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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 11:3

“Pananalangin Para sa Pang Araw-araw na Pagkain”

ni Rev. Rodney Kleyn

Sa loob ng nagdaang mga linggo ating hinanap ang sagot ni Jesus sa mga tanong ng mga alagad:
“Panginoon, turuan mo kaming manalangin.”  Sa sagot, binigyan sila ni Jesus ng isang panalangin na
pangkaraniwan nating tinatawag na Lord’s Prayer.  O maaari din itong tawaging Disciples’ Prayer.  Ang
panalanging ito, na matatagpuan sa Mateo 6 at Lucas 11, ay isang huwaran ng lahat ng totoong
panalangin.  Ngayon ating isasaalang-alang ang hiling:  “Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming
pang araw-araw na pagkain,”  na panalangin para sa ating panlupang mga pangangailangan.

Bago ko ipaliwanag ang mga salitang ito ng kahilingan, pansining ito ang ika-apat sa petisyon at hindi ang
una.  Bago ang petisyon para sa ating panlupang mga pangangailangan, inilagay ni Jesus ang tatlong mga
petisyon na may kaugnayan sa Dios at sa Kanyang mga interes:  Ang Kanyang Pangalan, Kanyang
kaharian, at Kanyang kalooban.  Ito ay paalala sa atin na ang panalangin ay higit sa isang kahilingan
lamang para sa ating mga pangangailangan.  Ang panalangin ay, una, papuri sa Dios.  At habang ating
inilalapit, ang ating mga pangangailangan, dapat nating  tandaan na tayo ay nakatayo sa harapan ng Dios
sa sanlibutang ito.  Sa lahat ng pisikal na mga kahalagahan ng ating pang araw-araw na buhay – ang ating
paggawa, ating kinakain, ating pagdalaw sa doktor, ating dinaramit, ating pamilya, ating kalusugan – tayo
ay nakatayo bilang mga lingkod ng Dios.  At kaya nga, habang ibinibigay ng Dios kung ano ang ating mga
pangangailangan, tayo ay nasa ilalim ng pananagutang ibigay ang pagsamba sa Kanya kasama ang mga
bagay na ito.  Hindi Niya ibinibigay sa atin kung ano ang ating kailangan para sa ating kapakanan at
sariling layunin, kundi para sa atin ay magamit para sa Kanyang kaluwalhatian.

Itinuturo sa atin ni Jesus dito na sinasabi,  “Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang araw-araw
na pagkain.”  Ang payak na petisyong ito ay malalim kapwa sa kung ano ang itinuturo tungkol sa Dios at
sa pagsasapamuhay nito para sa buhay ng Kristiano.  Ang bawat salita ay may isang bagay na itinuturo
sa atin.  Nais kong isa-isahin ito, sa bawat  salita, para sa iyo ngayon.

Mayroong apat na pangunahing  salita sa petisyong ito.  Ang unang  salita ay “bigyan.”  Mayroong
dalawang paraan na iyong magagamit sa salitang ito.  Minsan ito ay ginagamit upang ipahayag ang isang
kautusan:  Ibigay mo sa akin ang bagay na yaon.  Ang gayon ay pautos.  Ang isa naman ay ginagamit
bilang isang kahilingan.  At yaon ang makikita dito.  Hindi tayo nag-uutos ng mga bagay sa Dios.  Una
ating sinasabi, tulad sa itinuro ni Jesus:  “Ama namin, na nasa langit.”  Pagkatapos ating sasabihin,
“Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang araw-araw na pagkain.”  Ang gayon ay isang
kahilingan at hindi isang utos.

At kapag ating sinasabi ito sa Dios,  “bigyan kami,”  ating ipinapahayag na ang bawat bagay na mayroon
tayo ay kalooban ng Dios.  Ang gayon ay madaling malimutan, sa ating kasaganaan, ating nakakalimutan
ang Dios na nagbibigay.  Habang tayo ay gumagawa para sa pagkain at kumikita ng pera na ipambibili
sa ating mga kailangan ating nalilimutan na ang Dios ang Nag-iisa na siyang nagbibigay ng lahat ng mga
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bagay sa atin, sa pamamagitan din ng ating pang araw-araw na paggawa.  Hindi dapat natin balewalain
ang ating pagkain sa pang araw-araw.  Ito ay ay kaloob mula sa Dios.

