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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 6:13b

“Katiyakan sa Panalangin”

ni Rev. Rodney Kleyn

Gumugol na tayo ng ilang linggo sa pagtunghay sa tugon ni Jesus sa hiling ng mga disipulo, “ Panginoon,
turuan mo kaming manalangin.”   Natunghayan na natin ang kahalagahan ng panalangin, ang paraan ng
paglapit sa Dios sa panalangin, ang tamang nilalaman ng panalangin sa anim na mga kahilingan, at ngayong
araw, tutunghayan natin ang tamang paraan upang wakasan ang ating mga panalangin.

Ginawa natin ang lahat ng ito na may layuning maturuan at mapabuti ang ating sariling panalangin bilang
mga mananamapalataya.  At ito ang naglalagay ng katanungan sa iyo:  Nakatulong ba ito?  Ikaw ba’y
nananalangin?  Ikaw ba’y nananalangin ng walang patid?  Ikaw ba’y nananalangin araw-araw?  Ikaw ba’y
nananalangin buong araw?  Ikaw ba’y taimtim sa pananalangin, sa iyong sariling buhay at sa iyong tahanan?
Tinuturuan mo ba ang iyong mga anak kung paano manalangin sa pamamagitan ng halimbawa at turo?
Masasabi ba nilang, “Ang aking mga magulang ay mapanalangining mananampalataya”?  Mga kabataan,
sa kaabalahan ba ng inyong buhay, habang ang inyong mga isip ay puno ng mga hangarin sa buhay, kayo
ba’y nananalangin?  Ang lahat ng kaalaman at katuruan tungkol sa panalangin ay walang halaga kung hindi
natin ito isinasagawa.  

Kailangan nating manalangin.  Kailangan nating manalangin hindi lamang dahil tayo ay umaasa sa Dios sa
lahat ng mga bagay, kundi dahil din sa kung hindi tayo manalangin, kinakalimutan natin ang Dios sa ating
buhay.  Ang panalangin, sa mananampalataya, ay dapat tulad ng paghinga.  Tayo ay humihinga upang
manatiling buhay, upang mapanatili ang oxygen sa ating katawan.  Gayon din ang pananalangin para sa
mga mananampalataya.  Kailangan niyang manalangin upang manatiling buhay sa espiritwal.

Ngayon, sa ating pagtatapos sa ating pakikitungo sa panalangin, ating itatanong ang katanungang ito:
Naririnig ba ng Dios ang ating mga panalangin?  Iyan ang katanungang sinasagot ni Jesus sa katapusan ng
Lord’s Prayer na nakatala sa Mateo 6:13, sa mga katagang ito:  “Sapagka’t iyo ang kaharian, at ang
kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man.  Siya nawa.  Ang mga salitang ito ay nagsasabi sa
atin na tinutugon ng Dios ang ating mga panalangin at maaari tayong magkaroon ng katiyakan at tiwala
sa paghahatid natin ng ating mga panalangin sa Dios.  Iyon ay isang malaking pampalakas loob para sa atin
sa panalangin.

Kailangan natin ang pampalakas loob na ito.  Sa panalangin, ang pag-aalinlangan ay pangkaraniwan na.
Ang mananampalataya ay gagawa ng kanyang kahilingan at pagkatapos ay maaari niyang pag-alinlanganan
kung matatangap ba niya ang kanyang hiniling, o pinag-aalinlanganan niya kung talaga bang maibibigay
ng Dios sa kanya ang kanyang hinihiling.  Kung iyong susuriin ang iyong mga panalangin, makikita mo ito.
Ikaw ay nasa tukso, at pagkatapos ikaw ay mananalangin.  At pagkatapos ay maiisip mo, “Hindi naman
talaga iyon makakatulong.”  Ipahahayag mo ang iyong kasalanan at mananalangin ka para sa kapatawaran,
at pagkatapos ikaw ay sasalutin ng pag-aalinlangan:  “Talaga bang pinatawad na ako?”  Mananalangin ka
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para sa iyong pang-araw-araw na pagkain, nguni’t sa oras ding yaon ikaw ay nababalisa tungkol sa iyong
mga makalupang pangangailangan.

