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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 11:1 

“Ang Pribilehiyo at Pangangailangan ng Pananalangin”

ni Rev.  Rodney Kleyn

Kumusta ang iyong buhay-pananalangin?  Ikaw ba ay kabilang sa mga madadalas manalangin?  Palagi mo
bang alam kung ano ang ipapanalangin?  Ikaw ba ay komportable sa presesnya ng Dios?  Ang iyo bang
mga panalangin ay lumalarawan ng pagsamba sa Dios at paggalang para sa Kanya?  O ikaw ba ay
nananalangin lamang kapag nakakaramdam ka ng madaliang pangangailangan para sa iyong sarili?

Itinanong ko ang mga katanungang yaon sapagkat kailangan natin ng pagtuturo sa panalangin.  Hindi
lamang natin kailangang matutuhan kung ano ang panalangin at kung paano manalangin; kundi ito ay
isang bagay na kailangan nating gawin.  Walang sinuman ang makapagsasabi,  “Ako’y nasisiyahan sa aking
buhay pananalangin.  Nananalangin ako ng sapat.”  Sa katunayan, habang tayo ay nananalangin ng mas
marami, mas higit nating makikita ang ating pangangailangan na manalangin.

Ang tunay na sukatan ng isang tao ay ang kanyang buhay pananalangin – ano ang kanyang
ipinapanalangin, gaano siya kadalas nananalangin, at marami pa.  Sinasabi natin minsan,  “Ang tao ay
siyang ayon sa kanyang binabasa.”  O,  “Makikilala mo ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga
kaibigan.”  Ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi sa kung sino siya sa harap ng mga tao, ng kanyang
buhay-pampubliko.  Subalit, kapag siya ay nag-iisa, sa kanyang pribadong panahon sa harap ng Dios, ano
siya ngayon?  Sino siya kapag siya lamang at ang Dios?  Nagpapakita ito sa atin ng kahalagahan at ng
pangangailangan na matuto tungkol sa panalangin.

Ang ating tagapagturo sa panalangin ay si Jesu Cristo.  Siya mismo ay isang taong walang-tigil sa
panalangin sa panahon ng Kanyang pagmi-ministeryo.  Ginawa Niyang manalangin sa gabi, nagpupunta
sa bundok habang ang Kanyang mga disipulo ay nasa paglalakbay o habang sila ay tulog.  Matatandaan
mo ang paghihirap ni Jesus sa Hardin ng Getsemani bago Siya mamatay.  At Siya ay nanalangin ng taimtim
sa harapan ng Dios.

Napansin ng mga disipulo na si Jesus ay isang lalaking mapanalanginin.  Kaya, sa Lucas 11, sila ay lumapit
sa Kanya at sinabi nila,  “Panginoon, turuan mo kaming manalangin.”  Binigyan sila ni Jesus ng huwaran
para sa panalangin na tinatawag natin ngayong  “Lord’s Prayer,”  o ang “Panalangin ng mga Disipulo.”
Nais nating maturuan mula sa huwaran sa darating na mga linggo sa paksa ng panalangin.

