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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 144:11-12

“Ang Ating Panalangin Para Sa Ating Mga Anak”

ni Rev. Carl Haak

Ano ang pinakanais mo para sa iyong anak?  Ano ang sinasabi ng sanlibutan ngayon na
pinakamahalagang bagay na dapat tiyakin para sa buhay ng isang bata?  Katiyakan sa pananalapi?
Kaligtasan sa kapahamakan?  Bigyan sila ng kakayahang gumawa ng matalinong desisyon?  Ano ang
ninanais mo para sa iyong anak?

Sa nakita mo, ang mga pagnanais na ito ay naipapahayag ng tunay na malalim na bahagi sa iyong
kaluluwa.  Ang kagustuhan mo para sa iyong anak ay ang tunay na nagpapahayag ng kung ano ang
higit mong ninanais. 

Bilang bayan ng Dios tayo ay nagkakaloob ng kasagutan sa gayong tanong.  Tinuruan tayo ng sagot,
subalit naglagay din ang Dios ng kasagutan sa ating mga puso.  Sinasagot natin ito sa paraang ganito:
Nais natin si Cristo at ang banal na buhay ni Jesu Cristo at, lalong lalo na, nais natin para sa ating mga
anak ang buhay ni Cristo sa Kanyang iglesia, isang tunay na iglesia, kung saan ang Salita ng Dios ay
ipinangaral sa kadalisayan nito upang mabuhay na nagpupuri at lumuluwalhati sa Dios.  At kung ikaw
ngayon, bilang matanda na, kahit pa ikaw ay isa nang magulang o hindi, iniibig ng Dios ang iglesia,
pagkatapos iyo din ninanais ang mga pagpapalang ito na ibigay sa darating na salinlahi, sa mga bata,
sa mga kabataan.  At ikaw ay mabubuhay na nasa ilalim ng pagpapala ng Dios upang tiyakin ang
gayong mga pagpapala para sa darating na salinlahi – ang mga pagpapala ng iglesia, ang pagpapala
ng isang banal na buhay, ang pagpapala ng buhay na iglesia kasama ang bayan ng Dios upang purihin
at upang luwalhatiin ang Dios sa katotohanan ng Salita ng Dios.

Ang panalangin ng magulang ay napakagandang nailarawan sa Mga Awit 144:11, 12, na siyang batayan
ng ating pagbubulay-bulayan ngayon.  Ating mababasa:  “Sagipin mo ako, at iligtas mo ako sa kamay
ng mga taga ibang lupa. Na ang bibig ay nagsasalita ng karayaan, at ang kanilang kanang kamay ay
kanang kamay ng kabulaanan.   Pagka ang aming mga anak na lalake ay magiging parang mga
pananim na lumaki sa kanilang kabataan; at ang aming mga anak na babae ay parang mga panulok
na bato na inanyuan ayon sa anyo ng isang palasio.”

Ang Mga Awit 144 ay isang awit ni David.  Si David, sa pagkakataong ito ng kanyang buhay, nang siya
ay kasihan na isulat ang salmo, ay isa ng matandang lalaki.  Kanyang ibinaling na ang kanyang mga
iniisip sa hinaharap na kanyang kaharian.  Ito ay naisulat nang si David ay nasa ilalim ng mabigat na
maraming taon at kanyang mga buhok ay mapuputi na.  Nagpapasimula na niyang maisip na hindi na
siya tatagal pa sa bayan ng Dios.  Ano ang kanyang ipinanalangin?  Ano ang nais niya para sa kanila
sa darating na mga taon kapag nawala na siya?  Kanyang nais ay kasaganaan.  Kanyang nais ang
kasaganaan para sa kanyang kaharian mula sa pananaw ng espiritual na pagsulong at katapatan sa
mga anak na darating pa.  Ito ang nais niya kapag nawala na siya.  Habang tumatanda siya, tila, mas
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lalo niyang naramdaman ang malaking pangangailangan.  Habang tumatanda siya, mas lalong lumilinaw
ang kanyang nakita na ito ay isang mabilisang pangangailangan ng panahon.  Siya ay nakiusap sa Dios
para sa espiritual na paglago at kapakanan ng mga anak na nakita iyang nasa paligid niya sa buong
kaharian, ng kanyang mga anak at mga apo.  Ninanais niya na ang darating na salinlahi ay maging
matatag sa Panginoon.