Pangalawa, idinadalangin natin sa petisyong ito,  “Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang
araw-araw na pagkain.”  Ginagawa nito na maging isang panlahatang pananalangin, panalangin para sa
ibang mga mananampalataya;  panalangin para sa ibang mga mananampalataya ng aking pamilya;
panalangin para sa pangangailangan ng lahat ng tao.  At ito ay may kabuluhan.  Tayo ay lubos na umaasa
sa isa’t isa para sa ating mga pangangailangan.  Ang iba ay nag-aararo ng bukirin.  Ang ibang tao naman
ay nagtatanim sa bukirin.  Ang iba ay nangangalaga sa mga tanim.  Ang iba ay taga-ani ng pananim.  Ang
iba ay taga-giling ng butil.  Ang iba ay tagaluto ng tinapay.  Ang iba ay nagbebenta ng tinapay o
naghahatid ng tinapay.  Ang iba ay naghahanda ng hapag.  Kailangan natin ang isa’t isa para sa ating pang
araw-araw na mga pangangailangan.  At kaya naman idinadalangin natin ang bawat isa.  Panalangin ko
ito hindi lamang para sa aking sarili, kundi para din sa aking amo, hindi lamang para sa aking pamilya,
kundi para din sa pamilya ng aking kapit-bahay; hindi lamang para sa aking negosyo o lugar na
pinapasukan, kundi para din sa buong ekonomiya.  Ating panalangin na bigyan tayo ng Dios ng isang
kapaligiran na uugma para sa tao upang mabuhay; na ang ating mga pangangailangan ay matugunan;
at  tayo nawa ay manatiling malulusog sa pisikal.

Ang pangatlong salita dito ay “sa araw na ito,” o  “pang araw-araw.”  “Ibigay mo sa amin sa bawat araw
ang aming pang araw-araw na pagkain.”  Ang isang bagay sa mga salitang ito na itinuturo sa atin na dapat
tayong manalangin sa bawat araw.  Nakapanalangin ka na ba ngayon?  Subalit ang mga salitang ito ay
hindi tungkol sa oras, kundi tungkol ito sa dami.  Gaano tayo makakahingi sa Dios?  Gaanong karami ng
tinapay ang dapat nating hingin mula sa Kanya?  At ang sagot ay, ang sapat sa araw na ito.  Ganito
madalas ang Dios ay nagpupuno ng mga pangangailangan ng Kanyang mga pinili sa Biblia.  Noong
naglalakbay ang Israel sa ilang ng apatnapung taon, sa bawat araw sila ay binibigyan ng dami ng manna
(tinapay)  ayon sa kailangan nila sa araw na iyon.  At kung sila ay suwapang at kumuha ng mas marami,
sila ay magkakaroon ng mabahong dapat linisin kinabukasan na bulok at mabantot na tinapay.  Yaong
sapat lamang sa bawat araw.  Noong si Elias ay nag-iisa sa batis ng Cherith, at muli, noong si Elias ay
kasama ng balo sa Sarepta, ang kanyang kailangang pagkain ay dumarating mula sa Dios sa bawat araw.

At kaya naman, sa mga salitang ito:  “sa araw na ito” at  “araw-araw,”  itinuturo ni Jesus sa atin na tayo
ay dapat magkaroon ng kaasalang nakadepende kaysa sa kasuwapangan o pagtitiwala sa sarili.  Tayo ay
tinuruan na maging katamtaman sa ating mga hinihingi;  upang magtiwala sa Dios;  hindi maging
matatakutin sa kinabukasan;  at pagkakaroon ng pagtitiwala na kung ibinibigay ng Dios ang aking mga
kailangan ngayon, Kanya rin akong bibigyan ng para bukas.

At dinadala tayo nito sa pang-apat at huling salita sa petisyong ito na nais nating isaalang-alang.  Yaon
ay ang salitang “tinapay” o  “pagkain.”  Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang araw-araw na
pagkain.

