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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 11:2 (b)

“Sambahin Nawa ang Pangalan Mo”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ating nasimulang tingnang sama-sama sa paksa ng pananalangin mula sa pagtuturo ng sariling
pananaw ni Jesus sa Lord’s Prayer.  Iyong makikita ito sa pananalangin na nasa Mateo 6 at Lucas 11.
Noong nakaraang linggo ating isinaalang-alang ang panimulang talumpati ng Lord’s Prayer:  Ama namin
na nasa langit.  Ngayon ating sisimulang pagmasdan ang mga kahilingan ng Lord’s Prayer.  Mayroong
anim sa mga ito.  At ito ay hinati-hati ng maayos sa dalawang tig’tatlong-grupo – ang una ay
tumatalakay sa Dios, Kanyang pangalan, Kanyang kaharian, at Kanyang kalooban; at ang pangalawa
sa grupo ay higit na nakatuon sa ating mga pangangailangan. 

Sa ating pagsisimula upang masdan ang mga kahilingan ng Pananalangin ng Panginoon, ating
alalahanin na ang ating mga pananalangin ay dapat nakapaloob dito ay higit pa sa mga kahilingan at
mga hinihingi.  Dapat gumawa din tayo ng mga papuring pananalangin at pagsamba.  Sa ating mga
panalangin dapat nating ipahayag ang ating pagpapasalamat sa Dios para sa lahat ng Kanyang ginawa.
Ang ating mga pananalangin ay nakapaloob dapat ang mga pagpapahayag ng ating kasalanan at ng
ating pagiging di-nararapat.

Kundi gayon din sa ating mga panalangin dapat isama ang mga kahilingan.  Isang nakakamanghang
bagay na magagawa nating ipalaam ang ating mga kahilingan sa Dios at tinuturuan tayo ni Jesus sa
paggawa ng ating mga kahilingan sa ating mga panalangin.  Tunay nga, hindi tayo karapat-dapat sa
anumang bagay mula sa Dios.  At hindi tayo karapat-dapat pakinggan ng Dios.  Subalit ang
nakakamangha sa panalangin,  ay sa pamamagitan ni Jesu Cristo, magagawa natin ang ating mga
kahilingan na malaman ng Dios at Siya ay nahahandang makinig sa ating mga pangangailangan.

Ang unang kahilingan na itinuturo ni Jesus sa atin sa paggawa ng ating panalangin ay ito:  “Sambahin
nawa ang Pangalan Mo.”  Kahit ang unang-tatlo sa mga kahilingan ay may kinalaman sa Dios, ay
mayroon pa rin, itong kinalaman  para sa atin.  Kapag tayo ay dumadalangin sa pagsamba sa pangalan
ng Dios at sa pagparito ng Kanyang kaharian at sa paggawa ng Kanyang kalooban, tayo ay
dumadalangin ng mga ito para sa ating mga sarili – na ating sinasamba ang pangalan ng Dios, na ang
Kanyang kaharian ay sumaatin, at ang Kanyang kalooban ay maganap sa atin.

Upang maunawaan ang kahilingang ito, dapat nating maunawaan na ang kahulugan nito ay maging
banal, kung ano ang pangalan ng Dios, at paanong ang Dios ay ginagawa ang Kanyang pangalan na
banal.

Ang maging banal ay ang mahiwalay na may kadalisayan.  Ito ay ang paghiwalay mula sa mga bagay
na pangkaraniwan at ordinaryo upang maging deboto sa paglilingkod sa Dios.  Mayroon maraming mga
halimbawa nito sa Biblia.  Ang Israel sa Lumang Tipan ay inihiwalay ng Dios mula sa ibang mga bansa
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upang maging mamamayang banal para sa Panginoon.  Isa sa labindalawang tribo ng Israel, ang mga
Levita, ay hiniwalay sa ibang mga tribo upang maghandog at sumamba sa Dios.  Ang tabernakulo at
ang templo sa Lumang tipan ay hiniwalay bilang banal na mga gusali para sa pagsamba sa Dios.  At
sa pinaka-sentro ng mga ito ay ang Kabanal-banalan – isang silid kung saan ang Dios ay nananahan
sa Arko ng Tipan at sa nagliliwanag na ulap.