Ang ganitong uri ng pag-aalinlangan ay isang bagay na makikita mo rin sa buhay ng mga hinirang ng Dios
sa Biblia.  Si Abraham at Sara ay nanalangin para sa isang anak na lalaki.  At nang sabihin sa kanila ng Dios
na tutugunin Niya ang kanilang panalangin, si Sara ay tumawa.  Si Jacob, Moises, at Gideon, nang sabihin
sa kanila ng Dios na tutugunin Niya ang kanilang mga dalangin, ay hindi tiyak, kung kaya’t humingi sila ng
tanda, isang nakikitang patunay mula sa Dios.  Ang mga alagad na nasa laot sa bagyo ay natakot.  Sila ay
humingi ng tulong dahil ang kanilang mga pananampalataya ay hindi matibay.  Sa libingan ni Lazaro, nang
dumating si Jesus, hindi inisip ni Marta na bubuhayin hangga’t nang huling araw.  Si Tomas ay pinuno ng
pag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus.

Kaya’t ang pag-aalinlangan ay isang katunayan.

Subali’t unawain, ang pag-aalinlangan ay hindi isang bagay na dapat lang natin tanggapin.  Hindi, ang
mag-alinlangan ay pagkakasala.  Si Jesus ay tumugon sa pag-aalinlangan ng mga alagad sa pamamagitan
ng saway.  Sinabi sa Lucas 24:25, “Oh mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya
sa lahat ng mga salita ng mga propeta!”  Sa isang unos, sinabi Niya sa mga alagad, “Bakit kayo’y
nangatatakot, Oh kayong kakaunti ang pananamapalataya?”

Ang dahilan kung bakit ang Dios at si Jesus ay lubhang salungat sa pag-aalinlangan ay kapag tayo ay
nag-aalinlangan, may sinasabi tayo sa Dios na hindi totoo.  Sinasabi natin, “Hindi masasagot ng Dios ang
aking panalangin.  Ang Kanyang mga bisig ay mahina.”  Sinasabi natin, “ Hindi Siya nakakakita.  Hindi Niya
alam kung ano ang nangyayari sa aking buhay.”  Iyon ay maling maging ugali tungo sa Dios sa panalangin.
Ito ang paraan ng pananalangin ng mga hindi maka-Dios at ng mga hindi nananampalataya sa kanilang
dios.  Ang mga propeta ni Baal sa Bundok ng Carmelo ay sumigaw mula umaga hanggang gabi, hindi tiyak
kung diringgin sila ni Baal.  At hindi niya dininig, sapagka’t si Baal ay hindi dios, kundi imbento lamang ng
kanilang mga isip.

Para sa atin ang manalangin ng may pag-aalinlangin ay nakasisira sa patotoo ng pangalan ng Dios sa
sanlibutan.  Sino ang iyong Dios?  Nakakarinig ba Siya ng panalangin?  Marahil iyon ang mga katanungang
itinatanong sa iyo ng mga di-mananampalataya.  Paano mo sila sasagutin?  Si Pablo at Silas sa bilangguan,
sa kalagitnaan ng gabi, matapos na sila ay bugbugin, ay hindi nag-alinlangan na diringgin ng Dios ang
kanilang mga panalangin.  Hindi, sila’y umawit ng mga papuri sa Dios.  At dininig sila ng Dios.  Nagkaroon
ng lindol.  Ang mga pintuan ng bilangguan ay nabuksan.  Ang kanilang pananampalataya ay nagamit para
sa pagbabalik-loob ng iba.

At kaya nga hindi tayo dapat lumapit sa Dios sa panalangin ng nag-aalinlangan.  Sa Santiago 1:6 sinabi sa
atin na kapag tayo ay lumalapit sa Dios sa panalangin, dapat tayong humingi ng may pananampalataya,
na walang anomang pag-aalinlangan.  At sinasabi ni Santiago sa isang lumalapit ng may pag-aalinlangan
at hindi tiyak, “Huwag isipin ng taong yaon na siya’y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon.”
 
