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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 6:40

“Turuan Ang Ating Mga Anak Na Manalangin”

ni Rev. Carl Haak

Kasama sa maraming kaloob na binayaran ng dugo ni Jesu Cristo, na wala nang hihigit pa ay ang
pananalangin.  Sa pamamagitan ng Kanyang pagtitiis at kamatayan sa krus, tinamo n gating Panginoon at
Tagapagligtas para sa atin ang kaligtasan at lahat ng mga pagpapala nito.  At ang nangunguna sa mga
pagpapala nito ay ang dakila at mahalagang kaloob ng pananalangin.

Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo, kaya tayo ngayon ay nakakapasok sa ating Ama na nasa
langit.  Ipinagdiriwang ni apostol Pablo ang katotohanan sa iba’t ibang lugar sa kanyang mga sulat.  Sinabi
niya sa atin sa Mga Roma 5:1, 2, na tayo ay napawalang-sala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu
Cristo, na Siyang matuwid sa Dios sa pamamagitan ng mga gawa ng Panginoong Jesu Cristo, nagpatuloy si
Pablo sa pagsasabi na dahil kay Cristo kaya tayo ay makakapasok sa pananampalataya sa biyayang ito kung
saan tayo ay nakakatayo at may nagagalak na pag-asa sa kaluwalhatian ng Dios.  Ginawang matuwid dahil
kay Cristo, tayo ay nakakapasok sa Kanyang lugar na nasa langit at makakalapit sa Kanya sa pananalangin.

Dinalang muli ito ng apostol sa kahanga-hangang katotohanan sa Efeso 2:18.  Ating mababasa ditto,
“Sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang Espiritu patungo sa Ama.”  Tayo ay
makakapasok sa Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo!  Tinamo Niya para sa atin ang kaloob ng pananalangin.

Nagbigay ang apostol ng paliwanag sa kahanga-hangang pagpapala sa Hebreo 10.  Sinabi niya ito sa atin sa
talatang 10, patungkol sa paghihirap ni Jesu Cristo sa krus, na dapat upang mag-alis sa lahat nating mga
kasalanan, ang kasalanan ng maraming mga hinirang ng Dios, kaya sabi ng apostol,  “at sa pamamagitan ng
kalooban niya tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Cristo minsan
magpakailanman.”  Ang tinutukoy niya ay ang paglalarawan at kataga sa Lumang Tipan.  Ang
“kabanal-banalan” ay lugar sa tabernakulo at templo kung saann pumapasok minsan sa isang taon ang
punong pari dala ang dugo ng katubusan, at siya ay dapat lumabas na dito.  Sinasabi ng apostol na ngayon,
sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, tayo ay may lakas ng loob na makakapasok sa kabanal-banalan, ang
lugar ng pakikisama na malapit sa buhay na Dios.  Nagpatuloy siya sa pagsasabi sa talatang 20-23, tayo ay
makakapasok, “na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan, sa pamamagitan ng
tabing, samakatuwid ay sa kanyang laman, at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay
ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso
ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig.
Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat
siya na nangako ay tapat.”  Lumapit tayo na may tapat na puso na may lubos na katiyakan ng
pananampalataya sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Iyan sana ang ating idalangin.

Pero hindi lang meron tayong karapatang manalangin sa pamamagitan ng dugo at gawa ni Jesu Cristo at sa
pamamagitan ng patuloy na pagsusumamo sa kanan ng Dios para sa atin, kundi sa pamamagitan ni Jesu
Cristo nagkaroon tayo ng kakayahan para mananalangin.  Dahil itinuturo sa atin ng Kasulatan na ang
pananalangin ay ang buhay na ibinigay sa atin ni Jesus bilang pagbalik sa Dios.  Kung sa atin lang, hindi natin
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hahanapin ang Dios.  Gaya nila Adan at Eba, itinatago natin ang ating mga sarili mula sa presensya ng Dios
na Makapangyarihan sa lahat.