Hanggang ngayon ang Dios ay nagbubukod ng mga bagay upang maging banal para sa Kanyang sarili.
Ang salita sa Bagong Tipan para sa mga anak ng Dios ay “mga banal,” na ibig sabihin “nag-iisang
banal.”  Sa I Corinto 6:19 ang ating mga katawan ay tinawag na “templo ng Banal na Espiritu.”  Noong
si Jesus ay pinagdadalang-tao sa sinapupunan ni Maria, ang anghel na si Gabriel ay tinawag siyang “ang
banal na bagay.”  Ibinukod ng Dios ang isang araw sa pito bilang banal na araw ng pagsamba sa
Kanya.  Kaya iyong makikita kung ano ang ibig ipakahulugan na maging banal – ibig sabihin ay
mahiwalay mula sa pangkaraniwan at sa makasalanan upang ipaglingkod sa Dios.

Ngayon, kapag ating sinasabi na ang Dios ay banal, hindi natin sinasabi na kailangan Niyang mahiwalay
mula sa pangkaraniwan at sa makasalanan.  Ang Dios ay nakahiwalay na.  Siya ay banal.  Ito ang
halaga ng kung sino Siya.  Ang kabanalan ng Dios;  subalit ang kabanalan ng Dios ay tumutukoy sa
bawat bagay na kinikilala at hinihiwalay sa Kanya bilang Manlilikha mula sa Kanyang sangnilikha at mula
sa makasalanang tao.  Ang kabanalan ng Dios ay tumutukoy sa walang katapusang layo sa pagitan ng
Dios at natin.  Ang kabanalan ng Dios ay ang kabuuan ng lahat ng Kanyang kaluwalhatian at
kaganapan.  Sa Exodo 15:11 inilarawan ito sa ganitong paraan:  “Sinong gaya mo, Oh Panginoon, sa
mga dios? Sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan, Nakasisindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga
kababalaghan?”

Ngayon, ano ang pangalan ng Dios?  Ang Biblia ay nagbibigay ng maraming pangalan ng Dios.  Maaari
mong maisip ang ilan sa mga ito:  Jehovah, Panginoon ng mga hukbo, ang Bato, at marami pang iba.
Mayroong maraming mga pangalan din na ibinigay kay Jesus.  Siya ay tinawag na Kordero ng Dios, ang
Tala mula kay Jacob, at kasama na ang pangalang Jesus – Kanyang ililigtas ang Kanyang bayan mula
sa kanilang mga kasalanan.  

Ang mga iyon ay ang mga pantanging pangalan ng Dios.  Subalit kapag ang Biblia ay nagsasalita ng
pangalan ng Dios, ito ay tumutukoy hindi lamang sa Kanyang mga titulo, kundi sa lahat ng Kanyang
kapahayagan.  Ang bawat bagay na nagsasabi sa atin ng ilang bagay tungkol sa Dios ay ang pangalan
ng Dios.  Ang Biblia, ang mga pangako ng Kasulatan, lahat ng katotohanan, ang evangelio ni Jesu
Cristo, lahat ng mga gawa ng Dios, lahat ng mga salita ng Dios, ang sangnilikha – ang lahat ng mga
ito ay pawang kasama sa kaisipan ng pangalan ng Dios.  Masasabi natin na ang bawat bagay na
kasama sa Dios at nagsasaad sa atin tungkol sa Kanya ay Kanyang pangalan.

At ang lahat ng mga ito ay naka-sentro sa kapahayagan na binibigay ng Dios sa atin sa Kanyang Anak,
na si Jesu Cristo.  Siya ang kapahayagan, ang nakikilalang pangalan ng Dios.  Sa Kanyang panalangin
ng Juan 17 sinasabi ni Jesus,  “Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin
mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita.”

Ngayon, ano ang pangalan?  Sa ngayon maraming mga tao ang nagsasabi na hindi mahalaga ang
pangalan.  Ito ay isa lamang tag o isang titulo.  Sinabi minsan ni Shakespeare  “na ang tinatawag
nating rosas, sa kahit ano pa mang pangalan ay may matamis na amoy.”  Sa palagay ko hindi mahalaga
kung ano ang pangalan ko, o ano ang tawag sa isang bagay.  Hindi nito mababago kung sino ako o ang
bagay nito.  Subalit ang pangalan ay maaari ding tumutukoy sa isang reputasyon.  Kung may



Page 3 of  5

magsasabi na masama na mga bagay tungkol sa iyong pangalan, o sa pangalan ng iyong business, ito
ay nakakaapekto sa iyong reputasyon.  Kaya dito, tayo ay dumadalangin para sa reputasyon ng Dios
sa sanlibutan.