Sa salitang ito nilalagyan ni Jesus ng hangganan kung ano ang ating maaaring hingin sa Dios.  Ano ang
“tinapay”?  Ang tinapay ay ang pinaka-pangunahing pangangailangan.  Ito ang pangunahin na pagkain
ng tao.  Pinaka-pangunahin.  Siguro ay ang pinakamurang pagkain na magpupuno ng iyong sikmura.  Ang
bawat kultura ay gumagawa ng ilang uri ng tinapay.  At kung ito man ay sa hitsurang pikot o ng pahaba
o ng maliit o ng isang chicharon o ng isang bibingka o ng isang tortilla, ang tinapay ay sapat upang
tugunan ang ating kailangan para sa pagkain.  Sinasabi ni Jesus,  “Ang gayon ang inyong ipapanalangin.
Hindi ka dapat nananalangin para sa tinapay at mantiklya.  Hindi ka dapat nananalangin para sa tinapay
at karne; para sa karne at patatas; kundi tinapay lang.”  Kanyang sinasabi sa atin na huwag humihingi
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para sa maluhong buhay kundi para sa pangunahing mga pangangailangan sa buhay – hindi para
yumaman kundi para sa kasapatan.

At, gayon pa man, ibig sabihin nito na maaari tayong humingi para sa lahat ng mga bagay na kailangan
ng ating katawan at para sa kalusugan ng ating katawan.  Patungkol sa tinapay, tinutukoy ni Jesus ang
lahat ng ating mga kailangan.  Ito ay mas higit na magulo, kasama ang lahat ng pinagmumulan ng
ibinibigay ng Dios upang tugunan ang ating mga pangangailangan.  Kasama dito ang mga ekonomiya at
panahon, pulitika at kapayapaan, kaayusang panlipunan at mapapasukan.  Nabubuhay tayo sa sanlibutang
ito, at mayroong maraming mga bagay na gumaganap upang makuha ang tinapay tungo sa la mesa.  Ang
lahat ng mga ito ay kasama sa panalanging ito.  Kontrol ng Dios ang lahat ng mga bagay.  At Kanyang
dapat utusan ang klima at pang-sakahan at ang ekonomiya at ang kalagayan ng pulitika upang tiyaking
matugunan ang ating mga kailangan.

Kaya ito ang mga salita ni Jesus na ibinibigay.  Ang mga ito ay pangkaraniwan.  Mula sa ating punto de
vista, tayo ay hindi humihingi sa Dios para sa anumang bagay na malaki o pinakatampok.  At itinuturo nito
sa atin na, pagdating sa pisikal nating kapakanan, walang pangangailangang sobrang liit upang hingin sa
Dios sa panalangin.  Walang higit sa karunungan ng Dios at pagsupil.

Ngayon, habang ating ipinapanalangin ang mga salitang ito, tayo ay gumagawa hindi lamang ng petisyon
para sa ating mga sarili, kundi ng pagpapahayag din tungkol sa Dios.  Ito ay napakahalaga.  Iyan kung
bakit kailangan nating gawin ang petisyong ito.  Siguro ay narinig mo ang aking nasabi tungkol sa
panlupang mga pangangailangan at naisip mo, ako ay marami – mayroon akong pang araw-araw na
tinapay, kalusugan, lahat ng aking mga pangangailangan – kaya hindi na kailangan para sa akin na gawin
ang petisyong ito.  Pagkatapos iyo dapat maintindihan na ang petisyong ito ay isa din pagpapahayag na
ang bawat anak ng Dios ay dapat gumagawa tungkol sa Dios.  Kapag ating ipinapanalangin ang petisyong
ito, tayo ay nagsasabi ng ilang mga bagay tungkol sa Dios.

Isang bagay na ating ipinapahayag na ang Dios ang soberanong may-ari at tagapagbigay ng lahat ng mga
bagay.  Ito kung bakit tayo ay dapat humingi para sa ating panlupang mga kailangan.  Sa Mga Awit 24,
una sa dalawang mga talata:

Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito; ang sanglibutan, at silang nagsisitahan dito.  Sapagka't
itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat, at itinatayo sa ibabaw ng mga baha.           

Ang Dios ang Manlilikha.  Kaya ang lahat ng mga bagay ay pag-aari Niya at nagmumula sa Kanya.

Sa aklat ni Haggai, kabanatang 2 at talatang 8, sabi ng propeta, mula sa bibig ng Panginoon,  “Ang pilak
ay akin, at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.”  Kapag tayo ay gumagawa ng petsiyong
ganito, ito ang ating kinikilala.  At ito ay totoo kahit na tayo ay dapat gumawa upang tamuhin ang ating
pagkain at pagkukunan.  Ito man ay buhay sa Dios.  Ang lakas, ang kakayahan, ang pagkakataon upang
gumawa ay mula sa Dios lahat.  Ang bukirin na nagbibigay ng ating makakain, ang ulan at ang pagsikat,
ang mga pananim, ang kapanahunan, ang gatas mula sa tindahan – ang lahat ng ito ay mula sa kamay
ng Dios.  Kanyang ibinibigay ang mga kailangan ng lahat ng Kanyang sangnilikha.

