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Mag. usap
Muna tayo

Marahtl ay nabasa mo sa likuran ng aklat na ito ang
tlang mga tanong ng mga tao tungkol s a panalangin.
Paki tingnan ngayon. Alin ang iyong mga katu-
wrran para pag-aralan ang arahng ItO? Ang may-akda
ng aklat ay St Dr J Robert Ashcroft Nais ruya m'

tulungan kang matagpuan ang mga katugunan. Smabi
ruya

Tayo'y hmdi pa nagkita, ngunit nais kong
maging kaibigan mo. May isang umibig sa akin
at rbmahagi sa akin ang mga bagay na nakatu-
long ng malaki sa aking buhay. Ngayon ay nais
kong rnaibahagr ang mga bagay na ItO sa iyo
Kaya, tayo ay maglakad at mag-usap na mag-
kasama sa pamamagitan ng mga pahina ng aklat
na ItO. sa patuloy nating pagsasama, idinada-
langin ko na nawa 'yang Dios ay makasama
natin at matuklasan mo ang bagong kalahman
ng kagalakan sa pakikipag-usap sa Kanya.

Huwag kang magtataka kung ang mga talata sa BI-
bha sa mga aralin dito ay hmdi katulad ng nasa iyong
Bibha. Alam mo, maraming mga salin ang Biblia. Gina-
rrut narrun ang matandang salin sa tagalog para sa Matan-
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dang Tipan at ang mga talata naman sa Bagong Tipan
ay mula sa Isang Makabagong Salin ng Bagong Tipan,
ito'y kilala sa pangalang "Ang Salita ng Buhay". sa
bawat sipi ibinibigay namin ang pangalan ng aklat, ang
kabanata. at ang talata na matatagpuan mo sa iyong
Biblia. Kung minsan ay sinisipi lamang namin ang isang
bahagi ng talata.

"Kapag lkaw ay Mananalangin", ito ay isang maliit
na aklat na madadala mo at mapag-aaralan, anomang
oras na mayroon kang pagkakataon na mga lima o
sampung minuto na wala kang ginagawa. Sikaping maka-
pag-aral ng isang aralin isang linggo.

Ang kursong ito ay hindi lamang nagsasabi sa iyo
kung paano ang pakikipag-usap sa Dios; ito man ay uma-
akay sa iyo ng pahakbang-hakbang sa tunay na karana-
san ng mabisang pananalangin. Ang mga makabagong
paraan ng pagtuturo sa sarili ay makatutulong sa iyo
na matutuhan ng madali ang mga panuntunan at ilagay
kaagad sa pagsasanay.

Tiyakin na maingat na pag-aralan ang unang pahina
ng bawa't aralin. Ito ang -maghahanda sa iyong isipan
sa mga susunod. Baha-bahaging pag-aralan ang aralin at
sundin ang mga inihahabilin sa ilalim ng pamagat na Ga-
win Mo Ito.1Isulat ang mga sagot sa tanong sa kuwaderno
upang mapagbalikan kung kinakailangan. Pagkatapos ng
bawat aralin, sulatan ang talaan ng mag-aaral para ditd.
Kung mag-aaral ng mag-isa sa tulong ng ICI, mayroon
itong hiwalay na maliit na aklat na tinatawag na Talaan
ng Mag-aaral: Kapag Ikaw ay Mananalangin

Sundin ang mga itinuturo na ibinibigay para sa pag-
papadala ng iyong talaan sa tanggapan ng ICI na malapit
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sa inyong pook at makatatanggap ka ng isang magandang
katibayan. Ang direksiyon ng iyong padadalhan ay dapat
nakatatak sa unahan ng aklat na ito at sa iyong talaan
bilang mag-aaral. Kung wala roon sundin ang mga itinu-
turo para sa isang kapalit na direksiyon. Kung kayo'y
nag-aaral na isang pangkat. sundin ang inihahabilin ng
taga-panguna.



Isipin ang tungkol
sa Dios kapag ikaw

ay mananalangin

• Tuturuan Ka ng Dios na Manalangin

• Ang DIos ay Mabuti

• lnubig Ka ng Dios

• Ang DIos ay Ating Ama

• Magagawa ng DIOS ang Anuman

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo ...

• Isipin ang tungkol sa DIOS kapag ikaw ay mana-
nalangm.

• ManaJangmg may katiyakan na mubig ka ng Dios
at nais na gawin ang pmakamabuti para sa iyo.

1U11JRUAN KA NG DIOS NA MANALANGIN

Nagtataka ka ba kung bakit ang ilang tao ay naka-
tatanggap ng mga kahangahangang mga tugon sa panana-
langin samantalang marami sa iyong mga panalangin ay
tila hindi tinutugon? O bakit ang ilang mga tao ay mada-
lmg makipag-usap sa DIOS, samantalang nahihirapan kang
bumigkas ng sasabihin? O bakit kung rrunsan, nara-
ramdaman mo ang presensiya ng DIOS, at sa ibang pana-
hon tila nakikípag-usap ka sa Isang pader. Marahil ang
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bawa 't Cristiano ay naitanong sa sarili niya ang mga
tanong na ito.

Kahit ang mga alagad ni Jesus ay nagkaroon ng mga
suliranin tungkol sa panalangin. Nakikita rula sa buhay
Niya kung gaano kahalaga ang panalangin, mga kahanga-
hangang bagay ang nangyayari bilang katugunan sa Kan-
yang mga panalangin. Kaya nagmakaawa sila sa Kanya

Lukas 11: l, "Panginoon, turuan nga ninyo kaming
manalangin r
Gawm nating panalangin Ito sa ating pag-aaral ng mga
araling ito Nais tugunin ng DIOs ang ating panalangin
sa katotohanan, Siya ang nagbigay sa atin ng pag-
nanasa na manalangm.

Nang tayo'y lalangin ng DIos. nilagyan NIya tayo ng
Isang bagay na nagsisikap na umabot sa Kanya. Nalaman
natin na ating kailangan ang isang dakilang kapangyan-
hang higit kaysa ating sarili upang malutas ang at mg mga
suliranin. kanlungan tayo. at tumagpo ng ating mga
pangangailangan. Tayo'y umaabot sa sanglibutang hign
sa katutubong kapangyarihan upang humingi ng tulong.
Ngunit ang ating paghimok na manalangin ay patungo
sa kabila pa noon. Nararamdaman natin ang panganga-
ilangang sumamba. pumuri, at maglingkod sa Ilang higit
na makapangyarihang katauhan.

Napakahalagang maakay ang pagsambang Ito sa
wastong Katauhan oo SiX~,na lumalang sa atm. ang DIOS
sa gayon lamang natin matatagpuan ang lubos na kasi-
yahan na nais Niyang tamasahin natm. NIlalang tayo ng
Dios upang makipag-usap sa Kanya tungkol sa mga
maraming bagay. at Siya rin naman ay maaaring makipag-
usap sa atin at matulungan tayo. Ang buhay ay hindi
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buo kung wala ang pakikíugnayan sa Kanya.
Inaanyayahan tayo ng Dios na lumapit sa Kanya

sa panalangin at hingin sa Kanya ang anumang kailangan
natin. Isipin na lamang natin - Siya na lumalang ng sang-
libutan at ng lahat ng naroon, ang Panginoon at Tagapa-
mahala ng sanglibutan ay nais makipag-usap sa atin.
Ginawa Niya tayo, nauunawaan tayo. iniibig tayo. at nais
tayong tulungan. Muli't muli sa Kanyang Aklat na ibini-
gay sa atin .0 ang Banal na Biblia - inaanyayahan Niya
tayo na dalhin ang ating mga suliranin sa Kanya. maki-
pagusap sa Kanya tungkol sa lahat ng bagay. Gayon
ang panalangin - ang pakikâpag-usap sa Dios. Sinasabi
Niya sa atin:

Jeremias 33:3. "Tumawag ka sa Akin. at Ako'y
sasagot sa iyo. at Ako'y magpapakita sa iyo ng mga
dakilang bagay. at mahihirap na hindi mo nanga-
lalaman."