Ito ay nakakatulong sa atin na maunawaan kung ano ang tinawag na “suliranin sa unang kahilingang
ito.”  Ang pangalan ng Dios ay banal na.  Kaya paano ito magiging sambahin o gawing banal sa
pamamagitan natin?  At ang sagot, siyempre, ay Hindi.  Hindi natin magagawa ito.  Sa Mga Awit 8
sinasabi ng mang-aawit,  “Oh Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong
lupa.”  Sa Jeremias 10:6 ating mababasa,  “Walang gaya mo, Oh Panginoon; ikaw ay dakila, at ang
iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan.”  Ito ay ganap na maliwanag na hindi natin mababago ang
kabanalan ng pangalan ng Dios o mag-dagdag ng anumang bagay sa Kanyang pangalan.

Kaya nga, ang ating hinihingi sa kahilingang ito ay ang pangalan ng Dios ay makilala bilang banal sa
sanlibutan.  Nais nating ang Dios ay makilala at maparangalan at mapapurihan ng tao sa kung sino Siya
at kung ano Siya bilang Dios.  Ito ang itinuturo ni Jesus sa atin na manalangin ng ganito.  At makikita
mo ngayon kung paano ito ka-praktikal.

Paano sinasagot ng Dios ang panalanging ito?  Paano Niya nagagawang pakabanalin ang Kanyang
pangalan?

Isang paraan na magagawa ito ng Dios, at ito ang pinakamahalagang bagay,  sa pamamagitan ng
pangangaral ng krus ni Jesu Cristo at sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga makasalanan sa
pahayag na ito sa kanilang kaligtasan.  Sinabi ni Jesus sa Juan 14,  “Ako ang daan, at ang katotohanan,
at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.”  Ang mahalagang
salita dito ay ang “katotohanan.”  Kapag ang mga makasalanan ay naniwala sa evangelio ni Jesu Cristo
at ilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesu Cristo at sa Kanyang sakripisyo para sa kasalanan,
doon napaparangalan nila ang pangalan at ang pahayag, ang katotohanan ng Dios.

Kaya ang unang kahilingan ay isang dalangin para sa mga pagmi-misyon at evangelismo – na ang mga
bansa, ang mga tao sa buong sanlibutan, ay mabigyan ang pangalan ng Dios ng tamang lugar ng
parangal sa pamamagitan ng pagsampalataya sa evangelio ng Kanyang Anak.

Doon ikaw ay may isang daan na ang kahilingang ito ay napaka-praktikal.  Tayo ay dumadalangin na
ang mga tao sa bawat lugar ay maparangalan ang pangalan ng Dios.  Ikaw marahil ay nakatira sa isang
komunidad kung saan ay maraming mga di-mananampalataya.  O siguro ikaw ay isa sa mga
di-mananampalatayang iyon.  Ito ang aming dalangin para sa iyo at ito ang aming panalangin para sa
iyong siyudad, para sa iyong komunidad – na ang pangalan ng Dios ay maparangalan sa iyo at kung
saan ka naroroon.  Sa Mga Awit 83:18 inilalagay ng mang-aawit sa ganitong paraan ang isang
panalangin:  “Upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay JEHOVAH, ay
Kataastaasan sa buong lupa.”