Sa Mga Awit 104 ito ay inilagay ng napakaganda.  Simula sa talatang 10, ito ang sinasabi ng Dios:

Siya'y nagsusugo ng mga bukal sa mga libis; nagsisiagos sa gitna ng mga bundok:  Sila'y nagpapainom
sa bawa't hayop sa parang; nangagpapatid-uhaw ang mga mailap na asno. ... Kaniyang dinidilig ang mga
bundok mula sa kaniyang mga silid: ang lupa'y busog sa bunga ng iyong mga gawa.  Kaniyang pinatutubo
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ang damo para sa mga hayop, at ang gugulayin sa paglilingkod sa tao: upang siya'y maglabas ng pagkain
sa lupa. ... Kaniyang itinakda ang buwan sa mga panahon: nalalaman ng araw ang kaniyang paglubog.
Iyong ginagawa ang kadiliman at nagiging gabi; na iginagalaw ng lahat na hayop sa gubat.  Umuungal
ang mga batang leon sa pagsunod sa mahuhuli nila, at hinahanap sa Dios ang kanilang pagkain.  Ang araw
ay sumisikat sila'y nagsisialis, at nangahihiga sa kanilang mga yungib.  Lumalabas ang tao sa kaniyang
gawain, at sa kaniyang gawa hanggang sa kinahapunan.  Oh Panginoon, pagka sarisari ng iyong mga
gawa! sa karunungan ay ginawa mo silang lahat: ang lupa ay puno ng iyong kayamanan.  

Ang lahat ng mga bagay na ito ay bahagi ng kautusan at nilikha ng Dios at sa ilalim ng Kanyang
soberanong pagsupil.

Isa pang bagay na ating ipinapahayag  tungkol sa Dios sa petisyong ito na ang Dios ay nangangalaga hindi
lamang para sa ating mga kaluluwa, kundi para din sa ating mga katawan; hindi lamang sa
pangangailangan ng ating espiritu, kundi para din sa pangangailangan ng ating katawan.  Siguro sasabihin
ng iba na ang tinapay at kalusugan ay hindi sapat at masyadong mahalaga upang gumawa ng mga
kahilingan tungkol sa Dios.  Ang mga ito ay masyadong makamundo.  At kaya kanyang tinatanggap ang
petisyong ito at nagnanais na gawing pang-espiritu ito at gawin ang tinapay dito na simboliko ni Jesus,
na tinapay ng Dios, bumaba mula sa langit.  Sa kasaysayan ng iglesia, ginawa na ito sa petisyon.  Subalit
hindi natin ito dapat gawin sa mga salitang ito ni Jesus.  Ito ay patungkol sa Dios.  Ang petisyon ay
makatotohanan.  Hindi mali para sa atin na manalangin ng gayong mga bagay, sapagkat ang Dios ay
nangangalaga patungkol sa ating pangangatawan.  Kanyang inililigtas din ang ating mga katawan gaya
ng ating mga kaluluwa.  Kanyang ginawan tayo ng mga katawan.  Sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay
ginawang masyadong kamangha-mangha.  At ang Dios ay lumikha ng pagkain bilang paraan para sa ating
pangangatawan upang mapanatili ang kalusugan.

At pagkatapos din, ang Dios sa Kanyang sarili, sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo, ay dumating na
nagkatawang-tao.  Sa Kanyang katawan, si Jesus ay nangalaga para sa Kanyang sarili at Siya ay may
malasakit para sa pisikal na kabutihan ng iba.  Iyong mababasa ang mga himala ng pagpapagaling at ng
pagpapakain sa nagugutom.  Ipinadala ng ating Dios ang Kanyang Banal na Espiritu sa mga puso ng
Kanyang tinubos, upang masabi ng Kasulatan na.  “Ang inyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu.”
Balang araw itatayo ng Dios ang mga katawang ito at aayusin sila tulad sa maluwalhating katawan ng
Kanyang Anak.  Kaya nga, hindi lamang natin dapat pangalagaan ang ating mga katawan at gawin itong
banal, kundi ang Dios ay nagmamalasakit para sa kanila.  At dahil ginagawa Niya, dapat tayong humingi
para sa ating pisikal na pangangailangan mula sa Kanya.