Nais ko ngayong ihatid ang iyong kaisipan sa pananalangin na patungkol sa ating pagkatawag – ang ating
pagkatawag na turuan ang ating mga anak na manalangin.  May pagkakataon ang mga mananampalatayang
magulang at pagkatawag din na turuan ang kanilang mga anak sa pananalangin.  Ang tinutukoy ko ay hindi
lang ang katotohanan na habang sila ay maliliit pa at nakaupo sa mataas na upuan.  Kundi ang tinutukoy ko
ay bagay na higit pa dito.  Ang tinutukoy ko ay ang pagtuturo sa ating mga anak patungkol sa buhay
pananalangin.  Ang klase ng pananalangin na dapar daanan ng iyong mga anak, ang pundasyon nito, at
paggagabay mo bilang magulang.  Ang tungkulin mo ay turuan ang iyong anak na manalangin.

Sasabihin mo,  “Hindi ko alam na dapat palang gawin iyan.”  Sasabihin mo,  “Masyado iyang mahirap para
sa akin.”  Dadalhin ko sa iyo ang katotohanan.  Ang katotohanan, gaano mo man hinasa ang iyong mga
kakayahan, ang katotohanan ay nananatili na ikaw sa harap ng iyong anak ay isang magulang, ay gagabayan
mo ang iyong anak sa pananalangin.  Ang ipinapakita mo na kaasalan at buhay ang itinuturo mo sa kanila.
Itinuturo mo sa kanila kung totoo man o hindi ang pananalangin, na kung ang pananalangin ba ay panlabas
na pananalita, o isang puso na ninanais ang Dios.  Tinuturuan mo sila kung mahalaga nga baa ng
pananalangin o anuman ang hindi mahalaga.  Ang buhay-panananalangin mo ang tatak sa kanilang
buhay-panananalangin din.

Tinuruan tayo ng Panginoong Jesu Cristo sa Lucas 6:40 ng pananalitang ito:  “Ang alagad ay hindi nakahihigit
sa kanyang guro, subalit ang sinumang ganap na sinanay ay nagiging tulad na ng kanyang guro.”  Itinuturo
Niya rito ang relasyon sa pagitan ng guro at ng alagad, ang relasyon ng magulang at ng anak.  Ang alagad
ang naging kanyang guro.  Ang anak ang magulang.  Ganito natin sasabihin ito:  Ang mansanas ay hindi
nahulog mula sa puno.  Ganyan din sa buhay-pananalangin mo at ng iyong anak.  Ang buhay-pananalangin
ng iyong anak ngayon ay hindi nahuhulog mula sa iyo, bilang magulang. 

Nais kong bigyan ng diin na kaugnay nito, ang halaga rin ng paaralan na pipiliin mo para sa iyong mga anak.
Ang kahalagahan ng paaralan ay hindi lang patungkol sa mga akademya.  Kundi, ang halaga ng paaralan ay
spiritual na pagsasanay at pag-unlad na ipinapakita ng iyong anak sa paaralang iyan.  Kaya ang nais mo, ay
ang paaralan na may panananalangin, pero pananalangin na gaya sa ginagawa mo.  Babaguhin mo ang
kasabihan na nasabi kanina ng ganito:  Ang mansanas ay hindi nahuhulog mula sa baging – iyan ay ang mga
maliliit na puno, ang lugar na namumuhay ang iyong anak.  Ang anak mo ay buhay na komunidad.  Ang anak
mo ay isang buhay na nakikisalamuha sa mga tao, sa paaralan.  At ang paaralang ito ay may laganap na
epekto.  Lalo na buhay-pananalangin mo.

Bilang mga magulang, tayo ay dapat maging masipag na turuan ang ating mga anak kung paano
manalanagin.

Una sa lahat, dapat nating maunawaan na ito ay ginagawa ng ating sariling halimbawa at
buhay-pananalangin.  Kaya ang unang sa isang guro, ang unang mahalaga sa magulang, ay maging
maunawain.  Tanungin mo ang iyong sarili:  Nasaan tayo noong nasa pansariling paglago at pagsulong sa
pananalangin nila?  Ito ay nakasaad sa Kasulatan ng Bagong Tipan, nang patungkulan ang mga pinuno sa
iglesia ng paulit-ulit sa panimulang pananalitang ito,  “Mag-ingat ka.”  Pero ito rin ay salita ng Dios na
ibinibigay sa mga magulang.  Halimbawa, sa Deutronomio 4 nagsalita si Moises sa mga magulang ng ganito:
“Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili, at ingatan mo ang iyong kaluluwa  ng buong sikap,  baka malimutan
mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng
iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak, Nang araw na ikaw ay
tumayo sa harapan ng PANGINOON mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng PANGINOON, Tipunin mo
sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y matutong matakot sa akin
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sa lahat ng araw ng kanilang buhay sa lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak.”  (talatang
9,10).  Sinabi ni Moises na “Dapat ninyong turuan ang inyong mga anak.”  Paano mo gagawin iyan?  Maging
masipag ka at maging maingat ang iyong kaluluwa. 