Una, ngayon, gayon pa man, nais nating malaman kung ano ang panalangin.  Ang sagot dito ay, una, na
ang panalangin ay isang himala at isang kaloob ng Dios para sa ating mga makasalanan.  Ito ay isang
bagay na dapat nating pahalagahan.  Ito ay isang bagay na dapat nating gamitin ng madalas sa ating mga
buhay.  Sa pasimula, sa Hardin ng Eden, lumalakad sina Adan at Eba kasama ang Dios araw-araw sa
Hardin at kaisang kasama Niya.  Subalit ang pagkahulog ni Adan at Eba  sa kasalanan ang naghihiwalay
sa pagitan nila at ng Dios.  Ganito ang nagagawa ng kasalanan.  Sinabi ni Isaias,  “Pinapaghiwalay ng
inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios.” 
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Ganito ang nagawa ng kasalanan nila Adan at Eba sa pasimula.  At iniwan sila ng Dios.  Nagtago sina Adan
at Eba mula sa presensya ng Dios, at ang Dios ay hindi na dumating at nakipag-usap sa kanila sa Hardin
sa bawat araw na natatapos.  Bagkus, ibinibigay ng Dios kay Adan at Eba at sa atin ang kaloob ng
pananalangin.  Ang Dios ay nangungusap sa atin ngayon sa pamamagitan ng Kasulatan at sa pamamagitan
ng evangelio, una sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  At ginawa itong posible ng Dios
para sa atin na makausap Siya sa pamamagitan ng panalangin.  Magagawa lamang natin ito habang
nananalangin sa pangalan ni Jesu Cristo.  Sinabi ni Jesus,  “Walang taong makakalapit sa Ama, kundi sa
pamamagitan ko.”  Kaya mahalaga para sa atin hindi lamang upang matuto na manalangin tulad sa
panalangin ni Jesus, kundi matutong manalangin na naniniwala sa Kanya at paglapit sa Ama (sa Dios) sa
pamamagitan ni Jesu Cristo.

Kapag tayo ay nananalangin, dapat nating tandaan na ang Dios ay ang dakilang Manlilikha.  Siya ay isang
makatarungan at isang banal na Dios.  Siya ang lahat.  Siya ang Dios na higit sa lahat.  Bumaba Siya sa
atin sa kapahayagan ng ebanghelyo.  At ang kagandahan ng panalangin ay ito, na ang Dios ay bumaba
sa atin sa gayong paraan upang ating malaman at maranasan ang Kanyang presensya, at magagawa
nating makaugnay Siya sa pamamagitan ng panalangin.  Ang panalangin ay isang pribilehiyo.  Ang
panalangin ay isang himala.  Ang panalangin ay isang dakilang kaloob mula sa Dios.

Ito ay isang himala na kumikilos ang Dios sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay-buhay (regeneration)
– ginagawa ng magnais tayong lumapit sa Kanya, at ginagawa tayong magnais na lumapit at kausapin Siya
sa pamamagitan ng panalangin.  Ito ay isang awa para sa atin na manalangin, kahit na tayo ay hindi
tumatanggap mula sa Dios sa panalangin.  Ang pinaka katotohanan na magagawa natin ang makipag-usap
sa Dios sa panalangin ay isang dakilang himala.

Sa ikalawang banda, ang panalangin ay pakikipag-niig.  Ito ang pagsasama ng mananampalataya at
pakikipag-usap sa Dios.  Ang Dios ay Dios  ng pakikipag-ugnayan.  Nagsasalita Siya sa atin sa
pamamagitan ng Kanyang salita.  Siya ay nagsasalita sa Kanyang sarili bilang ang Dios na trinidad.  Ang
mahalagang bagay sa atin na dapat tandaan na ang salita ng Dios ay dapat una.  At ang ating mga
panalangin ay dapat lumalarawan kung ano ang sinasabi ng Dios sa atin.  Binibigyan tayo ng panalangin
ng Dios upang atin Siyang makausap.   Kanyang ipinahayag sa atin ang mga hiwaga at ang mga lihim
Kanyang sarili at ng daan ng kaligtasan.  Ang Kanyang Banal na Espiritu ay dumarating sa atin at
pumupukaw sa atin sa mga bagay na ito.  At ang panalangin ay ang ating pagtugon sa Kanya sa
pakikipag-usap na yaon ng kaligtasan.

Ang Biblia ay nangungusap ukol sa Dios bilang isang Ama, lalo na tungkol sa panalangin.  Naghahatid yaon
ng pagkamalapit sa Dios.  Ang Dios ay Dios ng pag-ibig.  Tayo ay Kanyang mga anak.  Sa panalangin ito’y
parang tinatanggap Niya tayong mga anak sa Kanyang kandungan at nagagawa nating kausapin Siya.