Paano ito nailarawan sa buhay ng bawat isa?  Ano ang katulad nito?  Ano ang aking nararanasan kapag
sinasagot ng Dios ang panalanging ito?  Mayroong tatlong mga pamamaraan na sinasagot ng Dios sa
buhay na ito ng bawat isa.  Ang unang bagay na magagawa ito ng Dios sa pagsagot sa panalanging
ito ay ang pagbibigay Niya ng Kanyang Espiritu sa isang tao.  Nakita mo, ang suliranin, ang bagay na
humaharang sa paraan ng ating pakilala ng kabanalan ng Dios at sa Kanyang pangalan, ay ang ating
kasalanan.  Sa Mga Awit 24 nagtatanong si David:  “Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? At sinong
tatayo sa kaniyang dakong banal?”  Ang kanyang sagot ay:  “Siyang may malinis na mga kamay at may
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dalisay na puso.”  Kung nakikilala natin ang ating sarili, ito mismo ang ating suliranin.  Mayroon tayong
maruming mga kamay at maruming mga puso.  Tayo ay hindi banal na kasing Banal ng Dios.  At
habang ating nakakasalamuha ang kabanalan ng Dios tayo muna ay napupuspos ng may malalim na
kawalang pag-asa dahil sa ating pagkamakasalanan.  Pero nakita mo, ang ginawa ng Dios ay ang
isinugo Niya ang Kanyang Espiritu Santo na manirahan sa atin, ang gawin tayong banal, upang
mahiwalay tayo tungo sa Kanyang mismo.  At ang kawalang pag-asa dahil sa ating karumihan ay siya
mismong gawa ng Espiritu Santo at ang pagkilala, sa puso ng makasalanan, ng kabanalan ng pangalan
ng Dios.

Pangalawa, Sinasagot ng Dios ang panalanging ito sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng
isang karunungang-espiritual at pagnanasa para sa paglago sa kaalaman ng Kanyang pangalan.  Ang
unang kahilingan ay panalangin laban sa kawalang malay.  Hindi natin maluluwalhati ang Dios kung
hindi natin Siya nakikilala.  Ang mga tao ay abala sa ating sanlibutan na matuto at magtamasa ng
karunungan tungkol sa mga pangalan ng lahat ng uri ng mga tao at mga bagay – ng mga bayani at
mga kompanya at mga produkto at mga bansa – upang kanilang maluwalhati ang mga pangalang iyon
at magsabi ng mabuting mga bagay tungkol sa kanila.  Subalit may pangalan na higit sa lahat ng mga
pangalan na hindi masyadong alam at kaunting pag-aaral at kaunting paghahangad.  Ito ay ang
pangalan ng Dios.  Sa kahilingang ito, tayo ay dumadalangin laban sa nananaig na kawalang-malay sa
Dios sa sanlibutang ito.  At kung ating idinadalangin ito na may katapatan at sinseridad, tayo sa ating
mga sarili ay mag-aaral ng mainam upang malaman ang higit pa tungkol sa pangalan ng Dios at
pahayag mula sa Kasulatan.

Ang isang tao na maliit na interes sa Biblia at naglalaan halos ng kawalang-panahon sa pag-aaral nito
ay hindi nagiging tapat kapag nananalangin siya ng unang kahilingan.  Na ang kahulugan ng panalangin
ay: tulungan kami na malaman po Ikaw, Oh aming Dios.  Silang mga nananalangin ng tapat ay
maglalaan sa mga katuruan ng Biblia at sa paglago sa kaalaman ng Dios mismo.  Tayo ay
dumadalangin,  “Panginoon, buksan ang mga mata ng taong walang-malay sa Iyo pong katotohanan
na nahayag sa Kasulatan.”  Ating idinadalangin ito sapagkat ating nalalaman na hindi natin magagawa
sa ating mga sarili na buksan ang mga mata at mga pag-iisip at puso sa iba.  Tanging ang Dios lang
ang makagagawa nito, sa pamamagitan ng Kanyang salita at Espiritu.  At kaya tayo ay dumadalangin
para sa paglaganap ng karunungan ng Dios.

Pagkatapos mayroon pang isang daan na sinasagot ng Dios ang kahilingan nating ito.  Ito ay ang gawin
tayong banal na gaya Niyang banal.  Bilang mga Kristiano, ating dinadala ang pangalan at reputasyon
ng Dios.  Ano ang iyong pangalan?  Hindi ko itinatanong kung ano ang tawag sa iyo ng mga magulang
o ng iyong mga kaibigan sa iyo.  Kundi ito:  Ikaw ba kilalang Kristiano ng iba?  Ito ba ang pangalang
ibinibigay ng mga tao sa iyo?  Ikaw ba kinikilala ng iba bilang Kristiano, bilang isa sa mga anak ng Dios?
Inilgay ng Dios ang Kanyang pangalan sa iyo.  Ano ang ginagawa mo sa pangalan ng Dios?  Anong
kabanalan ng Dios ang nakikita nila sa iyo?  Ito ang ating idinadalangin dito, na gawin ng Dios na
maliwanag na ilaw tayo upang makapagdala ng kaluwalhatian para sa Kanya sa sanlibutan.