Nakatitiyak ka na tuturuan ka ng Dios sa iyong pag-
aaral at ilalagay sa pagsasanay ang anomang sinasabi sa
atin ng Biblia tungkol sa paraan ng panalangin. Ang
pamagat ng bawat aralin sa aklat na ito ay nagbibigay
sa iyo ng isang alituntuning biblíkal, isang payak na tun-
tunin na makatutulong sa iyo kapag lkaw ay manana-
lar Jm. At ang aralmg ito ay puno ng mga.ismasaga·
wang mga mungkahi tungkol sa paggamit nito Ang
ahtuntunin para sa araling ito .. Isaisip ang Dios kapag
ikaw ay mananalangin . ay itinuturo ni Jesus sa atin.
Kung atmg susundin ang huwarang ibinigay Niya. mag-
sisnnula tayo sa ating mga pananalanging kinikilala kung
sino ang Dios, sinasamba Siya, at nananalanging mang-
yan ang Kanyang kalooban.
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Mateo 6:9,10. "Sa ganitong paraan kayo manala-
ngin: 'Ama naming nasa langit. Sinasamba po namin
ang Inyong pangalan. Nawa'y dumating ng madali
ang Inyong kaharian. Nawa'y ang Inyong kalooban
ang masunod sa lupa. tulad ng sa langit to

Gawin mo ito

sa bawat bahagi ng Gawin Mo Ito,
ang mga tanong o pagsasanay ay makatutulong
sa iyong pagbabalik-aral o paggamit sa anumang
napag-aralan mo. lpakisulat ang mga sagot sa
iyong kuwaderno.

1Basahin ang Lukas II: l at Jeremias 33: 3
nang limang ulit. Paano mo binabalak na
ganutm ang mga talatang ito sa iyong pag.
aaral ng mga aralin?

2Kung hindi mo pa nababasa ang mga pahina
3-13 gawin mo ito ngayon, pagkatapos,
isulat sa iyong kuwaderno ang iyong pina-
kamahalagang dahilan sa pag-aaral ng kur-
song ito.

3Tingnan ang talaan ng mga nilalaman ng aklat
sa pahina 5. Tandaan ng malinaw ang may
marka para sa tsek sa mga bagay na nagawa
mo na kapag :Jcaw ay mananalangin. Marka-
ban ng tanda ng krus (+) ang sa iyong
pakiramdam ay nangangailangan ng higit
na pagsasanay.



14 "Kapag Ikaw ay Mananalangin"

4Anong alituntuning biblikal ang iyong na-
tagpuan sa pamagat ng araling ito? Sino ang
nagturo?

SAlin ang higit mong iniisip kapag ikaw ay
nananalangin? (Tandaan ng X ang iyong
sagot) .

..... a) Dios - kung sino Siya, kung ano ang
ginawa Niya para sa iyo, kung ano ang
nais NIyang gawin mo

... b) Ang iyong sanli .- lyong n1ga suliranin,
kung ano ang nais mo na gawin ng
DIOS para sa iyo.

• Inunumungkahi ko na makipag-usap ka sa
DIOSngayon tungkol sa nais Niyang matutu-
han mo sa mga araling ItO.

• Ngayon ay tmgnan kung tama o mali ang
lyong mga sagot sa pahina 23-24.

ANG DIOS AY MABUTI

Kung tayo'y nakikipag-usap sa ibang tao, hindi
natm basta inirsip ang tungkol sa ating sarili at ang
atmg mga pangangailangan. Iniisip muna natin ang ating
kapuwa -- smo siya, ano ang kanyang gmagawa, at smo
siya sa atm. Ang unang aralin natin sa kung paano ma-
gigmg mabisa ang panalangin, ay gamitin ang gayon ding
alituntunin kapag tayo'y nakikipag-usap sa DIos: Isipin
ang tungkol sa Dios kapag ikaw ay mananalangin sa
katotohanan, ito ay isang saligang bahagi ng pagsamba.
Ang salitang pagsamba ay nangangahulugan ng pagkilala
sa kahalagahan ng Dios.
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Una sa lahat, ating kilalanin na ang DIOs ay mabuti.
Dahil sa ang Dios ay mabuti, nais Niyang makalaya tayo
mula sa mga bagay na nagdadala ng kahirapan. Nais Ni-
yang pagpalain tayo, ginagawa tayong masaya at malu-
sog at tinutulungan tayong mabuhay na mabuti at mabu-
hay na kapakipakinabang. sa ating pag-iisip tungkol sa
kabutihan ng DIOS tayo ay inaakay na sumama sa pag-
awit ng Psalmísta

Mga Awit 100

I Magkamgay kayo na may kagalakan sa Pangi-
noon, kayong lahat na lupain

2 Man.gaglingkod kayo na may kasayahan sa Pangi-
noon: Magsilapit Kayo sa Kanyang harapan na
may awitan.

3 Alamin ninyo na ang Panginoon ay Siyang DIOS;
Siya ang lumalang sa atin, at tayo'y Kanya.
Tayo'y Kanyang bayan, at mga tupa sa Kanyang
pastulan.

4 Magsrpasok kayo sa Kanyang mga pmtuang daan
na may pagpapasalamat, At sa Kanyang looban
na may pagpupuri: Mangagpasalamat kayo sa
Kanya, at purihin ninyo ang Kanyang pangalan.

5 Sapagkat ang Panginoon ay mabuti; ang Kanyang
kagandahang-loob ay magpakailanman; At ang
Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling
lahi.
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Gawin Mo Ito

6 Basahin ang Mga Awit 100 ng limang uJit.
Hanapin ang mga sagot sa tinukoy na mga
talata.

a) Smo ang dapat umawit sa Panginoon?
(t I)

b) Paano tayo lalapit sa DIOS? (t.2)
k) Ano ang dapat nating laging aalalahanin?

(t.3)
d) Anong pagkilos ang dapat nating gawin

sa pagpasok sa dakong pmagsasambaban
sa Dios? (t.4)

e) Ano ang itmuturo sa atin ng talatang 5
tungkol sa DIOS?

• Kung may nalalaman kang awit ng pagpu-
pun, awitin mo Ito sa DIOS.

• Ngayon, tingnan kung tama o rnah ang lyong
mga sagot.

INllBIG KA NG DIOS

Inubig ka at ako ng DIOS Kanyang hkas ang umibig
ISinugo ng Ama ang Kanyang Anak na SI Jesu-Cristo sa
sanglibutan upang l) sabihin sa atm ang tungkol sa
Kanyang pag-Ibig, 2) Ipakita ang pag-Ibig na yaon sa Kan-
yang buhay at mamatay para sa atin. at 3) gawing mang-
yan para sa atm na makasama Siya at tamasahm ang
Kanyang pag-Ibig magpakailan man Smabi ru Jesus
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Juan: 3: 16. "Dahil sa malaking pag-ibig ng Dios sa
sangkatauhan. ibinigay Niya ang Kanyang bugtong
na Anak. upang ang lahat ng sumampalataya sa Kan-
ya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon
ng buhay na walang hanggan."

