
Sumama sa iba
kapag ikaw ay

mananalangin

• Manalanging Kasama ang Isang Kaibigan

• Manalanging Kasama ang lyong Pamilya

• Manalanging Kasama ang Pangkat ng Nananalangin

• Manalanging Kasama ang Iglesia

Ang ar.iling ito ay makatutulong sa iyo ...

• Hanapin at gamitin ang iyong mga pagkakataong ma-
nalanging kasama ang iba.

• Pasulungin ang gawain ng Dios sa iyong pook saman-
talang iyong pinasisigla ang iba sa pananalangin.

MANALANGING KASAMA ANG ISANG KAIBIGAN

Natuklasan mo na ba ang mga pagpapala na duma-
rating mula sa pananalanging kasama ang iyong kaibigan.
Inilalapit ng Dios ang kanyang bayan ng higit na mala-
pit samantalang nakik.ihati tayo sa mga kagalakan at mga
pagmamalasakit natin. Isang malaking kaginhawaan kung
ang isang kaibigan ay mananalanging kasama natin para
sa ating mga suliranin! Ang ating pananampalataya ay
pinalalakas habang nagpapalakasan tayo ng loob ng isa't-
isa, kasama ang mga pangako ng Dios. Maaari tayong
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"sumama sa iba" kahit na tayo ay nagiisa kapag tayo
ay nanalangin para sa parehong bagay. At tayo ay naki-
kipagtagpo sa iba upang manalangin na magkasama
kapag ito'y maaari.

Nangako si Jesus na sasama sa atin sa isang tanging
paraan kailanman na may dalawa o tatlong nagtitipon sa
Kanyang pangalan. Katulad ng dalawang alagad sa daan
ng Emaus, sa Kanila ay nagpakita ang nabuhay na
Cnsto samantalang nag-uusap sila. tungkol sa Kanya.
Ikaw at ang iyong kaibigan ay makadadama ng Kanyang
presencia. Siya ay magsasalita sa iyo sa pamamagitan ng
mga Kasulatan. Naroroon Siya upang pagpalain ka, pus-
pusin ka ng kagalakan sa kanyang presencia, at isugo
ka sa labas upang sabihin sa iba na Siya ay buhay.

Doon sa hapag kainan sa Emmaus ipinaalam J1Jl Jesus
sa mga alagad kung s100 Siya. Sa pagkain na kasama
ang tsang kaibigan ay nagbibigay nang pagkaka taon
upang higit na makilala ang bawa't isa. Ito rin ang ma-
gandang pagkakataon na makasama ang Panginoon sa-
mantalang pinag-uusapan ang tungkol sa Kanyang ginawa
sa atm, Maraming mga Kristiano ang nagaanyaya
ng kaibigan o mga kaibigan sa isang hapunan upang
ipakilala sila kay Jesus. At Siya ay naroroon!

Inaasahan ko na mayroon kang kaibigang Cristiano
na maaari mong maging kasama sa panalangin, isang
maaaring makasama mo sa pananalangin nang palagian -
kung hindi man araw-araw, kahit minsan tsang linggo.
Napakahalaga na mayroong isang tutulong at magpapa-
sigla sa iyo, o isang bagong Cristiano na nangangailangan
ng iyong panalangin. Tiyak na ninanais mong manalangin
nang madalas kasama ang mga kaibigan na iyong nadaia
sa Panginoon.
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Mayroon tayong dalawang kahanga-hangang mga
pangako ni Jesus para sa dalawa o tatlo na nagtatag-
pong makakasama para manalangin at m88kaisa sa hini-
hingi nila sa Kanyang pangalan: Siya ay naroroon at
Siya ay tutugon! •

Mateo 18:19-20. Muling sinasabi ko sa inyo, na
kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang
nauukol sa anomang bagay na kanilang hihingin,
ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit.
Sapagka't kung saan nagkakatipon ang dalawa o
tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna
nila.

