at kung ang iyong lingkod ay makasumpong ng biya-
ya sa lyong paningin ay suguin mo ako sa Juda, sa
bayan ng libingan sa akmg mga magulang, upang
akmg maitayo At ang han ay nagsabi sa akin (ang
reyna ay nakaupo naman sa ISIpmg ruya), Magigmg
gaano kalaon ang lyong paglalakbay? At kailan ka
babalik? Sa gayo'y nalugod ang han na sugum ako at
nagtakda ako sa kaniya ng panahon

Anong katuwaan! Ang emperador ay naging kasama
m Nehemias sa paggawa ng tugon ng Dios: sa panalangin.
Birugyan niya SI Nehemias ng bakasyon, kapamahalaan,
mga kailangang panustos, at mga sundalong kasama upang
Ipagsanggalang SIya.

Tinulungan ng Dios si Nehemias sa maraming pag-
kakataon na sagot sa panalangin. Anong mga suliranin
ang kanyang kinaharap! Ngunit napagtagumpayan niya
ang lahat Naitayo niya ang mga pader at naglingkod
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bilang gobernador sa Jerusalem. Ibimgay ni Nehemias ang
kanyang lihim na tagumpay sa mga sahtang, "Dahil sa
ang Dios ay sumasaakin." Maan nn nating sabihm na
ang mga dakilang bagay ay nangyayan sa pamamagitan
ng kanyang mga panalangin sapagka't siya ay nakahandang
maging kasama ng Dios sa pagtugon sa kanila

Gawin Mo Ito

10 Kung Ikaw ay may Biblia, urunumungkahi
kong basahm ang aklat ni Nehemias. BIgyan
nang tanging pansm ang kanyang mga pana-
langm, Pansinin ang ahn mang mga suhranm
na katulad nang Ilan mong hmaharap o
naharap na Isulat mo sa Iyong kuwaderno
ang tanging mga Isipan na rbirugay ng DIOS
sa IYO tungkol sa mga ItO

11Ngayon ay pagbahkan mo ang mga panga-
ngailangan na lyong naisulat sa iyong kuwa-
derno at naipanalangm na sa araling ito. Hi-
ngm sa DIOS na Ipakita sa IYO kung ano ang
nais Niyang gawm mo tungkol sa alin man
sa kanila. Makirug sa kanyang katugunan
Isulat sa lyong kuwaderno ang lyong kuro-
kuro na ibinibrgay NIya sa IYO tungkol sa
kung paano ka makatutulong na matugonan
ang lyong mga panalangm. Kunin ang mga
pagkakataong ibrrubigay NIya sa IYO upang
makatulong sa Kanyang matagpo ang mga
pangangaIlangan



"Isipin ang Ibang Tao" 83

Tingnan kung tama o mali ang iyong mga sagot,
pagkatapos ay sulatan ang iyong talaan ng mag-
aaral para sa aralin S.

Tingnan Kung Tama o Mali
Ang Iyong Mga Sagot

4. Lahat ng mga halimbawang ito ay nasa Biblia.

Lahat nang ibang mga pagsasanay saaraling ito ay
tunay na pagsasanay sa pananalangin. Inaasahan
ko na nakatulong sa iyo. Iminumungkahi ko na
muling tingnan ngayon ang iyong mga isinulat sa
lyong kuwaderno.