Ito dapat ang ating maging panalangin bilang mga magulang.  Hindi lang mga magulang, kundi bilang
bayan ng Dios.  At hindi lang para sa ating mga anak, kundi sa lahat ng mga anak sa iglesia at
alang-alang sa iglesia.  Sa mas malawak na pananaw, siyempre, hindi lang bilang mga magulang.  Ang
buong kapulungan ng Panginoong Jesu Cristo ay may pakinabang sa mga anak ng iglesia, na may
napakalakas na interes sa gayong mga bata.  Mahal natin sila dahil sa tipan.  Ang tipan ay ang
maluwalhati at kahanga- hangang katotohanan na ang Dios ay nalugod na gumawa sa Kanyang biyaya
sa mga anak na ipinanganak ng mga mananampalataya.  Kanyang itinataguyod ang Kanyang tipan
kasama natin ang mga mananampalataya at kanilang mga anak.  Ating minamahal ang ating mga anak
sa pag-ibig ng Dios.  Kaya naman, ating ninanais na sila rin ay manindigang kasama natin sa
katotohanan at palitan nila tayo kapag tinatawag na tayo ng Panginoon mula sa buhay na ito.  Ito ang
ating panalangin para sa ating mga anak.

Ating tingnan ang panalangin ng mas malapitan.  Aming dalangin, una sa lahat, para sa espiritual na
kasaganaan ng mga anak.  Si David ay nagpapasimula sa mga anak na lalaki.  Ipinanalangin niya na,
“ang aming mga anak na lalake ay magiging parang mga pananim na lumaki sa kanilang kabataan.”
Siya ay dumadalangin para sa kabataang lalaki na lumalaking malakas sa tipan at katapatan ni Jesu
Cristo.  Ang tanim na nasa kanyang isipan ay hindi palamuting halaman na gaya ng mayroon ka sa
inyong bahay na para lang sa panlabas.  Kundi ang nasa isipan ni David ay ang ubasan.  Nasa isipan
niya ang mga kabataang lumalaki, marahil isang tanim na olibo.  Ang mga halamang gayon, mga
ubasang gayon, ay kinakailangan.  Sila ay mga pagkain, para sa lutuin, para sa pangangailangan sa
bayan ng Dios.  Kaya ang sinasabi niya na ang mga anak na lalaki ng iglesia ay hindi lang nariyan para
maging palamuti, hindi lang para hangaan natin sila dahil sa kanilang pagiging guwapong mga anak.
Kundi upang magbunga sa Dios ang gayong mga anak sa iglesia, upang sila ay mabuhay na may
pagsunod sa Dios at sa lahat ng Kanyang mga kautusan.  Kaya siya ay dumadalangin, at tayo rin ay
dumadalangin ngayong kasama ni David, na ang ating mga anak, lalo na ang mga kalalakihan, na
mabuhay ng mabungang pamumuhay sa iglesia na naghahatid ng bunga sa Dios – ang bunga ng buhay
na banal, ang bunga ng banal na lalaki – na ang ating mga anak na lalaki ay mga kalalakihan ng Dios
sa kasalukuyang daigdig, malalakas sa pananampalataya at ng tapang ni Cristo Jesus.  Ito ang ating
ninanais.

Ang gawain ito, sila ay dapat palakihin.  “Upang sila ay magsilaki,” wika ni David, “sa kanilang kabataan
na gaya sa halaman.”  Ang panahon ng kabataan ay ang mahirap na panahon na ibinigay ng Dios sa
ating pisikal, at higit sa lahat, para sa espiritual na pagsulong.  Ito ay tunay sa daigdig ng halamanan.
Kung ang isang halaman ay hindi lumalaki sa kabataan, ito ay magiging mahina.  Ito ay magiging
baluktot dahil sa resulta noong bata pa ito.  Ito rin ay tunay sa ating mga anak.  Kung ang isang anak
ay mahina noong bata pa ito, ito rin, na wala ang biyaya ng Dios ay magkakaroon ng habambuhay na
epekto.  Isipin mo ang sariling halaman sa bahay.  Kung ito masisira mo ito, kung masosobrahan mo
sa tubig ang mga ito, kung babaliwalain mo sila, naaapektuhan mo ang kanilang lakas at ang hinaharap
ng halaman.

Ang Salita ng Dios ay nagsasabi ngayon sa atin, “Huwag ninyong baliwalain ang inyong mga anak.
Huwag kang magpasimulang mag-isip na sila ay lalago sa kanilang sarili lang.”  Ama, ang



Page 3 of  5

pinakamahalagang bagay ay hindi kung gaano kalaking pera o bahay ang naipagawa mo, o sasakyan
na minamaneho mo.  Ang pinakamahalagang bagay ay ang inyong debosyon sa lemesa, ang iyong
pagsasalita at pamumuhay kasama ang maliit na batang lalaki, at tinuturuan siya at inilalagay sa kanya
ang mga katotohanan ng Salita ng Dios.  Ito ang pinakamahalagang bagay sa iyo bilang isang ama.