Gawin Mo Ito

l Isaulo ang Mateo 18: 19-20

2 Isulat sa iyong kuwaderno ang mga pangalan
ag mga kaibigang ipinapanalangin o kasama
sa pananalangin. Kung wala pang katuwang
sp panalangin, sikapin sanang mag-anyaya.

MANALANGING KASAMA ANG IYONG PAMILYA

Ana isang Cristianong tahanan ay isa sa mga dakilang
pagpapala sa lupa. sa katotohanan, maaaring maging
isang maliit na langit sa lupa habang ang buong pamil-
ya ay sumasamba at naglilingkod sa Dios na magkaka-
sama! Kung nakikilala ng iyong pamilya ang Panginoon,
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kailangang masiyahan silang kasama mo sa paglago at
pagpapala na dumaratmg sa pamamagitan ng mga pana-
langin ng pamilya araw-araw Kung minsan ang tawag
dito ay araw-araw na panahon ng pagsamba ng pamilya,
"araw-araw na pananalangin", o "Family Altar" Kung
maaan ang asawang lalake ang dapat manguna bilang ulo
ng tahanan Kung hindr, ang asawang babae o kung
maaan ay manalangmg kasama ang mga bata Ang smo
mang Cnsuano ay lulmgin ang Ibang kaamb ng kanyang
pamilya na bumasa at manalangmg kasama siya. Ang
Cnstranong pamilya ay nanalanging magkakasama sa
pagkain. nagpapasalamat sa DIOS para sa pagkain at
luruhihng sa Kanya na pagpalam Ito

l Timoteo 4 3·4 Ibinigay ng DIOSang mga Iyon upang
makain nang may pasasalamat ng mga nananahg at
nakakakilala sa ka totohanan Lahat ng nilalang ng
DIOS ay mabuti, walang Isa man na dapat tanggihan,
kung Ito'y tmatanggap nang may pasasalamat

Kahanga-hanga kung ang mga anak ay naturuang ma-
nalangm para sa Isa't Isa at para sa ahn mang mga panga·
ngailangan sa tahanan' Makalalapit sila sa kanilang mga
magulang sa anomang sand ah at hrngmg idalangm ang
kanilang mga suliranin At nahuhubog dng Isang pang-
habang panahong kaugalian na kurrukilala sa nakalaang
biyaya ng DIOS para sa kanila at turruungrn sa Kanya
para sa patnubay at tulong Ang pamilya na nananala
ngmg magkakasama ay nagpapalakas o nagpapatibay sa
tah ng pagrbig na magbrbigkis sa karula nang sama-sama
Ang buhay ay maayos sapagkat Sila ay nananalangin sa
Ika-uugnay ng pamilya at tumutugon ang DIOS
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PARA sa PamUya

MANALANGIN

KASAMA ang Pamilya

Kaligtasan para sa Lahat sa Panalanging Pangpamilya
Pagkakaugnay ng Pamilya sa mga Pagkain
Pangangailangan ng Pamilya sa Iglesia
Pangangailangan ng Bawa't Isa Kasama ang Bawa't Isa

Kung nais mong magkaroon ng panalanginang pang
pamilya sa inyong tahanan o nais na tulungan ang ibang
pamilya na gawin ito, narito ang ilang simpleng mga
mungkahi.

Mga Mungkahi Para sa Pananalanging Pangpamuya

l. Pumili ng pirmihang panahon na magiging maluwag
para sa bawa't isa. Ang pinaka-maaga ay mabuti
Ang ilan sa mga pamilya ay may panalanginan sa
panahon ng agahan. Ang iba ay sa gabi natatag-
puang maginhawa.

2. Manalanging magkakasama araw-araw sa gayon
ding oras kung maaari.

3 Pabayaang ang bawa't kaanib ng pamilya ay maki-
bahagi. Ito ay maaring sa pagbasa, mga kahilingan
sa panalangin, mga pagpuna, at sa pananalangin

4. Bumasa ng isang maigsi at madaling maunawaang
bahagi sa Salita ng Dios, lalo na kung may mga
bata sa pamilya. (Maaari mong gamitin ang Isang
akJat ng mga kasaysayan sa Biblia para sa mga ba-
tang maliliit). Maraming mga pamilya ang guma-
gamit ng pangaraw-araw na babasahin mula sa aklat
para sa debosyon, gayon din mula sa Biblia.
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5. Pabayaang ang mia kaanib ng pamilya ay maki-

bahagi sa alin mang mga tanong o pagpuna sa mga
binasa.