Ito ang kahulugan ng petisyong ito.  At kapag ating naunawaan ito, makikita natin na ito ay napaka-
praktikal.  Binabago nito ang ating pananaw sa buhay.  Binabago nito ang ating relasyon sa mga bagay
sa sanlibutang ito.

Mayroong apat na mga bagay na dapat maging resulta mula sa petisyong ito sa ating mga buhay bilang
mga Kristiano sa sanlibutang ito.  Sa paggawa ng petisyong ito, dapat tayo, una, kilalanin ang Dios na may
pagpapasalamat para sa bawat bagay na Kanyang binibigay sa atin.  Ang taong mapagpasalamat ay siyang
kinikilala ang Dios at ang Dios ang itinuturong tagapagbigay nito.  Sinasabi sa atin ng Kasulatan na dapat
tayong maging mapagpasalamat sa bawat bagay, at para sa bawat bagay (Efe. 5:20 at 1 Tes. 5:18).  Kaya
nga madalas, habang ating tinitingnan ang atin buhay, ito ay medyo kakaiba.  Ating inihahambing kung
ano ang binigay ng Dios sa atin at ano ang Kanyang binigay sa iba.  At tayo ay nagiging maiinggitin at
ating nilalapastangan ang mga bagay na Kanyang ibinigay sa atin kaysa sa maging mapagpasalamat.
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Isipin mo ang tungkol dito.  Mabubuhay ka ba ng walang pagkain at nagugutom?  Naisip mo na ba kung
saan manggagaling ang iyong susunod na kakainin?  Naiwanan ka na ba sa kalye na nag-iisa na walang
matulugan, na kulang sa mga pangangailangan?  Kung binibigay ng Dios sa iyo ang mga bagay na iyong
kailangan para sa araw na ito, samakatuwid ikaw ay dapat magpasalamat sa Kanya.

Pangalawa, ang petisyong ito ay mag-aakay sa atin na magtiwala sa Dios at ginagawa nitong pigilan
tayong magtiwala sa mga bagay sa daigdig.  Madalas iniisip nating ang ating pagkain at ating kasaganaan
ay mula sa mabuting panahon at ng araw at ulan, mula sa mabuting pamumuhunan, mula sa stock
market, mula sa mana, mula sa mabuting desisyon sa pananalapi.  At tayo ay magpapasimulang umasa
sa mga bagay gaya na ito para sa ating seguridad, nalilimutang wala sa mundong ito ang
mapapagtiwalaan, na anuman sa mga bagay na ito ay bibiguin tayo anumang oras.  At kaya naman dapat
tayong umasa sa Dios sa mabuting kapanahunan at maging sa mahihirap na oras.  Ang bawat tao,
mayaman man o mahirap, ay kailangang ipanalangin ang petisyong ito.  Habang dumarami ang mayroon
tayo, ay mas higit na natutukso tayo na magtiwala sa mga bagay sa buhay na ito kaysa sa Dios.  At kaya
naman, hangga’t mas marami ka, ay may mas dapat manalanging:  “Ibigay mo sa amin sa bawat araw
ang aming pang araw-araw na pagkain.” 

Pangatlo,  ang ipanalangin ang petisyong ito ay magdudulot ng kasiyahan sa ating mga buhay.  Marahil
ito ay isa sa mga mahihirap na kabutihan para sa atin upang paunlarin, sa pamamagitan ng biyaya ng
Dios, sa ating mga buhay.  Tayo ay palaging naghihintay sa susunod na bagay.  Ginagawa natin ito
kasama ang mga bahay, kasama ang mga sasakyan, kasama ang mga damit, kasama ang mga laruan,
at iba pa.  Palagi nating sinasabi,  “Kung makukuha ko ito, magiging masaya na ako.”  At habang
ginagawa natin ito, tayo ay gumagamit ng makalupang mga bagay bilang ating sukatan ng ating
kakuntentuhan.

Mayroong dalawang mga bagay na dapat tandaan tungkol sa kakuntentuhan.  Ito ay lubhang mahalaga.
Una, ang kakuntentuhan ay isang panloob na kabutihan ng puso at pag-iisip na nagmumula kahit ano pa
ang sitwasyon.  Sinasabi ni Pablo sa Filipos 4:  “Aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang
aking kinaroroonan.”  Sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Dios, magagawa natin, magagawa
mo, na masiyahan kung anomang mayroon ka ngayon.