Ibig sabihin nito, sa ama at ina, na inyong palalakihin ang inyong pamilya sa tunay na iglesia ni Jesu
Cristo.  Ito ay gumagawa ng kaibahan kung saan ka nagtutungo na iglesia.  Hindi mo dapat pinipili ang
isang iglesia dahil lang sa pagiging komportable nito, at kung ano ang mas malapit.  Hindi mo dapat
piliin ang iglesia sa kung ano ang hitsura nito sa iyong mga mata o kung ang iglesia ba ay nagsisilbi
sa iyong pakiramdam.  Hindi, dapat hanapin mo ang iglesia kung saan matatagpuan mo ang sustansya,
ang espiritual na bitamina, ng lupa at ng pampataba sa Salita ng Dios, na na kay Cristo ng Kasulatan
at sa mga turo ng Salita ng Dios.  Ito ang kailangan.

Maglalagay ka ba lamang ng anomang lupa sa inyong mga paso sa panahon ng tagsibol kapag isasabit
mo na ang iyong mga halaman sa labas?  Sasabihin mo, “Anomang lumang lupa ay pwede na sa
geranium”?  Kukuha ka ng ilang bato, at ilang luwad?  Ganito ka ba mamili ng lupa para sa iyong
geranium?  “Eh, hindi naman,” sasabihin mo, “kailangan din natin ng Miracle Gro (himalang nagpapalaki
sa halaman)!  Kailangan natin ng pinakamabuti para sa ating halaman.”  Ikaw ba ay nagmamalasakit
ng higit sa halaman kaysa sa iyong mga anak?

Anong klase ng lupa ang kanilang itinanim?  Sa anong klase ng iglesia ka dumadalo?  Ito ay dapat isang
iglesia kung saan ang Salita ng Dios ay ipinangaral, kung saan ang Biblia ay sinampalatayanan bilang
walang kamaliang nasusunod sa buhay pananampalataya, kung saan may katekismo, mga pag-aaral
sa mga bata kung saan sila ay natuturuan ng katotohanan.  Ito ang klase ng lupa kung saan ang anak
mo ay dapat maitanim.

Ito ang ating panalangin:  “Panginoon, ang amin nawang mga anak na lalaki ay lumaking malalakas,
nakaugat sa katotohanan, na sila ay mamulaklak para po sa Inyong karangalan at kaluwalhatian sa
iglesia.”

Subalit magkagayonman, may panalangin din tayo para sa ating mga anak na babae, na ang ating mga
babaing anak ay maging tulad sa panulukan, na nakalagay sa isang palasyo.  Doon nakatingin si David
sa dalawang mga bagay.  Siya ay may paningin sa kanyang nakikita sa kalakasan, na tulad sa anak na
lalaki rin, subalit sa kagandahan din naman.

Ngayon ang panulukan ay parehong-pareho sa pundasyong bato, tanging dito tumutukoy ito sa isang
saligan, isang napakagandang hugis ng saligan, upang ang gawing maganda ang saligan at maging
kaakit-akit.  Ano ang ating panalangin para sa ating mga anak na babae?  Ano ang ating panalangin?
Ang dalangin mo ba para sa iyong babaing anak ay maging maganda siya, na makikilala sa kanyang
paraan sa sanlibutang ito?  Hindi, muli, ang ating panalangin ay maging malakas sila sa
pananampalataya, na nagtitiwala lamang kay Cristo, na ang kanilang kalakasan ay na kay Cristo, at sila
ay maging maganda dahil sa Dios – mga tanda ng gawa ng Dios sa kanilang kadalisayan at sa
karunungan, sa pag-ibig at sa kaamuaan at kabutihan – na ang ating mga anak na babae ay maging
malalakas sa pananampalataya at sa kagandahan ng Dios mismo.  Ito ang ating dalangin.

Ating iniisip minsan, na ang mga babae ay mahihina sa espiritual.  Nakita ko ang ganitong kaasalan
iglesia ni Jesu Cristo.  Ito ay kalokohan.  Ibinigay ng Dios sa iglesia ang kalakasan sa kanyang
kababaihan at sa kanyang mga anak na babae, kalakasan para sa hinaharap na pag-aasawa, lakas para



Page 4 of  5

sa pagdadala ng mga anak sa tahanan, lakas para sa katapatan ng iglesia.  At nagbigay ang Dios ng
kagandahan sa isang babae, ang ganda na nakikitang gumagawa ng Dios sa kanyang sarili dahil sa
Kanyang biyaya.  Hindi ang kagandahan ng lipstick, kundi sa kagandahan ng pagtitiyaga, kahinhinan,
sa banal na pagpapasakop.