6. Kung nais mo, umawit ng isang koro o dalawang
pagpupuri at pagpapasalamat o pagsamba.

7. Magbipy ng pagkakataon na banggitin ang alin
mang tanging pangangailangan para ipanalangin
o mga dahilan upang magbigay ng mga pasasalamat.

8. Ma&karoon ng isang maigsing panahon ng panana-
langin na ang isa ay mangunguna o lahat ay maki-
bahagi. (Iminumungkahi ko ang maigsing panana-
langin para ang pamilya ay hindi mamip at ma-
kainisan ang panahon ng pananalangin ).

9. Himukin ang lahat upang makinig sa tinig ng Dios.
Umasang Siya ay magsasalita sa lahat ng nakibahagi.

10. Huwag masisira ang iyong loob kung may mga pag-
aabala at mga panahong hindi maaring magkaroon
ng mga pananalanging pangpamilya. Magpatuloy na
magsikap. Huwag magsikap sumunod sa isang ayos
na palatuntunan, datapuwa't gawin ito ayon sa
mga pangyayari at sa pangunguna ng Panginoon.

Gawin Mo Ito

3Makipag-usap sa ibang mga Cristiano tungkol
sa kahalagahan ng panalanging pangpamilya
ang pinakamabuting panahon, at isang mabu-
ting planong susundin. Kung ikaw ay naka-
tira sa tahanan, pag-usapan ito ng iyong
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pamilya, Isulat sa lyong kuwaderno ang ano-
mang mga mungkahi para sa pag-unlad.

4 Magbigay ng apat na mga pagkakataong
manalangmg kasama ang ilang mga kaamb
ng pamilya. Alin sa mga Ito ang lyong gma-
gamit o gagarmtm ngayon.

5Kung mayroon kang pagkakataong magsimu-
la ng panalangmang pangparrulya, maasahan
kong gagawin mc -kalut na lkaw ang mag-
simula sa panalangm kasama ang Isang tao
para sa Isang tangmg pangangailangan mya.

MANALANGING KASAMA ANG PANGKAT
NG NANANALANGIN

Ang DIOs ay gumagawa sa kahangahangang paraan
ngayon sa rnalilut na pangkat ng mga nananalangin
sa buong sanglibutan. Mga magkaibigan ay nagsama-
sama upang mag-aral ng Bibha at manalangm' Tumu-
tugon ang DIOS sa mga panalangm samantalang sila ay
nagkakaisa sa pananampalataya para sa mga kaluhngan
ng bawa't Isa Ang mga kapit-bahay na hindi pa ligtas
ay hdalasang tinatanggap ang anyaya sa tahanan ng
kaibigan higit na mabihs kaysa paanyaya para sa iglesia
Marami ang nakatagpo kay Cnsto sa mga pananalangin sa
mga tahanan Ang mga lumala ng pagpapagaling ay nang-
yayan Nilulutas ng DIOs ang mga suliramn sa mga sam-
bahayan at hbu-hbo ang napupuspos ng Espiritu Santo sa
malilut na pangkat ng pananalangm.

Ang mga nangyayan ngayon ay katulad ng nangyari
sa panahon ng Bagong TIpan. Ang mga naunang Cnstra-
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no ay nakikita sa Templo ng Judio at mga sinagoga (mga
dako ng pambayang pagsamba ng mga Judio) at gayon din
sa mga tahanan ng mga mananampalataya. Pagkaraan
sila ay inuusig at pinalalabas sa mga sinagoga. Nguni't
nasakanilaangpangakongCristo.lto ay nakita nilang natu-
pad samantalang nagkikita silang sama-sama sa isang
maliit na pangkat; Siya ay naroroon! Sa mga tahanan,
sa mga yungib, sa tabi ng ilog, sa ilalim ng mga kuweba
kasama ng mga libingan, sa bilangguan-nanalangm
silang magkakasama at tinugon ng Dios ang kanilang
pananalangin!