Dahil sa ang Dios ay mabuti. naglagay Siya ng tiyak
na mga pamantayan para sa nilalang Niyang sanglibutan.
Itinuturo Niya sa atin ang tama mula sa mali sa Biblia
at tinutulungan tayong gumawa kung ano ang tama.
Bilang Tagapamahala ng sanglibutan. tayo'y Kanyang
hahatulan ayon sa ating ginawa, gagantimpalaan yaong
gagawa ng tama at parurusahan yaong gagawa ng masama.
sa kasamaangpalad. tayong lahat ay nakagawa ng pag-
kakamali at nahatulang mahiwalay magpakailan man
mula sa DIOS mahbang magkaroon ng paraan upang
maligtas tayo.

At may paraan! Imibig tayo ng labis ng Dios na isi-
nugo Niya ang Kanyang sanling Anak na SI Jesu-Cristo.
upang kunin ang ating lugar. Innbig rin tayo ni Jesus
at namatay Siya para sa atmg mga kasalanan. SIya ay
muling nabuhay at nagbalik sa langit. Darating ang araw
na muli Siyang babalik upang ilagay ang lahat ng bagay
sa tama dito sa sanglibutan ng Kanyang Ama.

Juan 10:10. "Kaya ako naparito ay upang magka-
roon sila ng buhay na masagana."

Kapag tayo ay mananalangin. kung atmg Jisipin
kung gaano tayo iniibig ng Dios, nais natin Siyang masi-
yahan. Tayo'y malulungkot sa ating mga ginawang pag-
kakamali at hihilingin sa Kanya na tayo'y patawarin
at tulungan tayo sa paggawa ng tama.
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l Juan I :9. Kung Ipahayag natin ang atmg mga
kasalanan, Siya'y tapat at banaJ. at tayo'y patata-
warm sa atmg mga kasaJanan at hlmism sa lahat ng
kasamaan.

Gawin Mo Ito

7Basahin ang Juan 3 16 ng lunang uht. Ano
ang lyong katibayan na mnbig ka ng DIOs?

8 Paano tayo mapapatawad mula sa ating mga
kasalanan?

• Ngayon ay tmgnan kung tama o mah ang
lyong mga sagot

ANG DIOS AY ATING AMA

Nang SI Jesus ay ating tanggapin bilang atmg Taga-
paghgtas, ang DIOs ay naging Ama sa atin Hindi lamang
pag-ampon ang ginawa Niya sa atm. lsmugo Niya ang
Kanyang Banal na Espiritu na mamuhay sa atin. upang
bigyan tayo ng Isang bagong kalikasan at gawin tayong
Kanyang mga anak Itinuturo 111 Jesus sa atin na tawa-
gin ang DIos na Ama kapag tayo ay mananalangin.
tulad ng Kanyang ginagawa. Isipin kung ano ang kahulu-
gan sa atm na maaanng makatawag sa LumaJang ng sang-
hbutan na Ama? Tayo ay makalapit sa Kanya sa
anomang oras at humingi ng anomang pangangailangan
mula sa ating Ama sa langit. Sinabi ru Jesus sa atm na
innbig tayo ng Ama at nais Niyang Ibigay ang anomang
kailangan natm.
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Juan 16:27. "Sapagkat minamahal kayo ng Ama,
dahil mmamahal ninyo Ako at sumampalataya
kayong nagmula Ako sa Ama."

Mateo 6:25-26. "Kaya ito ang payo Ko' huwag
kayong mag-alala tungkol sa pagkain, inurrun, salapi,
at mga darrut . . . Masdan mnyo ang mga Ibon.
Hindi sila nag-aalala tungkol sa kanilang kakamm.
Hindi rula kailangang magtanim, umani o mag-ipon
ng pagkain sapagkat pinakakain sila ng inyong
Amang nasa langit ng mabuting kaloob sa mga humi-
bmg! sa Kanya?"

Ang ating bahagi ay humingi lamang sa DIOS para
sa ating pangangailangan. Ito ay Isang mahalagang bahagi
ng panalangin. Tayo ay humingi at nangako SIyang tutu-
gon. Hindi natin kailangang matakot na tayo'y hummgi
ng Isang bagay na mahirap gawin ng Dios. Magagawa
Niya ang anumang bagay! Kaya tayo ay hurrungi, nala-
laman natin na ang DIOS ay ating Ama.

HUMINGI AT IKAW AY TATANGGAP
Lukas 11:9

PARA SA IYONG
PANGANGAILANGAN KASAPATAN NG DIOS
Sa Iyong Kahinaan Kalakasan ng DIOS
Sa Iyong Pagkukulang Pagpapatawad ng DIOS
Sa Iyong Kalungkutan Pag-ibig ng Dios
Sa Iyong Kamangmangan. . Kaalaman ng Dios
sa Iyong mga Suliranin Katalinuhan ng DIOS
sa Iyong Pagkakasakit Pagpapagaling ng DIOS
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Gawin Mo Ito

9Tinanggap mo na ba SI Cnsto bilang Taga-
pagligtas mo? Kung gayon, pasalamatan
mo ang DIOs sa pagiging Ama mo' Kung
hmdi, nais mo bang Idalangin ang panala-
nging ItO?

Dios, nais kung Ikaw ay maging Ama ko,
Salamat sa pagkakasugo sa Inyong Anak
upang iligtas ako. Patawarin mo ang lahat ng
aking mga gtnawang pagkakamali at tulungan
mo po akong gawin kung ano ang tama.

10Basahin ng hrnang ulit ang Juan 16 27;
Mateo 6'25·26, Mateo 7 11, Lukas 11 9
Markahan ng X ang lyong mga kailangan
sa talaan ng Humingi at lkaw ay tatanggap
Idalangm ang Kailangang ItO. Pasalamatan
ang DIOS sa kalugunan sa lyong panalangm

11lsulat sa lyong kuwaderno ang ahn mang
tangmg mga pangangailangan na nais mong
tugumn ng lyong Ama Manalangm sa Kan-
yang pagkakatugon sa mga Ito, Isulat sa tabi
ng bawat Isa ang petsa nang lyong tanggapin
ang katugunan

MAGAGAWA NG DIOS ANG ANUMAN

Magagawa ng DIOS ang anuman. sapagkat SIya ay
walang hanggan, walang katapusan. Siya ay hmdr naha-
hangganan ng kalawakan - SIya ay naroon sa lahat ng
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dako. Hindi Siya nahahangganan ng panahon - SIya ang
noon, at laging manananatíli; sa ibang salita, Siya ay
walang pasimula at walang hanggan. Nakikita ng Dios ang
lunaharap na kasing liwanag sa nakikita Niya sa nakaraan
at kasalukuyan dahil sa Siya ay walang hanggan sa kaa-
laman. Walang na1ilihim mula sa Kanya .. kahit na ang
atmg mga isipan.

Higit tayong nauunawaan ng DIOskaysa sa atmg sarili
at nalalaman Niya kung ano ang pinakamabuti para sa
atin. sa atmg paglapit sa Kanya sa pananalangm at hmgin
ang Kanyang patnubay, rnakapagtitrwala tayo sa Kan-
yang walang hanggang kaalaman, kabutihan, at pag-Ibig.
Anuman ang Kanyang gawin ay tama. Maaan nating
Isuko ang ating mga buhay sa Kanya na may kagalakan"
na nalalamang pangangalagaan Niya tayo ng mabuti.