Sa ikatlong banda, ang panalangin ay kilos ng paglalagay sa sarili sa presensya ng Dios.  Sa panalangin,
tayo ay lumalapit sa presensya ng Dios na may kaalaman, na may pagkaunawa, na may kamalayan kung
sino Siya.  Mayroong kaisipan na tayo ay palagiang nasa presensya ng Dios.  Sa Mga Awit 139 ginawang
simple ng mang-aawit na wala kahit saanman na tayo ay makakatakas sa presensya ng Dios.  Subalit totoo
sa ating mga buhay na tayo ay madalas na abala sa nakaparaming mga bagay.  Ang Dios, sa makatuwid,
ay malayo sa ating mga iniisip.  Ang panalangin ang pagtigil sa ating napaka-abalang buhay upang dalhin
tayo pabalik sa presensya ng Dios, upang dalhin tayo ng mukhaan sa Dios.  Ito kung bakit  minsan ay
ipinipikit natin ang ating mga mata kapag tayo ay nananalangin, bilang simbolo ng ating pagsasara sa
sanlibutan at dinadala tayo sa presensya ng Dios.  Ang panalangin ay makalangit.  Ang panalangin ay
naglilipat sa atin mula sa lupa tungo sa tinatahanang lugar ng Dios, tungo sa trono ng Kanyang biyaya.
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Kapag ating iniisip ang panalangin sa ganitong paraan, bilang may kamalayang pumapasok sa presensya
ng Dios, iyon ay tumutulong sa atin na maging higit na mapanalanginin.  Minsan tayo ay nag-iisip ng
napaka-kitid na panalangin, tulad ng ating ginagawa kapag tayo ay nagtitiklop ng ating mga kamay at
yumuyuko ng ating mga ulo at nagsasalita lamang.  Subalit sinasabi ng Biblia na tayo ay dapat manalangin
ng walang-patid.  Sinasabi ni Pablo,  “Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at
daing.”  Hindi natin magagawa palaging tumigil upang manalangin.  Subalit ang panalangin ay isang bagay
na dapat na ginagawa natin sa lahat ng oras.  Tayo ay dapat mamuhay sa pang-araw-araw at sa bawat
sandali sa presensya ng Dios.

Ang panalangin sa isang kaisipan ay pagkilala sa ating pantaong kahinaan, sa ating pagiging
makakalimutin, sa ating kasalanan.  Binibigyan tayo ng Dios  ng panalangin upang magawa nating
alalahanin Siya at muling makalapit sa Kanyang presensya.  Ganito ang panalangin.  Ito ay isang kaloob
buhat sa Dios.  Ito ay pakikiisa sa pagitan ng anak ng Dios at ng kanyang Ama sa kalangitan.  Ito ay isang
pagpasok ng may kamalayan ng anak ng Dios tungo sa presesnya ng Dios.

Mahalaga na ating maunawaan kung anong uri ng panalangin ang nakakalugod sa Dios.  Hindi lahat ng
panalangin ay totoo at katanggap-tanggap na panalangin.  Sa Mga Awit 66:18 sinasabi ng mang-aawit na,
“Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon.”  Sinasabi
niya sa atin na hindi dinirinig ng Dios ang lahat ng panalangin.  Hindi dinirinig ng Dios ang dalangin ng
isang di-maka-Dios at ng isang taong di-sumasampalataya.  At hindi rin palaging dinirinig ng Dios ang
ating mga panalangin, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya sa maling paraan.

Kaya nga, ano ang mga katangian ng isang totoo at katanggap-tanggap na panalangin sa harapan ng
Dios?  Mayroong apat.  Una sa lahat, dapat tayong manalangin sa Dios ayon sa Kanyang pahayag sa
Kanyang sarili sa Biblia.  Ang Dios ay hindi mahinang Dios, na hindi magagawang sagutin ang ating mga
panalangin.  Hindi Siya isang binging Dios na hindi nakakarinig ng ating mga panalangin.  Hindi Siya isang
bulag na Dios na hindi  nakikita ang ating mga pangangailangan.  Hindi Siya pabago-bagong Dios na
gumagawa minsan at pagkatapos nagbabago ng Kanyang paraan ng pagkilos.  Hindi Siya isang Dios na
nariyan para sa atin sa mga oras lamang ng kagipitan.  Subalit ipinahayag ng Dios ang Kanyang sarili sa
Kasulatan bilang nakakaalam ng lahat, naroroon sa lahat ng lugar, makapangyarihan, soberano, maawain,
Dios na nagliligtas.  At ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat nasa ating mga isipan sa ating paglapit
sa harapan ng Dios sa panalangin.