Sa tahanan ni Cornelio, isang pinuno ng hukbong
Romano, unang nangaral ng ebanghelyo si Pedro sa mga
taong hindi mga Judio. Pinuspos ng Dios ng Espi-
ritu Santo ang lahat ng mga nagkakatipon doon at
ginawang maliwanag na ang ebanghelyo ay para sa lahat
ng tao sa lahat ng dako.

Pagkaraan SI Pedro ay ibinilanggo, hinatulang bibi-
tayin sa susunod na araw. Nguni't maraming mga mana-
nampalatayang nagtagpo sa tahanan ni Maria, ang ina
ni Juan Markos, at nanalangin ng masigasig para sa
kanya. Isang anghel ang naglabas sa kanya sa bilang-
guan. Ang mga tanikala ay nalaglag at naalis, ang mga
pintuan ay nabuksan.Ang paglaya ay darating kung ang
bayan ng Dios ay magsasama-sama at mananalangin.

Ang iglesia sa Filipos ay nagsimula sa isang pangkat
ng panalangin. Sila Pablo at Silas ay nakatagpo ng isang
pangkat ng mga babaing nagtagpo para manalangin sa
may ilog. Ang isa sa mga babae, si Lydia, ay tumanggap
kay Cristo. Binuksan niya ang kanyang tahanan kay
Pablo at Silas upang magkaroon ng himpilan para sa
kanilang. gawain samantalang sila ay nasa Filipos. Mga



92

dakilang bagay ang maurîng maging bunga DI panali.
nginan ng mp babae! Kung iyong mababasa ang su-
bt na ipinadala ni Pablo sa iglesia sa Filipos pagkaraan
ng maraming taon, makikita mo na ang isIeliang ito ay
isang malakas at espiritual.

Ngayon ang mga malilit na pangkat ng mga nanana-
langin ay madalas na may mga palatuntunan! naibabagay
sa mga pangyayari. Ang ilan ay nagtatagpo linga-lingo sa
dati ring tahanan. Ang iba ay nagtatagpo sa mga ig1esia,qa
pagawaan, mga tanggapan ,at mga paaralan. Ang isang pang-
kat ay maaaring magsimula sa dalawa o tatlong tao. Kung
may higit na labing-lima ay magiging mahirap para
sa lahat na makakuha ng bahagi ng malaya katulad ng
isang maliit na pangkat. Maraming pangkat ng kababa-
ihan ang nagtatagpo sa umaga o hapon samantalang
ang mga lalake ay nasa kanilang mga gawain at ang mga
bata ay nasa paaralan. Magkahalong pangkat (mga lalake
at babae) ay kadalasang nagtatagpo sa gabi. Ang iba ay
may pamatíd-uhaw na nakahanda at panahon ng pag-
sama·sama pagkatapos ng mga pananalangin. Ang iba ay
wala. Ang ilan ay panalanginan bago mag-almusal o
tanghalian na ginawa sa mga hotel o restaurant.

Ang taong namamahala sa pangkat ng pananalangin
ay dapat na isaalang·alang ang mga bagay-bagay at mga pa-
nanagutan ng mga taong dumadalo. Kung ang pagtitipon-
tipon ay napakahaba, ang iba ay hindi makadadalo dahil
sa mga katungkulan sa tahanan (ang mga tungkulin ay hin·
di dapat pabayaan). Ang iba ay baka mawalan ng pag.
kawili kung napakahaba. Gayon man, ang ilang mga
pangkat ay nailalagay ang lahat ng bagay sa isang tabi
at gumugugol ng mga oras nang pakikipag-usap sa Dios.
Kung ang ibang mga kaaníb ay kailangang umalis ng
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musa, malaya nilang magagawa ito. At kung gumagawa
ng mga himala ang Dios, binabago ang mga buhay, at
pinupuspos ang mga tao ng Kanyang Bspiritu, ang pana-
hon ay tila napaka-ipi!