ANG DIOS
AY WALANG
HANGGAN

KATAUHAN
KARUNUNGAN
KAALAMAN
KABUTIHAN
KAPANGYARIHAN
PAG·IBIG

Ang Dios ay walang hanggan sa kapangyanhan ..
Nilalang NIya ang sansinukob at pmagagalaw Ito sa
pamamagitan ng Kanyang mga utos. Ang mga kautusan
ng kalikasan ay mga huwaran lamang na rtmatag ng Dios
para sa Kanyang daig-dig; hindi Siya nahahangganan ng
mga Ito. Kailanman at naayon sa Kanyang hangarin
ay maaanng pabilisin o pabagahn ang pagkilos mto. O,
mangyayanng pahintuin Niyang pansamantala ang karu-
lang pagkilos sa pamamagitan ng ISang lugit na mataas
na batas, ang utos ng Lumalang. Ang bunga ay isang
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himala. Nabasa natin ang mga himalang ginawa ni Jesus:
pinagaling Niya ang maysakit, binuhay ang patay,
binigyan ng paningin ang bulag at ang bingi ay nakarinig,
ang lahat ay sa pamamagitan ng Kanyang Salita o
paghipo. Kailanman, hindi kailangang matakot tayo na
ang ating mga suliranin ay napakalaki para sa Dios!

Mateo 19:26. "Subalit walang imposible sa Dios."

Gawin Mo Ito

12Ulitin ang mga dakilang katotohanang ito:
Ang Dios ay mabuti at nais na tugunin ang
aking mga panalangin.
Ang Dios ay makapangyarihan sa lahat;

matutulungan Niya ako ngayon.
Ang Dios ay nasa lahat ng dako; kasama ko

Siya ngayon.
Ang Dios ay marunong sa lahat; gagawin

Niya ang pinakamabuti.
Ang Dios ay aking Ama; nais Niyang tagpuin

ang aking kailangan.
Iniibig ako ng Dios at iniibig ko Siya.

Ano ang iyong pakiramdam tungkol sa Dios
kung iyong inuulit ang mga pangungusap na
ito? Iminumungkahi ko na bawat araw ay
humanap ka ng isang dako upang matahimik
na magni1ay at ulitin ang mga katotohanang
ito bago manalangin. Gawin mo ito hanggang
maging kaugalian mo ang tunay na kaisipan
tungkol sa Dios kailanmang ikaw ay manana-
langin.
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• Tingnan kung tama o mali ang iyong sagot.

• Natapos mo na ang unang aralin. Nasiyahan
ka ba? Inaasahan ko. Ngayon ay kunin mc
ang maliit na aklat Kapag Ikaw Ay Manana-
langin: Talaan Ng Mag-aaral at sulatan ang
bahagi para sa unang aralin.

Tingnan Kung Tama o Mali
Ang Iyong Mga Sagot

l. Ang iyong sagot ay maaaring iba kay sa akin.
Gagawin kong sariling panalangin ang Lukas 11: l
habang pínag-aaralan ko ang bawat aralin at pagka-
tapos ay ipaalaala ko sa aking sarili ang mga panga-
ko ng Dios sa Jeremias 33:3.

2. Ang iyong sagot ay maaaring alin man sa mga
dahilan sa likod ng takip ng aklat na ito. sarili
mong dahilan, o kaya nama'y nais mong mana-
langing mabuti at matugon ang iyong mga pana-
langin.

3. Ang iyong sagot. Ang gagawin ko, mamarkahan
ko lahat yaon.

4. Isipin ang tungkol sa Dios kapag ikaw ay manana-
langin. Jesus

5. Ang sagot mo. Karamihan sa mga tao ay mamar-
kahan ang b.

6. a) Ang buong daigdig
b) Nang masasayang awitin
k) Nilalang Niya tayo at tayo'y sa Kanya
d) Nagpapasalamat at nagpupuri sa Dios
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e) Siya ay mabuti, ang pag-ibig Niya'y magpa-
kailan man, at Siya ay laging matapat.

7 Ibinigay Niya ang Kanyang Anak, SI Jesu-Cnsto
upang iligtas ako.

8. Manampalataya kay Jesus at hmgmg patawann
layo.

9 Ang sagot mo. Inaasahan ko na tinanggap mo na
SI Jesus bilang lyong tagapagligtas Kung kmaka-
ilangang higit mong malaman ang tungkol dito.
magtanong ka sa guro mo sa ICJ sa pagpapadala
mo ng lyong talaan ng mag-aaral.

1O~ll Ang mga sagot mo. Ang iyong guro sa JC) ay ma·
nanalangin na tagpuin ng DIOS ang lahat mong
pangangailangan.

12 Marahil ay magkakaroon ka ng higit na pagtiti-
wala sa DIOS at higit na pagnanais na makipag-usap
sa Kanya sa panalangin.



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.
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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.



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



"Pakinggan ang DIOs" 47

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.



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
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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.



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.
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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
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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.



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
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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.



96 "Kapag lkaw ay Mana1lllÚlngÍn"

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.



Pabayaang tumulong
ang Espiritu Santo
kapag ikaw ay

mananalangin

• Makinig sa Tinig na Espiritu

• DamaIÚn Kung Ano ang Nararamdaman ng Espiritu

• Pabayaang Manalangin ang Espiritu sa Pamamagitan Mo

• Gumawa sa Kapangyarihan ng Espiritu

Ana araling ito ay makatutulong sa iyo ....

• Pabayaang ipakita sa iyo ng Espiritu Santo kung ano
ang ipananalangin at kung paano mananalangin.

• Umabot sa isang malalim na patag sa pagsamba at
higit na mga dakilang tagumpay sa pananalangin
habang pinababayaan mo ang Espiritu Santo na ma-
nalangin sa pamamagitan mo.

MAKINIG SA TINIG NG ESPIRITU SANTO

"O, ang kanyang Icaawa-awang mga paa, Panginoon.
ang kanyang mga kaawa-awang mga paa." Nabigla SI

Mrs. Dean sa kanyang sariling pananalangin. Kababa-
sa pa lamang niya sa isang sulat na si Victor Plymíre ay
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namatay samantalang nagdadala ng evange1io sa loob ng
Tibet. Nguni't ng siya ay lumuhod upang manalangin,
siya ay napaiyak na lamang at nanalangin para sa mga
paa ni Victor Plymire. Naramdaman niyang isang kaha-
ngalan na ipanalangin ang paa ng isang patay na!
Nguni't si Victor Plymire ay hindi patay. Siya ay nasa
Isang dako na ang daan ay natatabunan ng }'elo sa itaas ng
bundok ng Himalaya na ang mga paa ay tumitigas sa ma-
tinding lamig. Maliban sa isang mahimalang pagpapagaling,
siya ay mamatay dahilsagangrena bago makarating sa kabi-
hasnan. At ang himala ay dumating bilang tugon sa pana-
langing may patnubay ng Espiritu!

Pasalamatan ang Dios na ang Espiritu Santo ay tumu-
tulong sa atin na manalangin! Siya'y dumating upang
manirahan sa atin, magbigay ng bagong kalikasan, puma-
patnubay sa atin, at tumulong sa atin na sumamba at
maglingkod sa Dios. sa araling ito ay ating pagbabalik-
aralan ang ating mga napag-aralan upang higit nating ma-
alaman kung paano pababayaang tumulong sa atin ang
Espuitu Santo na manalangin.

Ang Espintu Santo ay Makatutulong sa Atin sa Pananalangin
Roma 8:26-27

Ating Suliranin Ang Kanyang Tulong

Pinalalakas ang Loob Natin
na Mananalangin

Binibigyan Tayo ng Pananam-
palataya

Smasabi sa Atin Kung Ano ang
Ipananalangin

Dumadalangin para sa Atin sa
Kalooban ng Dies.