Kapag ang ating mga panalangin ay hindi tinugon, hindi ang Dios ang dapat sisihin.  Subali’t ang problema
ay sa atin.  Marahil ay hindi tayo humingi ng may pananampalataya.  Marahil ang ating hiling ay mali.
Marahil may iba pa tayong kasalanan sa ating buhay na nakakahadlang sa pagtanggap natin sa ating
hinihingi.  Ganito ipinalagay ni Isaias sa kapitulo 59:1,2:  “Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi,
na di makapagligtas; ni hindi man mahina ang kaniyang pakinig, na di makarinig.  Kundi pinapaghiwalay
ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng
kaniyang mukha sa inyo, upang siya’y huwag makinig.”  Kung kaya, ang aking sinasabi ay ito:  kung ang
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ating panalangin ay totoo; kung kanilang sinusundan ang huwaran na ibinigay ni Jesus sa atin sa Lord’s
Prayer; kung gayon dapat tayong lumapit at makakalapit tayo ng may katiyakan sa Dios.  Ang
pag-aalinlangan ay nakapanghihina.  Lumilikha ito sa ating mga isipan ng hindi tunay na palagay sa Dios.
Nakapaglalayo ito mula sa Kanya.

Hindi mabuti ang mag-alinlangan.  Ito ay bunga ng bakas ng kasalanan sa atin.  Dapat nating labanan itong
pag-aalinlangan.

Sa mga panghuling salita sa Lord’s Prayer, iyon ang sinasabi sa atin ni Jesus.  Magkakaroon tayo ng
katiyakan sa panalangin sapagka’t sa Dios ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian
magpakailan man.  At ating sasabihin, ”Siya nawa.”  Kung atin itong titingnan ng bawa’t salita, makikita
natin na mayroong limang bagay dito na kapahayagang lahat ng katiyakan sa Dios bilang tugon sa ating
mga panalangin.

Una, ating pupurihin ang Dios bilang Hari, “Iyo ang kaharian,” sasabihin natin.  Kung minsan tinatanaw natin
ang sanlibutang ito bilang ating kaharian.  At sinusubukan nating manipulahin at ayusin ang mga bagay
bilang tulong sa atin.  O kung minsan ay tinitingnan natin ang ating mga kaaway (si Satanas, at ang
sanlibutan) at tayo ay matatakot at mangangamba.  Subali’t ang kaharian ay sa Panginoon.  Sa I Cronica
29 sinasabi ni David,  “Iyo ang kaharian , Oh Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat.  Ang mga
kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno ng lahat.”
Anong halagang bagay upang alalahanin kaugnay sa panalangin.  Si David ay hari.  Siya ay mayaman.  Siya
ay malakas.  Nguni’t kinikilala niyang ang Dios ay Hari.  Tutugunin ng Dios ang ating mga dalangin sapagka’t
pinadarating ng Dios ang Kanyang kaharian.

Ikalawa, ating sinasabi, “Iyo ang kapangyarihan.”  Ito ay lubos na kapangyarihan.  Hindi ito tulad ng
pagsasabi na ang Dios ay may kapangyarihan, o ang Dios ay lubhang makapangyarihan, o kahit maging ang
Dios ay mas makapangyarihan kaninuman.  Ang bawa’t makalupang hari ay may kapangyarihan.  Subali’t
ang lahat ng iyon ay mula sa Dios, at ang makalupang kapangyarihan ay laging may hangganan.  Mayroong
teritoryal at pang-ekonomiya at pang-militar at pulitikal na hangganan.  Nguni’t ang kapangyarihan ng Dios
ay walang hangganan.  Siya ang makapangyarihang Dios.

At tayo ay mga saksi ng Kanyang kapangyarihan.  Makikita natin ang Kanyang kapangyarihan sa paggawa
at pagpapanatili ng kalawakan.  Makikita natin ang Kanyang kapangyarihan sa kasaysayan sa ating pagtingin
sa mga kamangha-manghang pangyayari at himala na nakatala sa mga Kasulatan, o habang nakikita natin
ang Kanyang kamay na iniaayos at inihahayag ang lahat ng mga pangyayari sa kasaysayan at dinadala sila
sa kanilang katapusan.  Ang kapangyarihan ng Dios ay walang hanggan.  Ang Kanyang walang hanggang
pasya at kalooban ay ang dahilan ng lahat ng bagay.  Ang kapangyarihan ng Dios ay makikita sa Kanyang
mga kahatulan at sa kaparusahan na darating sa mga makasalanan.  Ang kapangyarihan ng Dios ay
ipinakita sa nilikha sa paligid natin – sa lakas at init at liwanag ng araw; sa kapangyarihan ng tubig sa baha;
sa pagka-masidhi ng lamig.  Ang Dios ay lubhang makapangyarihan.  Ang Dios ay makapangyarihan.  At
ang Kanyang kapangyarihan ay nasa paligid natin.