Ang mga mungkahi sa araling ito para sa panalanging
pangpamilya ay makatutulong para sa pangunguna
sa isang pangkat ng panalangin. sa pangkalahatan, ang
mga ito ay mabuting hakbang:

l. Magsimula sa maigsing pag-aawitan. Makatu-
tulong ito sa ating pag-iisip tungkol sa Dios
at Kanyang kabutihan at magpapasigla sa
ating ?aDanampalataya.

2. Magkaroon ng maikling panahon ng pagbabasa
at pakikibahagi sa Salita ng Dios. Maaaring
pag-aaral ng Biblia kasama ang guro, o ang
bawa't isa ay magbigay ng talata sa Biblia at
magsabi kung paano siya natulungan nito.

3. Magkaroon ng mga pag-uulat tungkol sa mga
panalangin na tinugon. sa ganitong paraan
ang bawa't isa ay makapagpapasa1amat sa Dios
sa Kanyang ginawa at ang lahat ay sumisíg-
lang manalangin para sa pangangailangan ng
iba,

4. Bigyan ng lakas ng loob na ibahagi nila sa
pangkat ang mga tanging pangangailangan o
mga kahilingan para ipanalangin.

5. Himu1dn ang lahat na makibahagi sa panana-
langin para sa mga pangangailangan at para
sa iba sa pangunguna ng PanginOOD.
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Ang ilang pag-aaral ng Biblia at mga pangkat .ng
pananalangin sa tahanan ay bahagi ng palatuntunan
ng pangpook na iglesia. At ang iba naman ay sama-samang
gawain ng iba't ibang denominasyon at pananampalataya.
Ang iglesia ng Assembly of God sa Seoul, Korea na ang
pastor ay si Cho Yonggi ay lumago mula sa 23,000 hang-
gang 35,000 mga kaanib sa loob ng isang taon (1976).
Ang mga ito ay itinatag na ang bawa't pangkat ay sampu.
Kaya 3,500 ang nagtatagpo sa mga tahanan sa buong lun-
sod para mag-aral ng Biblia at manalangin. Ang
~ bunga ay kahangahanga: mga nahikayat, mga
himala, paglago! Sa maraming pook ang mga tao mula sa
iba't ibang iglesia ay nagtatagpo upang manalangin. Ang
Dios ay nagbabago ng mga buhay, binubuhay ang mga ig-
lesia, at nagdadala ng dakilang pagkakaisa sa katawan ni
Cristo samantalang ang Kanyang bayan ay nanalanging
magkakasama.

Gawin Mo Ito

6 Anong pangkat ng pananalangin ang nasa
inyong pook? Itala sa inyong kuwaderno ang
nalalaman ninyo, kung kailan sila nagtatag-
po at saan. Guhitan sa ilalim ng salita ang
iyong maaaring irekomenda sa isang kaíbi-
gang nakatira sa kapaligiran. Ipanalangin
sila.

7Kung walang pangkat o grupo ng panalangin
sa inyong kapaligiran ipanalanging magka-
roon dito. Isulat sa inyong kuwaderno ang
anomang sasabihin ng Panginoon sa iyo tungkol
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sa maaaring mangyari; saan magtatagpo, sino
ang aanyayahan, ang oras, paano magsisi-
mula. Gawin mo ang anomang sasabihin
Niya na iyong gawin.

MANALANGING KASAMA ANG IGLESIA

Ang kilusan ng pangkat ng pananalangin ay kahanga-
hanga, nguni't ang iglesia ay higit kaysa mga pangkat ng
pananalangin. Ang iglesia ay may tungkulin dapat gawin.
Kailangang dalhin si Cnsto sa sanglibutan, itatag ang
pananampalatayang Cnstiano, sanayin sila para sa pag-
hlmgkod, at tulungan sila sa pang-araw na buhay at ga-
wam para sa Dios. Matatagpuan natin ang mga dakilang
pagpapala, mga pakikipagkaibigan, at paglilingkod sa
mga pangkat ng pananalangin, datapwa't kailangan nn
ang makibahagi sa gawain ng iglesiang pampook. At yaong
naakay natin kay Cnsto sa mga pangkat ng panalangin
ay kailangan rin maakay sa pakikisama sa pampook na
Iglesia. Kailangan rin nila ang paghhngkod nito at kai-
langang umunlad sa pagiging malakas na mga kaanib na
maaaring makakuha ng kanilang lugar sa gawain nito.