Ang iba pang bahagi ng kung sino ang Dios na ipinahayag ng Dios tungkol sa Kanyang sarili sa Kasulatan,
na Siya ay maaaring lapitan lamang sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Dapat nating
tanggapin ang evangelio at kaligtasan na sanhi kapag tayo ay nananalangin.  Sinasabi ni Jesus,  “Walang
taong makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”  Kaya dapat tayong manalangin sa pangalan ni Jesu
Cristo, na nananampalataya kay Jesus bilang ating Tagapagligtas.

Pangalawa, ang tunay na panalangin ay isang panalangin na tayo ay dumadalangin sa Dios ayon sa
Kanyang ipinag-utos sa atin upang manalangin.  Tiyakang ipinag-utos ng Dios sa atin na dalhin ang ating
mga pangangailangan sa harapan Niya sa panalangin.  Nais Niya sa atin na manalangin para sa mga
pangangailangan ng ating katawan gayon din sa pangangailangan ng ating kaluluwa.  Subalit minsan hindi
tayo sinasagot ng Dios kapag tayo ay humihingi tungkol sa ating pangangatawan.  Ang dahilan ay
sapagkat ang ating dakilang malasakit sa panalangin ay dapat ang ating espiritual na mga
pangangailangan, para sa mga pangangilangan ng ating kaluluwa.  At minsan ang Dios ay pinipigilan mula
sa atin kung ano ang ating kagustuhan para sa ating katawan upang mapalakas ang ating mga kaluluwa.
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Subalit ang ating panalangin ay hindi lamang dapat mga kahilingan o kahit ng higit sa lahat o una sa mga
kahilingan.  Kung ang ating mga panalangin ay mga kahilingan lamang tungkol sa ating mga sarili, kung
ganoon ating iniinsulto ang Dios.  Tinuturo sa atin ni Jesus, mula sa huwarang Lord’s prayer, na
manalangin muna para sa Dios – para sa karangalan ng Kanyang pangalan, para sa pagsaatin ng Kanyang
kaharian, para sa pagsasagawa ng Kanyang kalooban.  Dapat ding kasama sa ating mga panalangin ang
pagpupuri sa Dios at pagpapasalamat sa Dios para sa kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin.
Maraming tao ang nananalangin para sa lahat ng uri ng hindi mahahalagang mga bagay at wala ng iba
pa.  Subalit ang Dios, sa tunay na panalangin, nais Niyang manalangin tayo ayon sa Kanyang ipinag-utos
sa atin sa Kanyang salita.

Pangatlo, upang ang ating mga panalangin ay maging tunay at katanggap-tanggap sa Dios, dapat nating
alam ang ating mga pangangailangan at ang ating kahirapan sa harapan ng Dios.  Ito ay ang, maging
mapagpakumbaba tayo sa ating pagpalapit sa Kanya.  Ang tunay na pagpapakumbaba ay darating lamang
kapag kilala natin ang Dios at kung sino Siya, at kilala natin ang ating mga sarili sa harapan Niya.  Kapag
ating naunawaan ito, dinadala nito ang ating mga dalangin.  Pagkatapos tayo ay palaging lalapit kay
Cristo.  Pagkatapos tayo ay hindi aasa mula sa Dios kung ano ang ating hiningi sa Kanya, na parang ang
Dios ay nasa ilalim ng ilang obligasyon para sa atin.  Ang tunay na panalangin ay ang panalangin kung
saan ang makasalanan ay nagpapakumbaba sa harapan ng Dios.

