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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 62:8

“Pagbubuhos Ng Ating Puso Sa Dios”

ni Rev. Carl Haak

Sa araw na ito ay nais kong magsalita sa inyo tungkol sa katotohanan ng panalangin:  personal, palagiang
panalangin.  Sa paghahanda para sa mensahe ngayon, may dalawang bagay na tumama sa akin tungkol
sa panalangin.  Ang una ay ang yaman ng Biblia sa katotohanan ng panalangin.  Malaking bahagi ng Biblia
ay nakalaan sa panalangin.  Gaano karami ng Salita ng Dios ang nagsasabi sa atin tungkol dito! Isipin ang
Mga Awit, na talagang mga panalangin ng mga anak ng Dios.  Isipin ang mga halimbawa sa Biblia tungkol
sa panalangin:  si Jacob habang nakikipagbuno sa Dios sa Penuel, si Daniel sa yungib ng leon, ang mga
hari ng Juda (Jehosafat, Hezekias, Asa) na nanalangin sa Dios, ang mga propeta (Elias, Nehemias), ang
mga sulat ni apostol Pablo at Pedro, na paulit-ulit na tumutukoy sa panalangin (manalangin ng walang
patid, sabi ni Pablo; sa lahat ng mga bagay ay laging manalangin).  Pagkatapos, isipin ang buhay mismo
ni Jesu Cristo – kung paano Siyang nanalangin buong magdamag at kung paano pinagtuunan ng Kanyang
mga alagad na Siya ay taong higit na mapanalanginin.

Bilang Kanyang anak, sinasabi mo bang, “Panginoon, turuan Mo akong manalangin”?  Narito ang sagot:
Kunin mo ang aklat, ang banal na Kasulatan, at basahin ang Aklat! Iyon ang magtuturo sa iyo kung paano
manalangin.  Hindi mo makikita ang lihim sa iyong buhay-panalangin sa isang aklat ng mga moda, sa
pinakabagong uso sa panalangin.  Kundi makikita mo ang katotohanan ng panalangin, at turo sa
pananalangin sa Kasulatan.  Ang Kasulatan ang magtuturo sa iyo.

Bakit higit sa Biblia ang nakalaan sa panalangin?  Dahil ang panalangin ay mahalagang pamamaraan ng
biyaya.  Ito ay kailangang-kailangan para sa mga anak ng Dios.  Ito ang daan kung paanong pinalalakas
tayo ng Dios sa espiritual nating paglakad.  Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus sa wakas
ng sanlibutan, walang makakahalili sa personal na panalangin.  Samakatuwid, hindi mo dapat hayaang
may pumalit dito.  Kung kaya mong mabuhay ng walang personal na panalangin, dapat mong tanungin
kung mayroon ka talagang biyaya ng Dios.  Kung ang relihiyon mo ay kayang mabuhay ng walang Dios,
kung gayon ay dapat mong tanungin kung ang relihiyon mo ba ay gawa ng Dios o hindi.  Sa pamamagitan
ng panalangin tayo ay nabubuhay kasama ng Dios.  

Ang pangalawang bagay na tumama sa akin habang pinag-aaralan ko ang katotohanan sa panalangin ay
kung gaano ako nahiya sa harap ng Dios dahil sa sarili kong buhay-panalangin, at kung gaano tayo
nadadaig ng pagmamataas.  Ang pagmamataas kasi, ay hindi laging naipapahayag sa kahambugan, ang
ugaling mas-mabuti-kaysa-iyo.  Hindi, ang pagmamataas ay nananahan sa taong sa panlabas ay tila
pinakamababa.  Nananalangin ka ba?  Ang kawalan ng panalangin ay nagpapahayag ng pagmamataas.
Ang kawalan ng panalangin ay paghahambog sa harap ng Dios.  Ang mawalan ng panalangin ay
nangangahulugang ikaw at ako ay magsasabing, “Kaya namin ito.”  Ang mabuhay ng walang panalangin
ay ang mabuhay na tila tayo ay nagsasarili.  Kung ikaw at ako ay tunay na naniniwalang tayo ay umaasa
sa Dios, hindi ba tayo mabubuhay sa panalangin?   
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May isang sitas sa Biblia na nais kong tingnan sa ilang sandali ngayon.  Ito ay ang Awit 62:8, “Magtiwala
kayo sa kanya sa lahat ng panahon, o bayan; ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan; para
sa atin, ang Dios ay kanlungan.”  Sa talatang iyon naroon ang katotohanan na ang panalangin, ngayon
sa personal na katuturan, regular na panalangin, ay dapat maging makasanayang gawain ng bawat anak
ng Dios.  Mga batang lalaki at babae (at sana ay nakikinig kayo), mga mag-aaral sa mataas na paaralan,
mga mag-aaral sa kolehiyo, walang asawa, may asawa, mga nanay at mga tatay, matanda at bata,
matatanda, ministro – sino ka man, ang Dios ay nagsasalita, ang Dios ay may sinasabi sa iyo.  At nililinaw
ito ng Dios.  Dapat kang manalangin ng personal.  Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan.