Ang pananalangin ay Isang mahalagang bahagi ng
iglesia. Ito ang kanyang kapangyarihan. Nagsahta SIJesus
tungkol sa templo na bahay ng panalangin Ang mga alagad
ay nagpupunta saTemplo upangmanalangm.Ang mga taga-
panguna sa iglesia ay ginugugol ang marammg panahon
nila sa panalangin. Nais ng Dios na ang bawa't bahay
na itinalaga sa kanya ay maging bahay-dalanginan, isang
dako kung saan Siya &akiklpagtagpo sa Kanyang bayan.
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Isaias 56:7. Sila ay dadalhm ko sa Aking banal na
bundok. at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay
na dalanginan: ang kanilang mga handog na susunu-
gin at ang kanilang mga hain at tatanggapin sa
aking dambana; sapagka't ang akmg bahay ay tata-
waging bahay ng panalangman para sa lahat ng mga
bayan.

Mga Gawa 2:42-43. Patuloy silang nakikinig sa turo
ng mga apostol. Maganda ang kanilang pagsasama-
han maging sa pagkain at panalangm. Sumasa-karu-
lang lahat ang banal na takot. Gumagawa ng mara-
ming himala at tanda ang mga apostol

Mga Gawa 2:46-47. May pagkakaisa silang nagtitipon
sa Templo araw-araw, at magkakasamang kurnakam
sa kanilang tahanan, at nagsasalu-salo nang may
galak at pasasalamat. Pínapupunhan nila ang DIOS at
mabuti ang pagtingin sa karula ng lahat ng tao At
araw-araw ay idmaragdag sa kanila ng DIOS ang mga
nahhgtas,

Mga Gawa 3: 1. Isang araw, nagpunta sina Pedro at
Juan sa Templo sa ika-tatlo ng hapon, na siyang oras
ng pananalangm.

sa tarangkahan ng Templo, samantalang papasok SI

Pedro at si Juan upang manalangin ay nakakita sila ng
ng isang nanghihingi ng limos na hindi nakalalakad Siya
ay inutusan nilang tumayo at lumakad sa pangalan m
Jesus, at siya ay nakatayo at nakalakad. Bunga ng pag-
papagaling na ito at sa mensahe ni Pedro sa mga naka·
kita dito, may 3,000 tao ang tumanggap kay Cnsto ng
araw na yaon. Ang mga may kapangyarihan ay ibirulang-
go si Pedro at si J uan dahil sa pangangaral ng tungkol
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kay Jesus at inutusan silang huwag na muling gagawin.
NaRg sila ay napalaya, nakipagtagpo sila sa ibang Cris-
tiano at nanalangin na bigyan sila ng higit na katapangan
upang makapagpatuloy ng pagsasabi sa mga tao tungkol
kay Jesus.

Mga Gawa 4:31. Pagkatapos nilang manalangin, na-
yanig ang bahay na pinagtitipunan nila. at sila'y
napuspos ng Espintu Santo. At nangaral sila ng Sa-
lita ng Dios nang may katapangan.