Pang-apat, sa tunay na panalangin tayo ay dapat lumapit sa Dios ng walang pag-aalinlangan, dapat tayong
lumapit na may pananampalataya.  Hindi dapat tayo lumapit bilang sisinghut-singhot at ngumangalngal
na mga anak ng Dios.  Subalit tayo ay dapat lumapit na may pagtitiwala sa pamamagitan ng Kanyang
Anak na si Jesu Cristo, naniniwala na kung paanong ibinigay ng Dios sa atin ang Kanyang Anak, Kanyang,
kasama Niya, malayong ibibigay para sa atin ang lahat ng mga bagay na ating kailangan para sa katawan
at kaluluwa.  Kahit na ang taong mapagpakumbaba ay makakapanalangin sa gayong paraan dahil siya ay
naka-depende hindi ayon sa kanyang sarili para sa pagtanggap sa harapan ng Dios, kundi siya ay lumalapit
sa pamamagitan ng dugo ng Anak ng Dios.     

Sa aklat ni Santiago, kabanatang 1:6, sinasabi ni Santiago na tayo ay dapat humingi sa pananampalataya,
hindi nag-aalinlangan. Sa mga Hebreo, ating natutuhan na tayo ay dapat lumapit na may katapangan sa
trono ng biyaya.  Hindi dinidinig ng Dios ang panalangin ng sang nagdududa kung magagawa ba ng Dios
o nais na sagutin ang kanyang panalangin.

Ang isa pang mahalagang katanungn sa paksa ng panalangin ay ito:  Bakit natin kailangang manalangin?
Siguro sasabihin mo,  “Nalalaman ng Dios ang lahat ng bagay.  Nalalaman ng Dios ang lahat ng aking mga
kailangan, kaya hindi ko na kailangan pa na manalangin sa Kanya.”  Totoo ito, sa panalangin hindi natin
sinasabi ang isang bagay sa Dios na hindi Niya pa alam.  Ang Dios ay, sasabihin mo, ay hindi
pabagu-bagong Dios, kaya hindi nababago ng panalangin ang Dios at kung ano ang Kanyang ginagawa.
Kaya bakit ko pa kailangang manalangin.  Ang Dios ay soberanong Dios.  Paano ako mangangahas na
lumapit sa Kanya at humingi sa Kanya ng mga bagay?  At may ilang tiyak na katotohanan dito.  Sa Mga
Awit 139, sinasabi ng mang-aawit,  “Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh
Panginoon, natatalastas mo nang buo.”  At noong sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo sa Mateo 6 sabi
Niya,  “Talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.”  Sa
Mga Awit 56, sinabi ng mang-aawit na,  “Nalalaman Mo ang lahat ng aking mga pagluha.”  Kaya nalalaman
ng Dios ang ating kalagayan.  Ang tanong ngayon ay:  Bakit kailangan pa rin nating manalangin?

Mahalagang maunawaan natin na kapag nagbibigay ang Dios sa atin ng kaloob ng panalangin, hindi Siya
nagbibigay sa atin ng isang bagay na kailangan Niya, kundi isang bagay na kailangan natin.  Kailangan
ba ng Dios ang manalangin?  Hindi.  Nababago ba ng panalangin ang Dios?  Hindi.  Subalit kailangan ko
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ba ng panalangin, bilang isang Kristiano sa sanlibutang ito?  Ang sagot ay, Oo.  Isipin mo ang buhay na
walang panalangin.  Sa panalangin, ang Dios, kung saan, ay ibinibigkis ang Kanyang sarili sa aking
pantaong pangangailangan ng pakiki-ugnayan, ng kaalaman, at ng pagtitiwala sa Kanya.  Sinasabi Niya,
“Hindi Ko kailangan ang mga taong ito na manalangin sa Akin upang baguhin ko ang Aking kalooban.
Nguni’t dahil kailangan nila, dahil kailangan nila ng kaisipang kumakalinga at nagtitiwala at ng kaalaman
ng Aking pakikitungo sa kanila, bibigyan Ko sila ng kaloob ng pananalangin.  Aking itatali sa kanila ang
dahilan ng panalangin sa kanilang buhay.”  Ito kung bakit binibigyan tayo ng Dios ng  panalangin.
Binabago tayo ng panalangin, pero hindi ang Dios.  Ang panalangin ay isang kaparaanan para sa atin
upang lumapit sa pagpapasailalim sa kalooban at sa pakikitungo ng Dios sa atin sa ating mga buhay.