At kaya naman, sa pananalangin sa kahilingang ito, iyong hinihingi sa Dios na gawin kang higit pang
banal.  Hingin mo sa Kanya na gawin kang higit na banal sa iyong mga gawa.  Huwag mong gamitin
ang mga kaanib ng iyong katawan na gawin ang mga bagay mga yaon na nakakahiya at marumi.
Bagkus, gamitin mo ang iyong mga paa at gamitin mo ang iyong mga kamay at gamitin mo ang buong
mong katawan upang magdala ng kaluwalhatian sa Dios, sa pagpapalaganap ng evangelio, upang
makapagpakita ng kabutihan, upang masdan ang kaluwalhatian ng Dios.
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Hingin mo sa Dios na gawin kang higit na banal sa iyong mga pananalita.  Huwag kang manumpa o
gumamit ng masamang salita na lalapastangan sa pangalan ng Dios.  Bagkus, gamitin mo ang iyong
bibig upang purihin ang Dios, upang magsalita tungkol sa espiritual na mga bagay, upang sabihin sa
iba ang kaluwalhatian ng Dios.  Hingin mo sa Dios upang gawing banal ang iyong mga pag-iisip.
Huwag mong punuin ang iyong isipan ng karahasan at karumihan.  Bagkus gamitin mo ang iyong isipan
upang makapag-isip tungkol sa kaibig-ibig at ng kadalisayan at ang tumpak at ang mabubuting mga
bagay at kapahayagan ng pangalan ng Dios. 

Hingin mo sa Dios na gawing banal ang iyong damdamin.  Huwag kang magagalit at mamumuhi at
sama ng loob at pagkaawa sa sarili.  Kundi ng pagmamahal sa mga bagay na minamahal ng Dios, at
maging mahinahon at maamo at mapagpahinuhod at mabait.

Hingin mo sa Dios na gawing banal ang iyong pagnanasa.  Huwag mong hangarin ang mga bagay na
materyal sa buhay.  Huwag gawing ang maka-mundong pagkilala at kaluwalhatian ang iyong maging
layunin.  Kundi hanapin mo muna ang kaharian ng Dios at ang Kanyang katuwiran at ipanalangin mo
ang iyong sarili para sa banal na pagsisikap para sa pangalan ng Dios.

Sa madaling salita, hingin mo sa Panginoon na gawin kang banal sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng
mga bagay na iyong ginagawa at sinasabi at iniisip at nararamdaman at ninanais.

At hayaan ang kahilingang ito ay matanggap na prioridad sa iyong mga pananalangin at sa iyong
buhay.  Oh Ama, sambahin nawa ang Iyong pangalan.  Kapag tayo ay nasa langit na, hindi tayo titigil
sa pananalangin ng ganitong dalangin.  Doon ang kaharian ng Dios ay darating ng ganap, doon ang
kalooban ng Dios ay mangyayari ng walang pagkakamali, lahat ng ating mga pangangailangan ay
masusumpungan sa langit, lahat ng ating mga kasalanan ay mapagtatagumpayan.  Subalit patuloy
tayong aawit at mananalangin kasama ng mga anghel at ang iglesia ay magtatagumpay para sa
karangalan ng pangalan ng Dios.  Ito ay ang langit – isang walang hanggang awit ng papuri sa Dios.

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, dakila ang Iyo pong pangalan sa buong sanlibutan.  Ang Iyo pong kaluwalhatian ay nasa kataasan
ng kalangitan.  Kami ay may maliit na panimulang pag-unawa lamang dito.  Panginoon, gawing ang
pangalan Mo po na magbunsod sa amin, at mga lalaki at babae kahit saan man, upang sambahin Ka
at upang maniwala sa Iyo pong pangalan na nahayag kay Jesu Cristo na Iyo pong Anak.  Aming
dalangin ito para sa Kanyang pangalan, at para sa kaluwalhatian ng Iyo pong pangalan, Amen.