Nasaan ka sa buhay-panananalangin mo?  Ito ay isang mekanikal lang?  Kaya huwag kang sobrang
maghangad sa anak mo ng bagay na di pamilyar sa kanila.  Tinuruan mo nab a sila?  Paano mo nasasalamin
ang buhay mo sa pananalangin? 

Tayo ba bilang matatanda na at lider sa iglesia at mga magulang ay nakakalimot sa pinaka mahalagang
bahagi ng pananalangin sa ating puso?  Si propeta Jeremias ay nagsasalita ng ganitong pananalita sa
kabanatang 29:12, 13:  “At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko
kayo.   Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako nang inyong buong puso.”  Nang
buong puso mo!  Nasaan ang ating mga puso, mga magulang?  Tayo ba ay nahulog sa masamang patibong
sa ating mga puso?  Bilang mga magulang, ang ating bang mga puso ay napupuno ng pagka makasarili at
materyal na mga bagay?  Napupuno ba ito ng pagka-abala sa kasalukuyang buhay?  Basahin mo ang Mga
Awit 42.  Basahin mo ang Mga Awit 63.  Dito, naipahayag ang espiritu ng pananalangin – ang masidhing
pagnanais ng espiritu ng pananalangin na hanapin ang mukha ng Dios, dahil ang Dios lamang ang
makapagbibigay ng masidhing pagnanais at pangangailangan ng ating mga puso.  Nalalaman ba natin iyan?

Bilang mga magulang, dapat tanungin natin ang ating mga sarili:  Meron bang pananariwa, meron bang
pagsisikap, meron bang katotohanan, meron bang kainitan, meron bang pagsamba sa ating pananalangin,
lalo na sa harap ng ating mga anak?  Nananalangin ba tayo sa harap ng ating mga anak?  Nalalaman ba natin
ang tunay na kahubaran ng kaluluwa sa harap ng Dios kay Jesu Cristo na Siyang nagmahal ng lubos sa atin
at nagpatawad sa atin at nagbuhos ng Kanyang puso (sa lahat nating pangangailangan) sa Kanya?  Hindi ko
sinasabi rito ang patungkol sa walang kamaliang wika sa pananalangin.  Hindi ang tamang salita ang sinasabi
ko at iba pa.  Ang sinasabi ko ay ito:  Nananalangin ba ka bilang magulang?  Ang pananalangin baa ng sentro
sa buhay mo?  Mabubuhay ka ba kahit wala ang panananalangin? 

Bilang magulang, balikan mo ang iyong buhay.  Sino na ang nagbigay ng kanilang nakikita sa iyong
buhay-pananalangin?  Balikan mo ito.  Sino na ang talatang nakapukaw ng pansin sa pananalangin mo at
kung paano sila namumuhay sa buhay-pananalangin sa harap ng Dios – bilang pansariling
buhay-pananalangin?

Natatandaan ko pa ang pakikipag-usap ko sa isang kabataang babae sa iglesia.  Ang kabataang ito ay
dumadaan sa mahirap na sitwasyon ng pagiging rebelde at kasalanan.  Kinausap ko siya patungkol sa buhay
spiritual niya.  At sa aming pag-uusap may ibang tao ang nagsalita – isang matandang tao na pareho naming
kilala (katunayan, ito ay ang lolo niya na kilala naming).  Nagsimula kaming mag-usap patungkol sa kanya.
At patungkol sa kung paano siya manalangin.  Sinabi niya sa akin,  “Opo, abala siya sa bagay na ito sa Dios!”
Kahit siya pa ay lumalakad sa daan ng pagiging rebelde, hindi niya mabubura ang alala ng lolo na nakarinig
sa kanyang panalangin, na abala sa Dios.

Ano ang natatangap mo sa iyong anak na pananaw mula sa pananalangin mo?