Sa gayon paraan, ang panalangin ay ang daan kung saan ating tinatanggap ang pagpapala ng Dios sa
ating buhay.  Ang Dios, itinatali ang Kanyang sarili sa pinagmumulan ng panalangin bilang kaparaanan na
Kanyang ibinibigay sa atin ang mga bagay na ating kailangan.

Ano ito na ibinibigay ng Dios sa atin sa panalangin?  Ano nga ba talaga ang ating hinihingi sa Dios kapag
tayo ay dumadalangin?  Minsan tayo ay nananalangin at tayo ay humihingi para sa mga bagay para sa
ating mga panlupang pangangailangan, para sa ating katawan at para sa ating buhay dito sa sanlibutan.
Humuhingi tayo para sa kalusugan.  Marahil ang iba ay humihingi para sa kanilang mapangasawa.
Mayroong ibang mabubuting mga kahilingan na ginagawa ng mga anak ng Dios.  Subalit hindi palaging
sinasagot tayo ng Dios sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng gayong mga bagay.

Gayon pa man, dapat nating maunawaan na sinasagot ng Dios ang ating mga dalangin.  Ang ating
kailangan bilang sagot para sa ating mga panalangin ay hindi kina kailangang mga bagay na ating
hinihingi, kundi ang biyaya ng Dios at ang Kanyang Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kasiyahan
sa kalagayan natin sa buhay.  Ito ang itinuturo ni Jesus sa Lucas 11 noong nagsasalita Siya tungkol sa
paghingi sa Dios ng mga bagay na ating kailangan.  Sinasabi Niya,  “Ang bawa't humihingi ay
tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan.”  At gumamit
Siya ng paglalarawan.  Sinabi Niya,  “Kung humingi ang kaniyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya
siya ng isang bato? o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas?  Kundi ibibigay niya
ang isda na kanyang kailangan.”  At pagkatapos idinagdag pa ni Jesus ito:  “Kung kayo nga, bagaman
masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang
inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa kaniya?”  (t.13).

Pansinin kung paanog sinabi ni Jesus na sinasagot ng Dios ang ating mga dalangin.  Hindi palagi sa
pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng bagay na ating hinihingi, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay sa
atin kung ano ang ating kailangan.  Kailangan natin ang biyaya at ang Banal na Espiritu.  At napapasyahan
ng Dios na bigyan tayo ng Kanyang biyaya at Banal na Espiritu sa mga gagawa ng kahilingan sa Kanya.

Ibig sabihin nito kapag tayo ay lumalapit sa Dios sa panalangin dapat tayo palaging manalangin tulad sa
panalangin ni Jesus,  “Huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo.”  At dapat ating idalangin na
tulungan tayo ng Dios na magkaroon ng kasiyahan at pagpapasailalim sa Kanyang kalooban para sa ating
pamumuhay.

Ang isa pang dahilan na tayo ay kailangang manalangin ay ito, na ipinag-utos ng Dios sa Kanyang mga
pinili na manalangin.  Ang Katesismong Heidelberg, isang kredo ng Reformation, ay tinatawag ang
panalangin na “unang bahagi ng pagpapasalamat”  sa buhay ng Kristiano.  Ito ay mahalaga para sa atin
na maunawaan kung ano ang kahulugan nito.  Ipinapakita natin ang ating pagpapasalamat sa Dios sa
maraming paraan.  Ipinapakita natin ang ating pagpapasalamat sa Dios sa ating pagsamba sa Kanya.
Ipinapakita natin ang ating pagpapasalamat sa Dios sa ating maka-Dios na pamumuhay.  Ipinapakita natin
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ang ating pagpapasalamat sa Dios sa pamamagitan ng pagsampalataya sa evangelio ng Kanyang Anak.
Subalit ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay kung saan ating ipinapakita na tayo
ay nagpapasalamat sa Dios para sa Kanyang mga ginawa para sa atin.  Ang panalangin ay ang tugon ng
isang ligtas na makasalanan sa pagkilos ng Dios para sa kanya, sa biyaya ng Dios sa kanyang buhay.