Ngayon iyan ay isang bagay na hindi ko magagawa para sa iyo at hindi mo magagawa para sa akin.  Sabi
ng Dios, “Ikaw, personal na ikaw, bilang regular na kasanayan sa iyong buhay, bawat araw, lumapit ka
sa Akin at ibuhos mo ang iyong puso sa Aking harapan.”  Malinaw ang mga salita.  Hindi sila masalimuot
na salita.  Sila ay ganap na malinaw.

Nagpatuloy siya sa pagsasabing, “Magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon.”  Ang salitang
“magtiwala” ay nangangahulugang “manghawakan sa” Dios.   Ang larawan ay sa isang mabubuwal, isang
nangangailangan ng mapagpapatungang tungkod.  O ang kanyang timbang ay napakabigat at siya ay
mabubuwal na at kailangan niya ng magpapalakas sa kanya.  Magtiwala sa Dios.  Ang pagtitiwala sa Dios
ay ang umasa sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya habang naglalagay Siya ng mga kabigatan
sa atin, at habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong kasalukuyan. 

Sa panalangin, kung gayon, kailangan nating kunin ang kabigatang ibinibigay ng Panginoon sa atin, na
inilalagay Niya sa atin ayon sa mabuti Niyang kaluguran, at kailangan nating ilagak ang kabigatang iyon
sa Panginoon, dahil naniniwalang aalalayan Niya tayo.  Ang pagtitiwala ay kilos ng pananampalataya kung
paanong tumitingin tayo sa Dios, naniniwala sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang kapangyarihan at
Kanyang mga pangako, at inilalagay natin ang lahat nating mga alalahanin sa Kanya.  At tayo, bilang ganti,
ay nakakaranas na tayo ay naitataas sa ating mga pag-aalinlangan at mga panghihina.

Magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon.  Dalhin sa Kanya ang iyong mga pangangailagan sa lahat ng
panahon.  Oo, kapag ikaw ay nasa paghihirap, kapag ang iyong pananalapi ay banat na banat na
hanggang sa kaya nito at hindi mo makita kung paano mo makakaya.  Magtiwala sa Kanya kung ikaw ay
isang balo at ikaw ay nag-iisa; kung ikaw ay isang kabataan na nilalabanan ang mga takot na sa paniwala
mo ay hindi naranasan ng sinuman; kapag naiisip mo, bilang kabataan, na walang may gusto sa iyo at
hindi mo alam ang dapat mong gawin.  Magtiwala sa kanya sa lahat ng panahon, lahat ng panahon – hindi
lamang sa kahirapan, kundi maging sa kasaganaan, lalo na sa kasaganaan, kapag ang lahat ay mabuti,
kapag sinasabi mo, “Totoo, wala kaming anumang dapat ireklamo.”  Ah, dapat kang magtiwala sa Dios
lalo na doon, baka ikaw ay madaya at maakit nitong sanlibutan.  Ibuhos mo ang iyong puso sa Kanyang
harapan. 

Sinabi ko na ang mga salitang iyon ay napakalinaw.  Hindi sinasabi dito, “Basahin ang mga salita sa
harapan ng Dios.”  Hindi sinasabi dito, “Ulitin ang kinabisa, walang kamalayang mga panalangin sa
harapan ng Dios.”  Hindi sinasabi dito, “Lumapit sa Dios na gaya ng isang parot at magsabi ng ilang salita.”
Kundi sinasabi nito, “Ibuhos mo ang iyong puso.”  Ano ang ibig sabihin niyon?  Ang anyo ay gaya ng isang
basong tubig.  Baliktarin mo ang baso.  Itapon mo ang nasa puso mo.  Lahat nito.  Sa harapan ng Dios.
Mga bagay na hindi mo masabi sa iyong asawa, mga bagay na hindi mo masabi sa ibang nilalang.  Ubusin
mo ito sa harapan ng Dios sa panalangin.    

