
•	 Ano	ang	mga	bagay	sa	buhay	mo	na	nakikita	mong	
	 importante	at	may	halaga?
•	 Ano	ang	iyong	panalangin?
•	 Ano	ang	mga	bagay	na	kinaaaliwan	mong	gawin	sa	ibang	tao?

•	 Ipanalangin	ang	bawat	isa	na	maisamang	madalas	ang	panalangin	
	 sa	araw-araw.		
•	 Hilingin	sa	Diyos	na	kumilos	sa	ating	bansa,	sa	iglesiya,	at	sa	ating	

pinapasukan,	atbp.	
•	 Manindigan	sa	bawat	isa	sa	panalangin	sa	pagbahagi	ninyo	ng	inyong	

mga	alalahanin.	
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•	 Papaano	mo	pinagpapahalagahan	ang	mga	panalangin?		
	 Tuwing	kailan	ka	madalas	manalangin?
•	 Sino	ang	madalas	mong	makasamang	manalangin?	
	 Anong	mga	kasagutan	sa	panalangin	ang	iyong	nasaksihan	na?		
	 Ano	ang	mga	alalahanin	mo	sa	panalangin?	
•	 Ano	ang	kapakinabangan	ng	magkakasamang	nananalangin?	

•	 Paano	mo	pinaka-mainam	na	pagsasama-samahin	ang	panalangin	sa	
iyong	pang	araw-araw	na	pamumuhay?	Anong	praktikal	na	hakbang	
ang	maaari	mong	isagawa	upang	pagtibayin	ang	iyong	

	 buhay	panalangin?
•	 Maglaan	ng	panahon	sa	linggong	ito	upang	ipanalangin	ang	

iyong	kaibigan,	kapwa	manggagawa,	atbp.,	na	hindi	mo	madalas	
ginagawang	ipanalangin.	Sino	ang	ipapanalangin	mo	at	kailan	mo	

	 nais	gawin	ito?
•	 Manalangin	ng	sama-sama	ng	iyong	Victory group	at	ipanalangin	ang	

mga	espirituwal	na	tagapamuno,	ang	iyong	bansa,	at	iba	pang	mga	
alalahanin	na	parating.	Anong	kaparaanan	ang	maaaring	makatulong	
sa	iyo	upang	gawin	ito	ng	madalas?

Whatso

WhatnoW

What is the relevance of the Word to my life?

How do I apply the Word to my life?
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Isa	sa	mga	bagay	na	natatangi	sa	sinaunang	iglesiya	ay	ang	masidhing	
pagnanasa	sa	panalangin.	Sa	Mga	Gawa	2,	nasasaad	sa	atin	ang	isa	sa	
mga	bagay	na	pinagbuhusan	ng	panahon	ng	sinaunang	iglesiya	ay	ang	
panalangin.	Higit	pa	sa	marelihiyosong	pamamaraan,	nakaugalian	at	
nakasanayan,	ang	panalangin	ay	isang	debosiyon.	Ano	ang	ibig	sabihin	ng	
pagtuonan	natin	ng	panahon	ang	panalangin?

•     Unahin ang manalangin.
 Lagi silang nagtitipon para manalangin, kasama ang ilang mga babae, 

pati si Maria na ina ni Jesus, at ang mga lalaking kapatid ni Jesus.
Mga	Gawa	1:14

	 Ang	mga	disipulo	ay	nakita	ang	kahalagahan	ng	panalangin	kayat	
minarapat	nila	ang	manalangin	ng	palagian.	Gayun	din	naman,	
kapag	nakikita	natin	ang	panalangin	at	ang	kahalagahan	nito	sa	
ating	pang-espirituwal	na	kalagayan	tulad	ng	ating	pangkaraniwang	
pangangailangan	gaya	ng	pagkain,	tirahan,	hangin,	at	tubig,	doon	
lang	natin	mabibigyang	pagpapahalaga	ito.	Kung	susukatin	natin	ang	
kahalagahan	nito	mula	1	hanggang	5,	1	ang	pinakamataas,	gaano	
kahalaga	sa	iyo	ang	panalangin?

	 	

	 	

	 	

	 	

• Magsama-sama sa panalangin.
	 23. . . at sinabi, “Pagdating namin sa bilangguan nakasusi pa ang mga 

pintuan, at nakabantay ang mga guwardya.” 24Nang marinig ito ng 
opisyal ng mga guwardya sa templo at ng punong pari, naguluhan sila 
at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa mga apostol.

Mga	Gawa	4:23,24

  Hindi	lamang	nakita	ng	mga	disipulo	na	mahalaga	ang	personal	na	
pananalangin,	nakita	rin	nila	ang	kahalagahan	ng	sama-sama	sa	
panalangin.	Tulad	ng	kwento	sa	Mga	Gawa	4:23-31,	bilang	pagtugon	
sa	mga	pasakit	at	mga	paghamon	na	kinaharap	ng	sinaunang	
iglesiya,	sila’y	nagkatipon-tipon	sa	panalangin	at	ang	Diyos	ay	
makapangyarihang	tumugon.	Ang	panalangin	ay	hindi	lamang	
personal,	ito	rin	ay	para	sa	komunidad.	Sino	ang	mga	taong	kasama	
mo	sa	pananalangin?	Anong	mga	kapakinabangan	ang	

	 idinudulot	nito? 

	 		

	 		

	

		

	

• Sinasagot ng Diyos ang mga panalangin. 
	 5Habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na 

pananalangin ng iglesiya para sa kanya. . . . 11Saka lang niya nalaman 
na hindi pala ito panaginip lang. Sinabi niya, “Totoo pala talaga na 
ipinadala ng Panginoon ang kanyang anghel, at iniligtas niya ako sa 
kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Judio na mangyari 
sa akin.”

Mga	Gawa	12:5,11

	 Ang	kasaysayan	ni	Pedro	sa	Mga	Gawa	12	ay	patunay	ng	mahalagang	
katotohanan	ng	panalangin—sumasagot	ang	Diyos	dito!	Nang	ang	
iglesiya	ay	taimtim	na	nanalangin	para	kay	Pedro,	malahimalang	
napalaya	siya	ng	Diyos	sa	kulungan.		Kailangan	nating	alalahanin	na	
ang	ating	mga	panalangin	ay	dapat	na	nakaayon	sa	Kanyang	kalooban,	
at	hindi	ayon	sa	atin.	Papaano	nakakatulong	ang	katotohanan	na	
ang	Diyos	ay	sumasagot	sa	mga	panalangin	na	magpatuloy	ka	sa	
pananampalataya	batay	sa	iyong	pinaniniwalaan?	

	

	 	 		

	

		

	 		

Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga 
apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng 
tinapay, at sa panalangin.

Mga Gawa 2:42
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What What does the Bible say?