May matindi at mabilisang pangangailangan ng pag-unlad at pagsulong para sa panimula ng pananalangin
sa buhay ng ating mga anak at kabataan.  Kaninong pagkatawag ito, kundi sa mga magulang?

Bilang mga magulang, tayo ay makipag-ugnayan sa ating mga anak sa buong katotohanan ng pananalangin.
Marami ngayong katotohanan ng pananalangin na mahahalaga.  Ang paggalang ay pangunahin at
mahalagang katotohanan sa pananalangin.  Hindi tayo dapat makipag usap sa ating mga anak na ang
panalangin ay panlabas na bagay lang.  Sa harap ng ating mga anak, nagagawa natin ang tumigil sa
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pananalangin.  Maisasali natin sa lahat nating pag uusap ang patungkol sa Panginoon at ang mga mata ng
Panginoon ay nakatingin sa atin.  Sa anumang sandali, tayo man ay nasa labas para mag trabaho kasama
ang mga bata o naglalaro kasama sila o nagsasalita kasama sila -  sa anumang sandali pangunahan natin sila
sa pakikipag-usap sa pananalangin at sabihin,  “Hindi ba’t dakila at mabuti ang Panginoon?  Lumapit tayo sa
Kanya!  Manalangin tayo ngayon.”  Makakapanalangin tayo ng higit pa sa ginagawa nating matatanda sa isa’t
isa.  Maipapakita natin sa ating mga anak kapag nagkakasama sa mabubuting bagay o sa paglalaro sa ibang
matatanda na ang panalangin ay pangkaraniwan nang bahagi sa buhay na ito.  Bago matapos ang gabi,
pangkaraniwan na sa atin na sabihin,  “Bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo ay lumapit sa mukha ng ating Ama
at makasama natin Siya at hingin ang Kanyang basbas na sumaatin.”  Mamuhay tayo sa pananalangin sa
harap ng ating mga anak.  Magkaroon tayo ng pagkuksa, at pagnanais na manalangin.

Isa pang problema, naniniwala ako, sa ating mga anak at kabataan sa tinatawag na “problema ng malaking
tainga.”  Meron din tayo niya.  Dahil sa “malaking tainga” ibig kong sabihin ay ang tainga ng tao.  Minsan ang
tainga ng tao na nasa harap natin at sa kabataan natin ay nasa 50 talampakan ang taas – isang malaking
tainga ito!  Ano kaya ang iniisip sa kanila ng iba?  Masasabi ko na tama sia dahil ako ang nasa harapan nila.
Dapat nating ipakita sa ating mga anak na sa pananalangin ang tainga ng tao ay maliit lang at ang tainga
ng Dios ay malaki.  At tayo ay nananalangin sa tainga Niya at hindi sa tainga ng tao lang.

Bilang mga magulang, kailangan nating makita ang ating pagkatawag na sanayin ang ating mga anak sa
pananalangin.  Ano ba ang magpapanatili sa kanila sa pananalangin?  Ano ang magiging kapangyarihan ng
kanilang buhay-espiritual?  Panalangin!  Ang anak mong maliit, ngayon, balang araw, ito ay mag-aasaawa.
Marahil, sa buhay niya sa pag-aasawa, magkaroon ito ng anak na mamamatay.  Mararanasan niya siguro ang
kanser.  Mamatay ang asawa niya.  Dumaan sila sa kakulangan sa pananalapi.  Dumaan siya sa maraming
mga pagsubok at mas higit pa dito.  Paano siya makakatagal?  Paano mo siya ihahanda?  Maihahanda mo
siya sa pagpapakita sa kanya ng panalangin.  Turuan mo ang iyong mga anak na manalangin.

Magbibigay ako ng ilang payo na patungkol sa kung paano natin mapapalago ang ating buhay-espiritual sa
pananalangin.

Una sa lahat, mabuting umpisahan ito sa iyong mga anak kahit pa sa murang edad nila sa kanilang notebook
ng panalangin kung saan dito isusulat ang dapat nilang maalala sa kanilang pananalangin.  Iingatan mo ang
mga listahan na ito ng dapat ipanalangin sa araw na iyon, ng mga tao na dapat iasama sa panananalangin.
Gumawa ka ng listahan.  Tapos sa sandali ng iyong pananalangin, ilalabas mo ang listahang ito na sariwa pa
sa iyong alaaloa at ipapanalangin ang nakasulat dito. 