Nakita mo, kilala tayo ng Panginoon.  Dapat mong paniwalaan iyan! At alam Niyang, sa kalikasan, itinatago
natin ang mga bagay na iyon sa loob at ibinibigay natin sila at ginagawa nating maputik na lawa ang ating
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puso.  Lumulubog tayo sa putik ng pagkaawa-sa-sarili.  At habang mas higit natin itong itinatago, mas lalo
itong sumasama.  Tayo ay nagiging mapait o puno ng pagdududa, o sumasama ang ating loob o nagagalit
o nawawalan ng pag-asa.  Itinatago mo iyong lahat?  Itinatago mo iyong lahat sa iyong sarili?  Iniisip mo
bang ikaw ay malakas  – maitatago mo ang lahat?  Kung gayon ang iyong karanasan ay magiging
kahabag-habag at ang iyong puso ay agad matutuyot.  Hindi, sabi ng Dios, “Ibuhos mo ito.”  Ibuhos mo
sa Kanya ang iyong mga kasalanan.  Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan sa Dios.  Huwag mo itong
itago diyan.  Huwag mong subukang takpan ito ng iyong mga pagdadahilan.  Huwag mong pukawin  ang
iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtatago sa kanila sa iyong puso.  Ipahayag mo ang iyong mga
kasalanan sa Dios.    

Ibuhos mo ang iyong mga kapighatian sa harapan ng Dios.  Huwag mo itong itago doon.  Huwag mo itong
panatilihing naka-bote sa iyong puso.  Ihikbi mo itong lahat.  Sabihin mo sa Dios ang iyong mga takot.
Ipahayag mo sa Kanya ang iyong mga takot at ang iyong galit at ang iyong mga sama ng loob at ang
iyong mga kabalisahan.  Inutusan ka ng Dios:  Ibuhos mo ang iyong puso sa Aking harapan.  

Sasabihin mo sa akin, “Pero sandali lang.  Sabi mo, inutusan akong gawin iyon?  Paanong iuutos ang
espiritual na gawain tulad ng pananalangin?  Hindi ba nais ng Dios na magustuhan ko muna iyon?”

Hayaan mong ulitin  ito, kung gayon.  Inutusan ka ng Dios na ibuhos mo ito sa Kanya.  Saanman sa Biblia
ay hindi mo matatagpuan na ang panalangin ay maghintay hanggang naroon na ang iyong pakiramdam.
Kung naroon ang pakiramdam, purihin ang Dios.  Ngunit kung wala sila, hindi ipinauubaya sa iyo at sa akin
ang pagpapasya kung tayo ay pupunta sa Dios.  Sabi ng Dios, “Lumapit ka sa Akin.”  Sabihin mo sa Kanya
ang lahat ng nasa puso mo.  Marahil ang iyong puso ay walang laman.  Sasabihin mo ito ay walang sigla
at matamlay.  Ibuhos mo iyan sa Kanya.  Kung minsan sasabihin mo, Panginoon, wala akong maibubuhos:
Ibuhos mo iyan sa Kanya – ang iyong kasalanan ng pagiging walang laman.

Pangalawa, inuutusan tayo ng Dios dahil kailangan natin ng katiyakan.  Sa ilalim ng bigat ng ating mga
kasalanan at mga pagsubok tayo ay natutuksong mahulog sa kawalang-pag-asa at magsabing, “Pero hindi
ako pakikinggan ng Dios.  Bakit Niya nanaising magkaroon ng kinalaman sa mga katulad ko?”  Walang
pag-aalinlangang naiwan dito.  Oo, inuutusan ka ng Dios:  Manalangin. 

Ikaw ba?  Ikaw ba?  Hindi ko itinanong, “Alam mo bang dapat kang manalangin?”  Hindi iyan ang
itinanong ko.  Hindi ko itinanong, “Sumasang-ayon ka ba na iyan ay mabuting bagay na gawin mo?”  Hindi
ko sinabi, “Sumasang-ayon ka ba na ang pananalangin ay isang mabuti, regular na kasanayan?”  Hindi iyan
ang itinanong ko.  Sabi ko, “Ikaw ba ay nananalangin?”

Ano ang ibig kong sabihin?  Ibig kong sabihin, bilang regular na takbo ng iyong buhay, araw-araw,
nakasanayan, mayroon ka bang personal na buhay-panalangin?  Iyan ang itinatanong ko.

Sabi mo, “Karaniwan, nakasanayan, personal na buhay-panalangin – ano ba iyan mismo?”