Kulang sa Panalangin

Maltit na Pananampalataya

Kamangmangan sa Panganga-
ilangan

Kamangmangan sa Kalooban ng
Dios
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Paglaban ni Satanas Bmibigyan Tayo ng Tagumpay

Hangganan na Atmg Pagsasaltta Nanalangin sa Pamamagitan
Natin

Juan 4:24. "Ang Dios ay Espiritu at kailangang sam-
bahin Siya sa ESPICituat katotohanan."

Napag-uusapan na natin ang tungkol sa pakikinig
sa Dios kapag tayo ay nananalangin. Ang Espiritu Santo
ang nagsasalita sa atin sa dalawang paraan ng pag-
uusap sa ating pananalangin at pagbasa ng Biblia. Kung
minsan ipinakikita Niya sa atin ang mga bagay sa ating
mga buhay na hmdi nakapag-bibigay ng kasiyahan sa
Dios. Tinutulungan Niya tayong ipagtapat sa Dios at hu-
mingi ng kapatawaran sa Kanya. At pagkatapos ay bi-
nibigyan Niya tayo ng kapayapaan at katiyakan na tayo
ay pinatawad ng Dios. Ang ating mga buhay ay binago
samantalang nakikmig tayo sa Espirítu Santo at paba-
yaan Siyang tulungan tayo sa bawa't araw.

Taga Roma 8:14-17. Ang mga pinapatnubayan ng
Dios ang siyang mga anak ng DIOS. Hindi espiritung
nang-aalipin at may dalang takot ang inyong tinang-
gap, kundi ang Espiritu Santong umampon sa inyo
bilang mga anak ng Dios, kung kaya't nakatatawag
kayo sa kanya ng "Ama, aking Ama! " Ang Espi-
ritu Santo ang nagsasabi sa ating espiritu na tayo'y
mga anak ng Dios. At bilang mga anak, tayo'y mga
tagapagmana ng mga kayamanan ng Dios. Kasama
tayo ni Cristo ng magmamana ng mga kayamanan ng
Dios

Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan
ang Salita ng Dios at dinadala sa ating isipan ang mga
katotohanan kailangan natin.
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Juan 14:26. "Nguni't ang Tagaagapay-Espiritu Santo
-na isusugo ng Ama sa Aking pangalan, ang mag-
tuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At ipaalaala Niya
sa inyo ang lahat ng sinabi Ko sa inyo."

Isaias 11: 2. Ang Espmtu ng Panginoon ay sasa Ka-
nya, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon.

Ang pagtuturo at patnubay ng Espmtu ay dumara-
tmg kadalasan sa pamamagitan ng Bibba. Kaya rnagbu-
lay-bulay sa Salita ng DIOS sa inyong pagbabasa. Uhtm
ang mga talata. Isaulo at uht-ulitm.sila sa buong magha-
pon. Kumuha ng pangako sa umaga at panatilihin sa in-
yong isipan sa maghapon. Pabayaan ang Sabta ay maging
bahagi mo. Ang Espintu ang makapagdadala ng tamang
mga salita sa iyong alaala at magagamit sila sa mga pang-
yayan kung nais NIyang patnubayan kayo o bigyan ng
lakas ng loob. Gagarrntin nn NIya ang Salita upang luma-
go ang lyong pananampalataya at makikita mo ang mga
dakilang katugunan sa pananalangin.

Gawin Mo Ito

1Mapapansin mo na atmg pinagbabalikan sa
atmg huhng aralin ng kurso ang ilan sa mga
katotohanan na ating napag-aralan. Ito ay
isang mahalagang bahagi ng puspusang pag-
aaral. Immumungkahi ko na ikaw ay mag-
balik sa aralin 3 at basahin muli. Basahin
ang isinulat mo sa kuwaderno para sa araling
yaon.
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2 Isulat ng maikli sa iyong kuwaderno ang
ilang mga bagay na sinabi sa iyo ng Espiritu
na Ipanalangin o gawin mula ng pag-aralan
ang kursong ito. Ano ang mga kinalabasan?

3 Pagbalik-aralan ang aralin 4. Ginagamit mo ba
ang Salita tulad ng iminungkahi? Paano ito
makatutulong sa IYO?

DAMAHIN KUNG ANO ANG NARARAMDAMAN
NG ESPIRITU

Napag-usapan natin ang tungkol sa pagmamalasakit
para doon sa mga nawawala at tungkol sa damdamin ng
ibang mga taong nangangailangan na parang sila ay ating
sarili. Ito ay dumarating mula sa pagibig ng Dios para sa
kanila. Ang Kanyang Espiritu sa atin ay umiibig sa mga
tao at nagiging dahilan upang ibigin din natin sila. Sa
pagpapabaya natin na ang Kanyang paraan ang mang-
yari Sa ating mga buhay, lalong higit tayong pupunuin
ng Kanyang pagibig.

Taga Roma S:S. At hindi tayo nabibigo sa ating pag-
asa sapagka't intlagay na sa ating puso ang pagibig
ng Dios,sa pamamagitan ng Espiritu Santong ibinigay
Niya sa atin.

Ang malaking kahabagan ng Espiritu ay gumagawang
rnapaluha tayo samantalang nananalangin para sa mga
tao, datapuwa't kung minsan ang kagalakan ng Espiritu
ang nagiging dahilan upang tayo ay magalak at magpuri
sa Dios.
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I Tesalonica 5:16-17. Lagi kayong manalangm

2 Tesalonica I: 3. Mga kapatid. tungkulin naming
ipagpasalamat kayong lagi sa DIOS Nararapat Iyon
dahil malaki ang pag-unlad nmyo sa pananampala -
taya, at dalul lumalago ang inyong pagmamahal sa
isa't Isa.

Taga Filipos I:3-4. Nagpapasalamat ako sa DIOSsa
tuwing naaalaala ko kayo. At masaya ang puso ko
kung kayo'y aking rdinadalangm

Taga Roma 12: 15. Makigalak kayo sa mga nagagalak.
at makiramay kayo sa mga tumatangis

Tayo ay nag-usap tungkol sa katayuan at damdarrun
sa pananalangin. Pumasok nawa sa bawa't bahagi natm
ang Espintu Santo upang madama natm ang Kanyang
nararamdaman' Isang maiahm na pagkapoot sa kasalanan,
ang pananabik na mabigyan ang kasiyahan ang DIOSsa
lahat mtmg ginagawa, Isang mahigpit na pagnanais na
matulungang makalaya ang Iba mula sa kasalanan at ang
mga bunga I11to, ang pagnanais na bumalik na muli SI
Jesus sa lupa at Itatag ang Kanyang kaharian. pagibig
para sa DIOSat para sa bayan, malalim na katapatan at
kasigasigan sa ating mga pananalangin, kagalakan sa pa-
kik.pag-ugnay sa Ama, Katiyakan na Siya ay tutugon.
nakahandang gawm ang ano mang Sinasabi Niyang gawin
natm

Gawin Mo Ito

4 Pagbahk-aralan angarahn l hrmhmgrsa Espmtu
Santo na dalhin ka sa malalim na kapatagan
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5ng pagsamba sa iyong panahon ng pag-iisip
tungkol sa Dios.

6 Pagbalik-aralan ang aralin 2 nananalangin para
palakasin ng Espiritu ang tamang dam-
daming nasa iyo.

Pabayaang tulungan ka ng Espiritu na mana-
langin ng panalangin ng Panginoon. BIgyan
ng panahong madama ang bawa't bahagi nito.