Ganito ang panalangin ni David.  Idinadalangin niya ang lahat ng mga anak na lalaki at babae ng iglesia
– “ang aming mga anak na lalake ay magiging sa ganitong paraan.”  Iniisip niya ang buong kaharian
sa lugar na kanyang kalalagyan.  Sa madaling salita, tayo ay tinuruan na dapat manalangin para sa
iglesia – hindi lang para sa ating mga anak, at hindi lang dahil tayo ay mga magulang.  Ang bawat anak
ng Dios ay dapat may tipan, isang kabigatang tipan, ay pagpapahayag ng isang tipang pananalangin.
“Panginoon, pagpalain po ang darating na salinlahi – silang mga maliliit na batang lalaki at babae sa
iglesia, silang mga sanggol.”  Mayroon ka ng lahat mong gagawing kasama sila, kahit ano pa ang edad
mo, kahit pa pinigilan ng Dios sa inyong pag-aasawa ang mga anak.  Kahit kung sino ka pa, dalangin
mo na ang darating na salinlahi ay maging malakas at maganda – malalakas na kabataang lalaki at
malalakas na kabataang babae.

Pagkatapos si David ay mas maliwanag sa kanyang kahilingan.  Kanyang sinabi, “Sagipin mo ako, at
iligtas mo ako sa kamay ng mga taga ibang lupa. Na ang bibig ay nagsasalita ng karayaan, at ang
kanilang kanang kamay ay kanang kamay ng kabulaanan.”  Ano ang sinasabi niya?  Sinasabi niya na
hindi niya gustong makita ang mga anak na lumalaki sa iglesia na mga karnal o makalaman, mga
walang pagtitiyaga at mahihina.  Hindi niya gustong makita ito.  Nais niya na ang mga anak ng tipan
ay maging hiwalay mula sa gayon.  Nais niya na ang anak ng tipan ay nagtutungo sa iglesia upang
tumayo na iba mula sa bawat impluwensyang masasama ng sanlibutan at mula sa bawat masasamang
kasamahan.  Ito ang gusto niya.

Kailangang makita natin ito.  Kailangan nating makita ito bilang mga magulang, at kailangan nating
makita ito bilang mga kabataan.  Kailangan nating makita na si David, sa ilalim ng pagkasi ng
Kasulatan, at bilang nakatatandang anak din ng Dios, ay may bagay na kinakatakutan.  Ang kanyang
kinakatakutan ay hindi ang tabak ni Goliat.  Hindi siya natatakot ngayon sa masama na matatagpuan
sa labas.  Kundi ang kanyang iniisip ay ang mga impluwensya na mangyayari sa mga anak na lalaki at
babae na lumalaki sa iglesia.  At nalalaman niya na ang mga impluwensyang ito at mga tukso na
darating sa kanila  sa daarating na salinlahi.  May isang kapangyarihan laban sa masasamang mga
impluwensyang ito na darating sa mga anak na malakas pa kahit sa tabak ni Goliat noong kabataan
niya.  Sinabi niya, “Sagipin mo ako, at iligtas mo ako sa kamay ng mga taga ibang lupa. Na ang bibig
ay nagsasalita ng karangyaan, at ang kanilang kanang kamay ay kanang kamay ng kabulaanan.”
Sinasabi niya, “Nais ko ang tipan ng mga anak na makalaya mula sa kanila dahil nakikita ko ang gayong
mga bagay na isang malaking patibong sa kanila.”