Hayaan mong ipaliwanag ko iyan kung gayon.  Mayroon tayong karaniwan, inaasahang mga gawain sa
ating buhay.  Pagtulog – natutulog ka sa isang tiyak na oras sa pangkalahatan.  Pagkain – isang tiyak na
oras kapag ikaw ay kumakain.  Pagtatrabaho – kailangan mong magtrabaho sa isang tiyak na oras.
Paaralan, mga libangan.  Mayroon kang iskedyul sa iyong buhay.  Ang panalangin ba ay pang-araw-araw,
personal na kasanayan sa iyong buhay kung kaya’t ang panalangin ay dumarating sa iyong buhay hindi
lamang ayon sa pangyayari, sa ilalim ng krisis.  Kundi mayroon ka bang mabisa, itinulad, inaasahang
buhay-panalangin?  Nakaugalian mo nang kumain.  Siguro ay bumabangon ka ng 5:30 sa umaga.
Nag-aahit ka, naliligo ka.  Sa ganap na 7:15 inaasahan ka ng asawa sa hapag-kainan.  Sasakay ka sa
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Metro sa ganap na 8:05.  At darating ka sa trabaho.  Sa ganap na 8:45 makikita ka ng amo at ikaw ay
nasa likod ng iyong mesa – ikaw ay nasa opisina.  

Kabataan:  Mayroon kang regular na iskedyul sa buhay.  Naliligo ka sa oras mo.  Walang ibang dapat nasa
paliguan kapag oras mo, tama?  Mayroon kang iskedyul.  Alam mo kung ano ang iskedyul.  Ikaw ba, bilang
kabataan, ay nananalangin ng nakaugalian?  

Ang panalangin ay pamamaraan ng Dios upang pagkalooban tayo ng biyaya at lakas.  Mababasa natin sa
Awit 5:3, “O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan; sa umaga'y naghahanda ako para
sa iyo, at ako'y magbabantay.”  Regular, nakasanayang panalangin.

Ngayon nauunawaan natin na ang panalangin ay isang espiritual na gawain.  Ang pananalangin ay hindi
lamang pagsunod sa daloy.  Kundi dapat din nating maunawaan na itong panalangin ay hindi
mabubulaklak na salita.  Oo, naghahanap tayo ng katanggap-tanggap na mga salita ayon sa Kasulatan.
Nagsasaliksik tayo ng katanggap-tanggap na mga salita sa harapan ng Dios.  At gusto nating mahanap
ang mga tamang salita upang dalhin sa harapan ng Dios dahil lumalapit tayo sa ating dakilang Dios at Hari.
Nakita mo, ang panalangin ay hindi pagkatuto lamang ng wika at paglapit lamang sa panlabas, walang
katuturang pag-uulit ng mga salita, kundi ang panalangin ay pakikiusap sa Dios ng buong puso mo.
“Hinanap kita nang buong puso ko” (Awit 119:10).  “Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong
pangalan” (Awit 86:11).  Ibuhos mo ang iyong puso.  Lumapit sa harapan ng Dios.  Dalhin ang iyong mga
kahilingan.  Makiusap sa Dios sa panalangin.  

Ang panalangin kung gayon, gaya ng sinasabi ko, ay hindi lamang pagsasabi ng mga salita.  Ito ang puso
ng anak ng Dios na nakikiusap sa Dios sa mapagmahal na pakikisama.  Ang pinakamalalim na bahagi ng
iyong pagkatao, ibuhos ang iyong puso sa Kanyang harapan.  Ang Dios ay hindi naiimpluwensyahan ng
panlabas lamang na mga salita, mabubulaklak na salita.  Ang Dios ay hindi nasisiyahan sa lakas lamang
o sa dami ng mga salita.  Kundi sinasabi Niya, “Hanapin mo Ako ng iyong puso.”  Iyan ay
nangangahulugan na ikaw marahil ay mauutal.  Ito ay pagpupunyagi.   Maaari kang mgkamali, marahil,
sa iyong pananalita. Manalangin.  Manalangin sa Dios.  Lumapit sa Kanya.  

Masasabi ko na isang napakagandang kaisipan  din sa ating pribadong pananalangin na matuto tayong
manalangin ng malakas.  Ilalayo nitong maglakbay ang iyong isip.  Mabuti ring kaisipan na kapag
nananalangin ka bago matulog na huwag manalangin sa higaan.  Umalis ka sa higaan.  Lumuhod, gaya
ng dating nakaugalian, sa tabi ng iyong higaan baka makatulog ka sa malambot na unan.

Pinipilit tayo ng Dios na manalangin.  Dapat nating hanapin ang Dios.  Dapat tayong lumapit sa Dios ng
buong puso natin.  