PABAYAANG MANALANGIN ANG ESPIRITU
SA PAMAMAGITAN MO

Marammg beses na hindi natin alam kung paano mana-
nalangin. Hindi natm maunawaan kung ano ang mga pa-
ngangailangan ng Isang tao o paano ang paglutas dito.
Hindi natin tiyak kung ano ang kalooban ng Dios. O
marahil wala lamang tayong magamit na mga pananalita
upang mabigkas ang pagibig para sa DIOSna bumubulong
sa atm-o ang paghihirap na tila tayo ay winasak, ang
mga panloob na paglalaban-laban, ang mga pagkatakot,
ang kawalan ng pag-asa. Ang Espiritu Santo ay nag-
hahandog na kunin ang lahat ng mga pananabik at panga-
ngaílangan ng kaluluwa at makipag-usap sa Ama tungkol
sa kanila. Kung minsan ay ginagawa Niya ito sa pamama-
gitan ng pagbubuhos sa iyong mga labi sa iyong pangu-
ngusap na nagmumula sa Kanya at hindi mula sa iyong
sariling isipan. Sa ilalim ng Kanvang mspirasyon ibmu-
buhos mo ang malalim na pananabik ng iyong kaluluwa
o pagsamba sa Dios. sa ibang panahon, higit na nais Niya
na gawin ito sa sarili Niyang pangungusap-isang tanging
panalanging ayon sa kanyang Salita.
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Taga Roma 8:26-27. Tinutulungan din tayo ng Es-
piritu Santo sa ating mga kahmaan Hmdi tayo ma-
runong manalangin na gaya ng nararapat, nguni't
ang Espiritu na nn ang namamagitan sa atin. sa mga
hibik na hmdi maisasaysay sa pananahta. At ang na-
kasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano
ang kaisipan ng Espmtu, sapagka't siya ang nama-
magitan dahil sa mga banal ahnsunod sa kalooban
ng DIOs.

l Corinto 14:2. Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay
hindi sa mga tao nagsasahta, kundi sa DIOs; sapag-
ka't walang nakauunawa sa kanya, kundi sa espm-
tu ay nagsasalita ng mga hiwaga.

Anong kahanga-hangang kalayaan ang dumarating sa
ating sariling espiritu sa pamamagItan ng gayong pana-
nalangin I Hmdi natin kailangang maunawaan ang lahat
tungkol sa suhramn at kalutasan - ang Espiritu ang mag-
lalahad sa Kanyang sariling mga salita at humingi para sa
pinakamabuti. Siya ay nanalangin ayon sa kalooban ng
Dios; Ito ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang
panalangin ay tutugunin.

Ang ganitong uri ng panalangm ay tmatawag na
"panalangin sa Espintu" o "pagsasalita ng wika". Kung
minsan ay tinutukoy ito na "glossalia" mula sa salitang
Gnego para sa "wika". Milyon-n1Ilyong mga Cristiano
sa sanglibutan ngayon na pinababayaan ang Espiritu
Santo ang manalangin sa pamamagitan nila sa anomang
wika na napipili Niya.

Ito ay unang nangyari sa 120 na alagad ni Jesus
ng araw ng Pentecostes. Sila ay napuspos ng Espintu
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at nagpasimulang magpuri sa Dios sa mga wika na hindi
nila nalalaman sa pulutong na nagkakatipon, ang mga
tao mula sa maraming bansa ay naunawaan kung ano
ang sinasabi ng mga Cristiano sa iba't-ibang wika. Sila ay
nagsasabi tungkol sa kahanga-hangang mga bagay na
ginawa ng DIos!

Mga Gawa 2:4. Napuspos sila ng Espiritu Santo at
nagsalita sa Ibang mga wika ayon sa kapangyarihang
ibuugay sa kanila ng Espiritu

Si Apostol Pablo ay maliwanag na pinabayaan ang
Espiritu na manalangin sa pamamagitan niya sa mga
wika sa kanyang pamamagitan para sa mga bagong
Cristiano, mga manggagawang Cristiano, at ang iglesia
na kanyang itmatag. (Binanggit niya ito na manalangin
sa Kanyang Espiritu). Nguni't ito ay hindi nagpatigil
sa kanya sa masigasig na pananalangin sa kanyang sa-
riling salita. Tinutulungan tayo ng Espiritu na mana-
langin sa gayon ding paraan.

l Corinto 14: 14-15. Sapagka't kung nananalangin
ako sa ibang wika, nananalangin ang aking diwa,
subali't walang natutulungan ang aking isip. Ano
ang dapat, kung gayon? Mananalangin ako sa ak-ing
diwa, at aawit din ako sa aking isip.

Gawin Mo Ito

7 Isulat ang alin mang kapakinabangang ma-
kikita sa pagpapabayang manalangin ang
Espiritu Santo sa pamamagitan mo.
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8Kung nararamdaman mo ang pangangailangan
para sa malalim na kapatagan ng pananala-
ngin, makipag-usap ka sa Espiritu tungkol
dito.

9 Ngayon ay pagbalik-aralan ang aralin 5.
Hingin mo sa Espiritu na tulungan kang
maramdaman kung ano ang Kanyang
nararamdaman tungkol sa iyong mga kaila-
ngan na itinala mo. Pabayaang ang ESpIrÍ,tU
angmag-akay sa iyo at manalangin sa pama .
magitan mo para sa bawa't isa. Salitain mo
ang mga salita na rbimbigay Niya sa IYO;ma-
nanalangin Siya para sa kanila ayon sa kalo-
oban ng Dios

GUMAWA SA .KAPANGYARIHAN NG ESPIRITU

Sa buong kursong ito napag-usapan natin ang tung-
kol sa pagpapabaya na gamitin tayo ng DIOSupang ma-
katulong sa pagtugon sa ating mga panalangin. Tayo'y
nakikirug para Ibigay sa atm ng Espmtu Santo ang Ka-
niyang mga pagtuturo, nguni't paano natin magagawa
kung ano ang Kanyang sinasabing gawin natin? Sa pa·
mamagitan ng Kanyang kapangyarihan!

Filipos 2: 13. Sapagka't ang Dios ang gumawa sa
myo, Siya ang nagbigay sa inyo ng pagnanais at
kakayahang makasunod sa Kanya.

Pagkaraang makapanalangin tayo sa Espiritu at hingin
ang Kanyang tulong upang gawin ang nais Niyang
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gawin natin. tayo ay makakalabas at gawm Itong nag-
titiwala sa Kanya upang gumawa sa pamamagitan
natm, Hnuhmgi natm sa Kanya na Iligtas ang mga kai-
bigan. smabi NIya S<1 ann na sabihm sa kanila ang tung-
kol kay Jesus. Hmmgi natin sa Kanya na tulungan
tayong gawin Ito at ginawa NIya Tayo ay makapagsasa-
lita at kumilos na may pagtiuwala, nalalaman na ang
DIOs ay tumutugon sa at mg mga panalangin

l Juan 5:14-15 At natitiyak natm sa Kanya na
pmakikmggan NIya arg atmg mga dalangin kung hu-
rmhingi tayo nang ayon sa Kanyang kalooban At
kung alam natmg pinakikmggan Niya ang lahat ng
atmg dalangin, alam nating tmatanggap natm ang
lahat ng atmg hnuhmgi sa Kanya

Ang kapangyariahng Ito ng Espintu ay lundr lamang
sa pagsasalita bilang mga saksi 111 Jesus. kundi nn naman
S:1 pamumuhay para sa Kanya gaya ng nararapat ayon
sa nais Niya para sa atin. Ang atrng mga buhay ay nangu-
ngusap nang higit na malakas kaysa atrng mga salita
tungkol sa pagibig at kapangyanhan ng DIOS

Mga Gawa 1 :8. Nguru't pagadating sa InYO ng Espi-
ritu Santo, tatanggap kayo ng kapangyanhan, at sa-
saksi kayo tungkol sa Akin

2 Timoteo 1:7. Sapagka't hmdi diwang matatakutm
ang ibírugay sa ann ng DIOS, kundi ang Espmtu ng
kapangyanhan, pagibig at katmuan ng ISIp.