Isa pang mahalagang bagay na dapat mong itaguyod sa buhay nila ay ang paglapit sa Dios bago matapos
ang araw sa pananalangin – Itigil ang ibang mga ginagawa.  Ipakita mo sa kanila na sila ay may kakayahan
na itigil ang lahat sa buhay na ito at lumapit na sa Dios. 

Turuan mo sila na itaguyod ang kanilang oras para sa panalangin.  Ang sentro nito ay pagsasama-sama ng
pamilya sa pananalangin bago kumain.  Mula tanghalian hanggang hapunan.  Dapat ito na maging regular
at kasanayan.  Hindi ka dapat makalimot dito bilang magulang.  Manalangin bago kumain – kasama ang ating
mga anak.  Manalangin pagkatapos din kumain.  Gawin ito ng regular.

Turuan sila kung paano magkaroon ng panahon dito.  May iba’t ibang paraan para turuan sila:  maipapakita
mo ito sa kanila sa mabuting paraan sa pasimula ng awitan, isang talata sa Mga Awit o magandang himno
na inaawit nila, na mailalagay nila sa kanilang puso.  Ipakita mo sa kanila ang buhay-espiritual nila sa
pagbukas ng Biblia, na dapat nilang buksan ang Kasulatan at magpasimulang magbulay sa talata ng ilang
sandali bago sila manalangin.
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Turuan mo sila kapag sila ay nag – iisa sa silid, na mabuting kasanayan ang manalangin ng malakas nang
walang nakakarinig.  Iyan ay mabuting kasanayan.  Napapanatili nito ang isipan na tumuon maigi.  Ito rin
ay mabuting kasanayan at karanasan sa pagbigkas ng mga petisyon.  Turuan sila na manalangin ng malakas
kapag nag-iisa. 

Sabihin sa kanila na magkaroon ng sipi sa kanilang mga notebook ng mga panalangin.

Isa pang bagay na magagawa nating sabihin sa ibang tao,  “Ipapanalangin kita,” tiyakin natin na gagawin
natin iyan.  Gaano mo kadalas sabihin,  “ipapanalangin kita,” pero hindi naman ginagawa?  Parang sinasabi
lang natin,  “nalulungkot ako sa iyo ngayon.”  Pero huwag nang sabihin na gagawin mo iyon.  Kung ang
regular mong oras sa pananalangin ay tuwing ika-10 ng umaga – isulat mo ito sa sipi ng iyong mga
ipapanalangin – doon mo siya ipanalangin.

Mamuhay tayo sa pananalangin.  Turuan dapat natin ang ating mga anak na manalangin.

Mga magulang, tatapusin ko ito sa isang talata sa Biblia.  At hinihiling ko sa iyo, sa harap ng Dios, kung ano
ang gagawin mo sa talatang ito ng Kasulatan.  Ito ay ang Mga Awit 27:8.  “Hanapin ninyo ang aking mukha;"
sabi ng aking puso sa iyo, "Ang iyong mukha, PANGINOON, ay aking hinahanap."  Sinasabi ng Dios sa iyo:
Hanapin mo ang mukha Ko, lumapit ka sa Akin sa panalangin.  Ano ang tugon ng puso mo?  Ano na ang
buhay-pananalangin mo?  Sasabihin mo,  “Hahanapin ko ang mukha Mo?”  Hanapin mo Siya sa panalangin.
Magkaroon ka ng buhay-pananalangin.  At dito matuturuan mo ang iyong mga anak na manalangin.

_____________________________________________

Malangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita.  Nagpapasalamat po kami sa Iyo na sa pamamagitan ng dugo
ni Jesu Cristo, kami ay nakakapasok sa Iyong biyaya, at nakakatayo sa harapan po Ninyo.  Ang panalangin
ay hindi pagdalaw para bisitahin Ka.  Kundi ang panalangin ay lugar na dito kami kabilang.  Ito ay ang
tahanan ngayon ng aming Ama.  Tumayo nawa kami para sa pananalangin.  Bigyan po kami, o Panginoon,
ng kaunawaan na maturuan ang aming mga anak sa panalangin.  Dalangin naming na ang aming mga anak
ay lumaki na malalakas at may kaloob sa biyayang ito ng panalangin.  Pakinggan po ninyo ngayon ito,
alang-alang kay Jesus, Amen.