Kapag ating tinatawag ang panalangin na pagpapasalamat, ating pinapahayag na may ginawang bagay
ang Dios para sa atin.  Hindi lamang Siya nangusap sa atin, kundi Kanyang ipinahayag ang Kanyang sarili
sa atin blang ating Tagapagligtas sa Kanyang Anak, na si Jesu Cristo.  Ang ating panalangin ay pagkilala
lamang sa Dios at utang na loob sa Dios para sa Kanyang ginawa para sa atin.  Kapag tayo ay nakakalimot
sa panalangin, hindi natin kinikilala ang Dios at hindi natin kinikilala ang Kanyang ginawa para sa atin kay
Jesu Cristo.  Sa panalangin tayo ay naghahandog ng ating mga sarili sa Dios.  Ang panalangin ay
pagpupuri.  Ang panalangin ay pagsamba.  Ang panalangin ay isang aktibong paghahandog, isang
pagkilala ng ating pananagutan sa Dios.  At kaya ang panalangin ay dapat maging una sa buhay ng
Kristiano.

At kaya, sa ating pagtatapos ngayon, ating unawain ang kahalagahan at pangangailangan ng panalangin
sa ating buhay.  Ang panalangin ay isang pagtawag.  At ang panalangin ay isang bagay na kailangan
nating gawin.  Ang isang taong hindi nananalangin ay hindi nagsasabing,  “Ang Dios ay soberano, kaya
hindi ko kailangang manalangin sa Kanya.  Nalalaman na Niya ang aking mga pangangailangan.”  Subalit
ang tao na tumatangging manalanagin ay nagsasabing,  “Hindi ko kailangan ang Dios, at hindi ko
kailangang magtiwala at umasa sa Dios.”  Ang panalangin ay pagkilala sa pagka-soberano ng Dios at ng
ating pagtitiwala sa Kanya.  Sa panalangin ating binibigyan ang Dios ng karampatang lugar.  Ating
kinikilala Siya bilang Manlilikha at ang Tagapag-bigay.  At tayo ay umaasa sa Kanya upang tulungan tayo
at punan ang ating mga pangangailangan.

Sa totoong pananalangin tayo ay hindi umaasa na baguhin ang Dios.  Kundi tayo ay umaasa na tayo ay
tuturuan na magpasakop sa Kanya.  Ang Dios ay Dios.  Hindi Niya kailangang magbago.  Subalit tayo ay
kailangan.  Yaon kung bakit tayo dumadalangin.  At ang Dios, sa pamamagitan ng pananalangin, ay
nagpapakita ng Kanyang pamamaraan, ng Kanyang kalooban.  Binibigyan Niya tayo ng biyaya na
magpasakop sa Kanya at maging mapagpasalamat.  Sa panalangin tayo ay sumasamba sa Dios bilang
Dios.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama namin sa langit, Ikaw po ang Dios.  Ikaw po ang nagbigay sa amin ng kahanga-hangang kaloob sa
pananalangin.  Ikaw po ang nagsalita sa amin at nagpahintulot sa amin na makalapit at makapagsalita po
sa Iyo.  Ang lahat ng ito ay posible sa pamamagitan ng Iyo pong Anak na si Jesu Cristo.  Nagpapasalamat
po kami sa Iyo dahil sa Kanya.  Aming dalangin, Panginoon, na kami ay maging masipag sa pananalangin
at ipakita ang katunayan ng aming pagka-Kristiano at ng aming pananamplataya sa pamamagitan ng
pamumuhay sa Iyo pong harapan araw-araw at sa bawat sandali, nagtitiwala po sa Iyo at kinikilala po
Ikaw bilang Dios.  Dalangin namin ito alang-alang kay Jesus, Amen.