Galacia 5: 16. Ito ang masasabi ko Mamuhay kayo
sa patnubay ng Espmtu Santo at hmdi ninyo susun-
din ang ibig ng laman.
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Ngayon sa lyong pagtatapos ng mga araling ito, ang
pinakamahalagang pagsusulit ay ilagay sa pagsasanay ang
lyong natutuhan. Si Satanas - ang isang masama, ay
sisikapin kang hadlangan. NIlalabanan ruya ang gawam
ng DIOs at hindi ruya nais manalangm ka. Nguni't ang
Santo Espiritu ang tutulong sa iyo! Ibibigay Niya sa
IYOang tagumpay laban kay Satanas at ang kapangyari-
hang gawin ang kalooban ng Dios. Pagpalain ka nawa
Niya at gamitin ka na makamit ang mga dakilang espi-
ntual na pagtatagumpay para sa iyong sarili at para sa
iba kapag ikaw ay mananalangin!

Efeso 6: 17-18. Kailangan din ninyo ang helmet ng
kaligtasan at ang espada ng Espintu Santo, na si-
yang Salita ng Dios. Lagi kayong manalangin sa pat-
nubay ng Espiritu Santo. Idalangin ninyo ang lahat
ng Cnstiano.

2 Corinto 10:4-5. Sapagka't ang mga sandata namin
ay hmdi mula sa tao kundi mula sa DIOS at ito'y
makapangyarihang gumiba ng mga kuta ng kaaway.
Wmawasak namin ang mga pangangatwiran at lahat
ng mihaharang ng kaaway laban sa pagkilala sa
DIOS. Birubihag namin ang lahat ng salungat na kai-
sipan at pinasusunod kay Cristo ang mga iyon.

Judas 20. Subali't kayo, mga minamahal magpaka-
tatag kayo sa inyong napakabanal na pananampa-
lataya. Manalangin kayo sa patnubay ng Espiritu
Santo
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Gawin Mo Ito

10 Pagbalík-aralan mo ang arahn 6, hingin sa
Panginoon na tulungan kang gumawa sa
Kanyang kapangyanhan sa iyong panala-
nging kasama ang iba at gawin kung ano ang
magagawa mo upang mapasigla ang iba sa
pananalangin.

11Iminumungkahi ko na itaJa mo sa lyong
kuwaderno ang anomang suhranin sa lyong
buhay kung saan kailangan mo ang kapang-
yarihan ng Espiritu Santo. Makipag-usap ka
sa Kanya tungkol sa kanila at pagkatapos
ay lumabas upang sakupin sila sa Kanyang
kapangyarihan.

12 Kung Ikaw ay interesadong higit na mapag-
aralan ang tungkol sa Espmtu Santo at Kan-
yang gawa, hilingin mo sa )C) ang aralm
"Ang Iyong Matulungmg Kaibigan."

Binabati kita sa pagtatapos sa kursong ItO!

" Tingnan kung tama o mali ang lyong mga sa-
got. Sulatan ang lyong talaan ng mag-aaral
para sa aralin 7 at Ipadala sa tanggapan ng
)CI sa inyong pook.
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Tingnan Kung Tama O Mali
Ang Iyong Mga Sagot

Karamihan sa iyong sagot para sa araling Ito ay
pangkaraniwan sa pagitan mo at sa Dios. Inaasahan ko
na ang pagbabalik-aral ay naging tulong. Nagulat ka kung
gaanong higit na makahulugan sa lyong pagbabalik na
pag-aralan at bigyang diin ang tungkol sa Espiritu Santo?
Ngayon tingnan mo ang mga pagsasanay at lyong mga
sagot para sa araling ito at magpasalamat sa DIOS sa
lahat ng iyong pag-unlad.



TALAAN NG MAG-AARAL

kapag
ikaw ay

61N

Pangalan ng Mag-aaral _



PAGHILING NG MGA KURSO
Ang tanggapan ng ICI sa iyong pook ay magaga-
lak na bigyan ka ng sapat na imponnasyon tung-
kol sa karagdagang mga kurso na nakahanda, ga-
yon din ang halaga nito. Maaari mong gamitin
ang pahinang ito bilang isang "order blank" o
kaya nama'y magagamit mo ito sa paghiling ng
mga pangebanghelistíkong kurso na walangbayad
para sa iyong mga kaibigan. Ipadala sfl amin ang
mga pangalan at tirahan ng mga nagnanais na
mag-aral sa kurso.

~1977, All Rights Resen-ed
International Correspondence Institute

Brussels, Belgium
D/1977/214S/9
PNO/1980/3



KAPAG IKAW AY MANANALANGIN

Aralin l at 2

Student Number .
(Huwag susulatan kung hindi mo
alam ang iyong ICI student
number)
Petsa

Isulat nang maliwanag

Ang lyong Pangalan
Ang Iyong Tirahan

Edad . . . . . Kasarian (Sex)
Hanap-buhay o...............
Paano ka nag-aaral sa kursong ito:

Mag-tsa ka ba lamang? . . . . . . . . . . .
Kasama ka ba sa grupo? .

Anong iglesia ang iyong kinabibilangan? . . . . .

Ano ang iyong tungkulin dito?

Gumamit ng iba pang papel kung kinakailangan
para sa iyong sagot at mga puna.



Aralin 1: Isipin ang Tungkol sa Dios
Kapag lkaw Ay Mananalangin

l. Pinag-aralan mo na ba ang unang aralin at
tapos mo na ba ang lahat ng pagsasanay sa
bahaging "Gawin Mo Ito"? .
Kung hindi pa, alin ang iyong di maintin-
dihan? .

2. Bakit ka nag..aaral sa kursong ito? .

3. Isulat ang tatlong salita na naglalarawan sa
Dios. Ang Dios ay .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ano ang iyong katibayan na ikaw ay iniibig
ng Dios?

5. Anong talata sa Biblia ang nagsasabing ang
Dios ay nangako na sasagot kapag ikaw ay
mananalangin? .

6. Iyo bang natagpuan na ikaw ay natutulu-
ngan kung iyong iniisip ang Dios kapag ikaw
ay nananalangin? . .. Sa paanong paraan?



Aralin 2: Lumapit sa Dios sa Tamang Paraan
Kapag lkaw ay Mananalangin

7. Ginawa mo na ba ang lahat ng pagsasanay
sa aralin 2? . . . . . . .. .
Kung hindi pa, alin ang iyong di maintin-
dihan? .

8. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong
sarili T gli ,mg agapa ígtasr , . . . . . . . . . . . . .
Kailan? .
Kung hindi pa, tatanggapin mo ba Siya

? 'ngayon .
9. Isulat ang dalawang dako na maaari nating

pananalanginan (ayon doon sa itinuro ni
Jesus). . . . . . . . . .. .., .
Saan ka pa nananalangin? . . . . . . . . .

10. Mauulit mo ba sa iyong memorya ang Pana-
langin ng Panginoon? .
Paano ito nakatulong sa iyo? .

11. Isulat ang ilang saloobin na nasa atin kapag
tayo'y mananalangin. Guhitan ang alin man
sa mga ito na kailangang mapalago .

12. Ikaw ba ay may mga kaibigan na gustong
mag-aral sa araling ito, "Kapag Ikaw Ay
Mananalangin"? Mangyaring isulat ang ka-
nilang pangalan at tirahan sa isang papel at
ipadala sa aming opisina.