Pangalawa, ang sukatan para sa kasiyahan ay hindi dapat panlupang mga bagay – hindi dapat mas
maraming panlupang mga bagay sa kung ano man mayroon tayo ngayon.  Ang pamantayan para sa
kasiyahan ay dapat ganito:  ang ating mga pangangailangan ay natutugunan ngayon.  Binigyang
kahulugan ni Jesus ang mga ito na pagkain sa araw-araw.  Yaon kung bakit sinasabi ng Kasulatan,
“Magkaroon ng pagkain at damit, tayo ay masiyahan na sa ganito.”  Kapag tayo ay dumadalangin ng
petisyong ito, sinasabi natin sa Dios,  “Panginoon, tulungan ako na masiyahan na may lantad na mga
pangangailangan ng buhay.”  Mayroong panalangin sa Kawikaan 30:8, 9.  Ipinagtataka ko, nanalangin ka
na ba ng ganitong panalangin?  Ito ang panalangin:  “Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o
kayamanan man; pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko [Yaon ay, bigyan ako ng sapat na makakain
– ang dami ng pagkain na kailangan ko – para ngayon].”  Naipanalangin mo na ba ito?  “Panginoon,
huwag akong payamanin.  Ibigay sa akin kung ano ang kailangan ko, at kaligayahang kasama nito”?
Ganito ang itinuturo ni Jesus sa atin kapag sinasabi Niya,  “Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming
pang araw-araw na pagkain.” 

At pagkatapos, pang-apat, ang ipanalangin ang petisyon ay dapat umudyok sa atin na gamitin ang lahat
ng mga bagay para sa kaluwalhatian ng Dios.  Sa 1 Cor. 10:31 ating mababasa,  “Kaya kung kayo'y
nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa
ikaluluwalhati ng Dios.”  At sinasabi ito:  na dapat nating luwalhatiin ang Dios sa pinakapangkaraniwang
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gawain sa ating buhay, na may pinaka-simpleng mga bagay na binigay ng Dios sa atin.  Ang pumunta ng
iglesia ay hindi lamang lugar at tanging paraan upang luwalhatian ang Dios.  Maluluwalhati mo ang Dios,
at dapat mong gawin ito, sa bawat bahagi ng iyong buhay.  Hindi mo kailangan ng dakilang mga bagay
upang luwalhatiin ang Dios.  Kapag iyong natanggap ang isang bagay na maliit tulad sa maliit na tinapay,
kilalanin mo ang Dios bilang Nag-iisa na Siyang nagbigay nito, at mahalin mo Siya dahil sa Kanyang
pangangalaga, at gamitin mo ang iyong kalusugan upang paglingkuran Siya, ganito maluluwalhati ang
Dios.  Dapat nating matutuhan na gamitin ang lahat na mayroon tayo at lahat upang mahalin ang ating
Dios.

Idinadalangin mo ba ang panalanging ito,  “Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang araw-araw
na pagkain”?  Nakikita mo ba bakit kailangan mong ipanalangin ang petisyong ito?  Na kailangan mo ang
biyaya ng Dios upang tulungan ka na makita ang kamay ng Dios sa lahat ng mga bagay sa iyong buhay?
Ikaw ba ay tumutugon nang may pagpapasalamat, na may pagtitiwala, na may kasiyahan, at pamumuhay
sa kaluwalhatian ng Dios?  Dapat ginawa mo – sapagkat lahat ng mayroon ka hindi sa iyo.  At ang bawat
bagay na mayroon ka ay mula sa Dios.

Sinasabi ng mga alagad,  “Panginoon, turuan kaming manalangin.”  Sa patesyong ito,  ““Ibigay mo sa amin
sa bawat araw ang aming pang araw-araw na pagkain,”  itinuturo ni Jesus sa atin na manalangin.  Matuto
rin tayo sa araling ito.

__________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon at tagapagkaloob ng buhay, tagapagbigay ng bawat mabubuti at ganap na kaloob, tulungan
kami na kilalanin ang Iyo pong kamay sa aming mga buhay, na tumanggap ng lahat ng mga bagay na
mula sa Inyo, at upang humingi at umasa dito sa Iyo kahit sa aming pang araw-araw na mga kailangan.
At habang aming ipinapanalangin ito araw-araw, bigyan kami ng kasiyahan sa aming mga buhay.  Aming
hinihingi ito alang-alang kay Jesus, Amen.