Ang katiyakan?  Ang Dios ay kanlungan para sa atin.  Ang Dios ay kublihan para sa atin.  Siya ay
tanggulan.  Siya ang lugar kung saan tayo ay ligtas, kung saan ang mga panganib ay hindi tayo kayang
abutan, kung saan tayo ay nasa Kanyang pag-iingat.  Ang Dios ay kanlungan para sa atin.  Para sa mga
di-sumasampalataya at para sa masasama hindi Siya kanlungan.  Siya ay kakilabutan sa kanila.  Ngunit
sa anak ng Dios, tinubos sa dugo ni Jesu Cristo, ginawang matuwid sa gawa ni Jesu Cristo, para doon sa
anak ng Dios, ang Dios ay tanggulan.  Kaya nga tayo ay nananalangin sa Kanya.  Nananalangin tayo sa
Kanya dahil sa pananalangin nakikibahagi tayo sa kanlungan na atin sa pamamagitan ni Jesu Cristo sa
Dios.  Dinadala natin ang ating mga panalangin sa Dios dahil sa pamamagitan ni Jesu Cristo ginawa tayong
mga anak ng Dios.  

Nais kong magsara ngayon sa isang tanong lamang ng paglalapat.  Sumagot nang matapat, kung paanong
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kailangan mong sumagot sa araw ng kahatulan.  Alam natin na hindi maloloko ang Dios sa araw ng
kahatulan. 

May nakaugalian ka bang personal na pananalangin?

Hindi ko itinanong kung ang iyong personal na buhay-panalangin ay ganap.  Hindi ko itinanong kung may
mga panahon na ito ay naaabala dahil sa mga gawain at mga problema sa iyong buhay.  Itinanong ko,
May nakaugalian ka bang personal na pananalangin?  Nananalangin ka ba sa lihim, mga batang lalaki at
babae, nanay at tatay, kabataan?  Hindi ko tinatanong ang iba.  Ikaw ang tinatanong ko.

Sasabihin mo, “Hindi ko alam.”  Hayaan mong tulungan kita, kung gayon.

May regular kang nakaugaliang pagbangon at pagbibihis.  May regular kang nakaugaliang kalinisan.  May
ilang mga bagay na ginagawa mo araw-araw.  Nananalangin ka ba araw-araw?  Oo o hindi.  Hindi ko
itinanong, “Nilalayon mo ba?  Gusto mo ba?”  Itinanong ko, “Nananalangin ka ba?”  

Sa palagay ko may isa pa akong tanong, kung gayon.  Kung ang sagot ay “Hindi,” bakit?  Kung hindi ka
nananalangin bawat araw, bakit hindi?  Walang panalangin, anak ng Dios?  Ikaw ay walang panalangin?
Wala talagang panalangin – ito ay harang sa iyong puso?  Nagiging napakabigat nito?  Kung hindi ka
nananalangin, ikaw ay nagkakasala at kailangan mong magsisi ngayon.  Paano tayo magpapatuloy nang
walang panalangin?  

Makakaya natin, sa ating buhay, ng walang maraming libangan.  Makakaya natin ng walang maraming
pera.  Makakaya natin ng walang pinakabagong kasunduan sa telepono, ng pinakamurang bayad.
Makakaya natin ng wala ang mga bagay na iyon.  Makakaya din natin ng may kakaunting telepono.  Ngunit
hindi natin makakaya ng walang panalangin. 

May mga henerasyong nauna sa atin at naunang namatay sa atin nang wala ang lahat ng mga libangang
mayroon tayo, ng walang TV, ng wala ang lahat ng pera na mayroon tayo, ng wala ang lahat ng
kaginhawahang mayroon tayo.  Nabuhay sila nang wala ang mga bagay na iyon.  Subalit walang
henerasyon na naunang nabuhay sa atin na nabuhay at namatay na makadios ang nabuhay ng walang
panalangin.  Hindi ka maaaring mabuhay ng espiritual nang walang panalangin.

Sino ka man:  ama ng sambahayan, ina, anak na lalaki, batang nag-aaral, balo, may gulang – ikaw man
ay nahulog sa kasalanan at sinasaktan ka ng iyong budhi, ikaw man ay pagod at nagugulumihanan at
nag-iisa at labis na nabibigatan, pakinggan ang Salita ng Dios.  Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng
panahon, o bayan.  Ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan; para sa atin, ang Dios ay
kanlungan.

At ang Dios ay nangangako na ang kapayapaan ng Dios, na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng
inyong mga puso at mga pag-iisip kay Cristo Jesus.
_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, gawin Mo kaming masikap upang hanapin ang Iyong mukha sa panalangin.  Ipagkaloob
Mo sa amin na bilang regular, pang-araw-araw, nakasanayang bagay ay humihiwalay kami mula sa
sanlibutang ito at pumapasok sa lihim na lugar ng panalangin.  Gawin Mo po ito sa pamamagitan ng
Espiritu Santo.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