Mga Tanong - Puna - Kahilingan sa Panalangin

Ang iyong guro ay magagalak na ikaw ay
tulungan sa iyong mga katanungan habang ikaw
ay nag-aaral, at mananalangin para sa iyo kapag
ikaw ay may pangangailangan .

....................................................................................... ..

........................................................................................ ..

........................................................................................ ..

Muli mong tingnan ang iyong Talaan ng Mag-
aaral para sa l at 2 aralin upang matiyak na ang
lahat ng mga tanong ay may tamang sagot.

Intemet.onal Correspondence Inatltut.
Philippine National Office

P.O. Box 1084 Manila 2800
Tel. Nos. 59-83-67, 58-00.61, 50-96-76



KAPAG IKAW AY MANANALANGIN

Aralin 3 - 4

Student Number .
Petsa .

Isulat nang maliwanag

Ang Iyong Pangalan ...•. , .
Ang Iyong Tirahan .

Aralin3:Pnm~~angDws
Kapag lkaw ay Mananalangin

13. Ginawa mo na ba ang lahat ng pagsasanay
sa aralin 3? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kung hindi pa, alin ang iyong di maintin-
dihan? .

14. Isulat ang walong paraan na ginagamit ng
Dios sa pagsasalita. Guhitan ang alinman na
Kanyang ginamit upang magsalita sa iyo ...

15. Isulat ang dalawang paraan ng pakíkinig sa
Dios kapag Siya'y nagsalita .

16. Paano natin -matitiyak na ang pamamat-
nubay na ating naiisip ay mula sa Dio ..?



Bumanggit ng dalawa.

Aralin 4: Gamitin Ang Salita ng Dios
Kapag lkaw ay Mananalangin

17. Ginawa mo na ba ang lahat ng pagsasanay
sa aralin 4? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kung hindi pa, alin ang iyong di maintin-
dihan? .

18. Mayroon ka bang Biblia o Bagong Tipan?

19. Paano mo ginagamit ang Biblia kapag ikaw
ay nananalangin? .
.... .. .. " " ..

20. Paano ka natulungan ng aralin 3 at 4? ...

Gumamit ng ibang papel kung kailangan mo
para sa iyong mga sagot, mga puna, mga tanong,
mga kahilingan sa panalangin, o kaya nama'y
ulat ng mga panalanging tinugon. Muli mong
tingnan ang iyong Talaan ng Mag-aaral para sa
aralin 3 at 4.



KAPAG IKAW AY MANANALANGIN

Aralin 5-7

Student Number .
Petsa .

Isulat nang maliwanag

Ang Iyong Pangalan .
Ang Iyong Tirahan ..

Aralin 5: Isipin ang Ibang Tao
Kapag lkaw Ay Mananalangin

21. Ginawa mo na ba ang lahat ng pagsasanay
sa aralin 5? ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kung hindi pa, alin ang iyong di maintin-
dihan? .

22. Nakatulong ba sa iyo ang araling ito upang
makita, madama, ipanalangin, at naging
paraan para matagpo ang pangangailangan
ng iba? Mangyari lamangna pakisalaysay ito .

. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .



Aralin 6: Sumama sa Iba
Kapag Ikaw Ay Mananalangin

23. Ginawa mo na ba ang lahat ng pagsasanay
sa aralin 6 ? .
Kung hindi pa, alin ang iyong di maintin-
dihan? .

24. Ikaw ba ay may kasama sa pananalangin?

Ilang beses kayong nanalangmg magka-
sama? '" .
Ikaw ba ay nagdaraos ng panalanging pang-
pamilya? .

25. Mayroon bang pangkat-pananalangin na
malapit sa inyo? Ilang beses ito
nagtitipon'! .
Ikaw ba ay sumasali dito? .
Kung hindi, ito kaya ay magiging praktikal?

.............................

Ano ang iyong magagawa dito? .
.. .. .. . . . .. . . .. . . . .... .... .... ...... .. .. .... ......

26. Ano ang iyong pagkakataon upang maka-
tulong na mapaunlad ang isang maayos na
paglilingkod ng pananalangin sa inyong
iglesia?



Aralin 7: Pabayaang Tumulong. Ang Espiritu
Santo Kapag Ikaw Ay Mananalangin

~7. Ginawa mo na ba ang lahat ng pagsu.anay
sa aralin 71 .

Kung hindi pa, alin lJ,ngiyong di maíntín-
diJlan? ...•.•.. !J' •••••••••••••••

28. Paano ka tinulungan ng Espiritu Santo sa-
pu' nang ikaw ay magsîmulang mag-aral sa
kursong ito? ............•...........

29. Ikaw ba ay tumanggap ng mga tugon sa
panalangin? .

30. Anong bagong ugali ng pananalangin ang
iyong naisagawa? .

Mangyaring gumamit ng ibang papel kung kina-
kailangan para sa iyong mga sagot, mga puna,
mga tanong, mga kahilingan sa panalangin, o
kaya nama'y ulat ng tugon sa panalangin.



MALIGAYANG BATI!
Tapos mo na ang Kapag Ikaw Ay Ma-

nanalangin! Ikinagagalak naming mapa-
bilang ka na aming mag-aaral at kami ay
umaasa na patuloy kang mag-aaral ng iba
pang kurso sa I.c.I. Kapag natapos na na-
ming masuri ang iyong pagsusulit, magpa-
padala kami sa iyo ng magandang katiba-
yan. Mangyari lamang na isulat nang mali-
wanag ang lyong pangalan sa Ibaba para sa
iyong katibayan ng pagtatapos.

Pangalan oo ••••• ,

Ngayon ay muli mong pagbalikan ang
iyong Talaan ng Mag-aaral para sa aralm
5-7. Pagkatapos, Ipadala sa arrun ang
lyong Talaan ng Mag-aaral.

Ipadala ang lyong Talaan ng Mag-aaral sa:

INTERNAnONAL CORRESPONDENCE INST1TUTE

P.O. Box 1084, Manila

2I1M/9.S6 Velpnnt Corpor8tion





Gusto
mo bang

malaman ...
• ano ang nagagawa ng pananalangin sa lyong buhay]
• paano makrkrpaq-usap sa DIos]
• paano mananalangin sa iba't Ibang pangangailangan]
• paano mo matatanggap ang tugon sa lyong panana-

langin]
• paano magkakaroon ng pananalangin pangpamllya]
• paano mangunguna sa Isang pangkat ng pananalangin]

Kung gayon, ang Kapag lkaw ay Mananalangm
ay sadyang ismulat para sa iyo. Ang mga mung-
kahing praktikal na ibinigay dito ay mag-aakay sa
iyo sa isang malapit na kaugnayan sa Dios at sa
mga magagandang karanasan sa pananalangin.

Ang aklat na Ito ay gumagamit ng paraang pag-
tuturo sa sanh na ginagawang madali ang pag-aaral.
Sundan mo lamangang mga tagubilin at sanavm ang
iyong sa~ili habang ikaw ay nagpapatuloy.

Ang srrnbolonq Ito ay Isang patnubay para

~

sa sunud-sunod na pag-aaral Ang SeryengLJ Christian life ay hinati sa tatlong YUnit

O ng tlg-aanlm na kurso ang bawa't Isa. Ang
• Kapag lkaw ay Mananalangm ay pang-apat

(4) na Kurso sa Yunit 1.

Maaan mong gamitin ang aklat na Ito bilang Isang kurso
sa pansariling pag-aaral, o basahin ItO bilang Isang aklat
sa pansariling kapak Inabangan.

L1210TA90
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