Kapag nagsalita siya sa kanyang bibig tungkol sa walang kabuluhan, hindi lang niya tinutukoy ang
maruruming pananalita.  Pero kasama din ito.  Pero ang tinutukoy niya sa pagsasalita ay kawalang
laman.  Wala itong nilalaman – gaya ng usapan tungkol sa mga pelikula o isang drama o iba pa – ang
kawalan, ang tiyakang kawalan ng sanlibutan na itinatanggi sa Salita ng Dios.  Kapag siya ay
nagsasalita tungkol sa paghawak ng kabulaanan, madalas niyang sabihin ang daigdig ng kasalanan ay
magpapakita para mag-alok ng tulong sa mga kabataan din naman, na ang sanlibutan ay darating sa
harapan ng iglesia at sa harapan ng ating mga anak na nagsasabi, “Ang gusto lang naming ay
makatulong, ‘yun lang.”  Subalit sinasabi ni David, na ang tulong na ito ay mapandaya!  Ang tulong na
ito ang magiging dahilan ng pagtitiwala sa kanilang laman at hindi sa Dios.
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Atin munang isagawa ito.  Ang ating malasakit sa ating mga anak ay ang kanilang kapakanan ng
kanilang mga kalaro (na nakakalaro nila) at ating tinuturuan sila kung paano malalaman at paano pipili
ng isang tao na makakasama nila.  Kapakanan nila sa pakikipag relasyon.  Bilang mga magulang, ating
isinasaalang-alang ito, habang sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng sanlibutan, iingatan sila ng Dios
kasama ang iglesia at sa pamamagitan ng banal na pag-uugali ng iglesia at ng matatanda at dahilan
nila upang lumagong banal at malalakas sa Panginoon.

Hindi lang ito maisasagawa sa pisikal na pakikisalamuha sa karanasan ng ating mga anak minsan
habang sila ay nasa daigdig – na dapat nating bantayan at ingatan sila bilang mga magulang.  Subalit
ang dulot na ito ng sanlibutan ay dumarating minsan sa ibang pamamaraan.  Ito ay dumarating kapag
pumapasok ka sa iyong sasakyan at ikaw ay nasa daan patungo sa iyong hanapbuhay o sa daan na
pagdadalhan mo sa iyong mga anak at may radio kang nakabukas na nakikinig ng musika, at ang
musika na iyong pinapakinggan ay mailalarawan ng ganito:  mga bibig na napupuno ng kawalang
katuturan.  Anong klase ng musika ang pinapakinggan mo bilang isang kabataang magulang?  Ano rin
ang pinapakinggan mo bilang kabataan?  Huwag mong sabihin, bilang isang kabataan na, “Ngayon lang
naman ito sa edad ko sa buhay na ito.  Aalisin ko din ito.”  Iyan ba ang palagay mo?  Pumunta ka at
kausapin mo ang mga batang nagsasama na may isa o dalawang mga anak.  Sa isang prankang
espiritual na desisyon, tanungin mo sila – kung ano ang kanilang ginawa bilang mga kabataan at
kabataang mga mag-aasawa bago sila mapahamak.  Hindi totoo ang ganito.  Mahalaga kung ano ang
pinapakinggan mo sa radyo.

“Kamay ng mga taga ibang lupa” at “bibig ay nagsasalita ng karangyaan” at “kanang kamay ng
kabulaanan” ay mababasa, tulad ng nasabi ko na, sa TV at sa mga palabas.  Ikaw ba ay kabilang sa
gayong sanlibutan na sa pamamagitan ng kasangkapan ng TV at palabas?  Pinapayagan ninyo ba ang
inyong anak na ma-impluwensyahan ng mga mamamatay tao o mga nanggagahasa, mapakiapid, lalaki
na may maruruming bibig?  Sagipin mo ako, wika ni David, mula sa mga impluwensyang ito, dahil ang
ninanasa ko sa aking mga anak na lalaki at babae, at sa darating pa na salinlahi, ay maging banal na
salinlahi.

Ninanais ni David ito para sa kabutihan ng iglesia ni Jesu Cristo.  At ganoon din naman tayo.  Gawin
nating panalangin ito ngayon.  Gawin nating panalanging walang-patid ito.  Sagipin natin ang ating mga
sarili sa kaisipan na ang kapakanan para sa hinaharap ng mga anak ay nasa ating mga magulang.
Subalit tanggapin natin ang kapakanang ito bilang bayan na may tipan sa Dios.  Manalangin tayong
lahat na ang darating na salinlahi ng iglesia ay maging malakas at matapat, malakas at matapang para
sa katotohanan, may katapatan sa banal na pamumuhay sa kaluwalhatian ng Dios.  Igawad nawa ito
ng Dios.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, aming dalangin ngayon para sa darating na salinlahi, para sa aming mga
kabataang lalaki, para sa aming kabataang mga babae.  Aming panalangin na, alang-alang kay Cristo,
sila ay lumaki sa kabanalan at dito, ayon sa pangako Mong tipan, ang mga prinsipyo ng katotohanan
ay pumasok sa aming mga puso na kanilang bilhin ang katotohanan at hindi ipagbili pa.  Pagpalain ang
Inyo pong Salita sa aming mga puso.  Bantayan kami sa linggong ito.  Sa pangalan ni Jesus naming
ito dalangin,  Amen.