Paano natin magagawang ang bahay ng Dios ay bahay
panalanginan ngayon? Isinasama natin ang pananala-
ngin sa lahat ng iba't ibang mga gawain doon - mga pag-
aaral ng Bibha. mga gawain sa pagsamba, mga pagtitipon
ng kabataan, at mga gawain ng panghihikayat. Nag-
bibigay tayo ng mga pagkakataon para sa mga kahili-
ngan sa pananalangin at mayroong mga patotoo tungkol
sa mga tinugon sa panalangin. Ang ilang mga iglesia ay
may mga silid panalanginan na doon ay nagkakatipon
ang mga tao upang manalangin bago dumating ang pang-
kalahatang gawain ng iglesia. Yaong mga taong nais
tumanggap kay Cristo o nais mapuspos ng Espiritu Santo
ay nagtutungo sa silid ng panalanginan pagkatapos ng
gawain. Ang mga Cristiano ang nagbibigay ng mga payo
at nananalanging kasama nila. sa ibang mga iglesia ang
mga tao ay lumalapit sa altar sa harapan ng iglesia upang
manalangm bago at pagkatapos ng gawain.

Maraming mga iglesia ang bukas para sa mga taong
may nais pumasok at manalangin anomang oras. Ang ilan
ay may maaagang gawain ng pananalangin bag~ magtungo
sa kanilang paghahanap-buhay. Sa maraming mga Iglesia
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sa Korea daan-daang mga lalake at babae ang
nagkakatipon-tipon ng 5:00 tuwing umaga upang mana-
Iangin.

Kailangan ba ng iglesia ninyo ang paggising ng espiri-
tual, o pagbabagong-buhay? Kailangan ba ng inyong
pastor o ng inyong pari ang higit na kapangyarihan ng
Dios sa kanyang paglilingkod. Nais mo bang ang mga
kaanib ng iglesia ay mapuspos na lahat ng Espiritu Santo
at magkaroon ng katapangang sumaksi katulad ng gina-
wa nang unang iglesia? Nais mo bang makakita ng mga
himala sa katugunan ng panalangin at madagdagàn araw-
araw ang inyong iglesia ng mga taong naliligtas? Kung
gayon ipanalangin ang inyong iglesia, sa inyong iglesia,
at kasama ang inyong iglesia. Ang mga bagay na ito ay gi-
nagawa ngayon ng Dios sa ibang iglesia. Magagamit
Niya kayo upang makapagdala ng mga bunga sa inyong
iglesia samantalang ginagawa mo ang iyong bahagi at
samantalang pinasisigla mo ang iba upang manalangin!

Mga Awit 122: l. Ako'y natutuwa nang kanilang
sabihin sa akin. Tayo'y magsiparoon sa bahay ng
Panginoon.

Mga Awit 134:2. Itaas ninyo ang inyong mga kamay
sa dakong santuario at purihin ninyo ang Panginoon.

Gawin Mo Ito

8Itala sa iyong kuwaderno ang mga kailangan
ng iyong iglesia na binabalak na ipanana-
langin. Ipanalangin sila.
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9Hingin sa Dios kung paano ka makatutulong
sa pag-unlad ng paglilingkod sa pananalangin
sa iyong iglesia. Isulat ang sagot sa iyong
kuwaderno .

• Tingnan kung tama o mall ang lyong sagot
sa sulatan ang iyong talaan ng mag-aaral
para sa Aralin 6.

Tingnan Kung Tama O Mali
Ang Iyong Mga Sagot

Sa panalanginan ng pamilya, tuwing kakain, sa Ig-
lesia, at kasama ang sino man sa kaanib ng inyong
pamilya ng isahan ano mang oras, lalo na kung siya
ay may tanging pangangailangan. Maaari kung
ikaw ay may kailangan. Maraming ina ang naka-
pagsasabi na sila ay biglang pinagaling sa sakit ng
ulo o ibang mga suliranin nang ang Isang batang
maliit ay ipinatong ang kamay sa kanyang ulo at
hingin kay Jesus na siya ay pagalmgm.

Ang lahat ng ibang mga katugunan ay ang iyong
sanling paglalagay ng mga alituntunin na iyong
pmag-aralan. sa pagbabalik-aral ng lyong aralin, imi-
numungkahi ko na pagbahkan ang "Gawin Mo Ito"
ngayon at kung ano ang naisulat mo sa iyong kuwa-
derno. Kung iyong ginagawang matapat kung ano
ang iminumungkahi, natitiyak ko na ikaw ay luma-
lago sa paglilingkod sa pananalangin.