Nguni’t ang mahalagang bagay na dapat nating tandaan ay ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng
kakayahan.  Kaya ng Dios na tugunin ang ating mga dalangin.  Hindi Siya tulad ni Baal o ng mga dios ng
sanlibutang ito na hindi makakasagot.  Tinuruan tayo ni Jesus na gumawa ng mga kahilingan na
sumasaklaw sa bawa’t bahagi ng ating buhay.  At ngayon ay binibigyan Niya tayo ng salita ng katiyakan sa
Dios:  “Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan.”  Kapag sinasabi natin ito, gumagawa tayo ng kapahayagan
ng pagtitiwala sa Dios.  Sinasabi sa atin ng Efeso 3:20 na Siya ay makapangyarihang gumawa ng lubhang
sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip.  Sa Kanya ang kapangyarihan.
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Ano ang mga pangangailangan mo?  Ano ang mga kasalanang ipinahayag mo?  Anong mga tukso ang
nagbabanta sa iyo?  Manalangin.  At ipahayag:  Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan.

Ikatlo, ang doxology ay nagbabanggit ng kaluwalhatian ng Dios.  Ang salitang kaluwalhatian ay isa na
nagagamit natin nang hindi masyadong iniisip ang kahulugan.  Sa pananalitang biblikal, ang salitang
“kaluwalhatian” ay tumutukoy sa timbang o kahalagahan ng isang bagay.  At ating nauunawaan na ang
kahalagahan ng Dios ay hindi masusukat.  Nang nasain ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Dios, hindi
ito pinayagan,  kundi ay mamamatay siya.  Kaya nakita niya ang Dios mula sa likuran at narinig ang
Kanyang pangalan.  At sapat na iyon upang magningning ang mukha ni Moises bilang kapahayagan ng
kaluwalhatian ng Dios.

Kapag sinabi natin ang kaluwalhatian ng Dios, sinasabi natin ang sustansya at kahalagahan kung sino ang
Dios.  Siya lamang ang Dios.  Walang katulad Niya.  Nguni’t ang kaluwalhatiang ito ay isang bagay na
ipinapahayag at ibinabahagi ng Dios sa Kanyang mga nilikha.  Ipinahayag Niya ito sa atin kay Jesu Cristo
(Juan 1:14).  Ipinahayag Niya ito sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng Kanyang sariling buhay
sa Banal na Espiritu at ginawa tayong kabahagi ng Kanyang kaluwalhatian.  At ang pag-unawa at pagkakita
ng kaluwalhatian ng Dios ay magbubunga ng tamang tugon ng pagpupuri at kababaan sa atin.  Ito ay
maghahatid sa atin sa pagkakatulad sa Dios at Kanyang kalooban.

Gaano kahalaga ito sa ating pananalangin.  Upang bigyan tayo ng mga tamang salita at kahilingan sa
panalangin, nang sa gayon ang ating mga dalangin ay tugunin, kailangan nating malaman ang kaluwalhatian
ng Dios.  Upang maging masunurin tayo sa pananalangin, nang sa gayon ang kasalanan ay hind imaging
hadlang sa ating mga dalangin, kailangan nating malaman ang kaluwalhatian ng Dios.

Ikaapat, sinasabi natin sa doxology ang salitang “magpakailan man.”  “Iyo ang kaharian, at ang
kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man.”  Ang salitang ito ay naglalagay sa doxology ng
Lord’s Prayer  sa labas ng ating maaabot.  Hindi natin kailanman mauunawaan ang magpakailan man.  Tayo
ay nakagapos sa oras.  Mahirap para sa atin ang isipin ang panahon na lilipas sa pagitan ng ngayon at ng
katapusan ng ating maiksing buhay, o isipin ang maiksing halaga ng panahon na siyang kasaysayan ng
sanlibutang ito.  Napakarami ng ating maaring kunin.  Ang oras ay nangangahulugan ng pagbabago.  At
hindi natin maaalala, hindi natin kakayanin ang lahat ng pagbabagong dala ng panahon.  Subali’t ang Dios
ay gayon pa rin mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan.  Kanya ang kaharian magpakailan
man.  Kanya ang kapangyarihan magpakailan man.  At Kanya ang kaluwalhatian magpakailan man.

Kaya, kung ito’y hindi natin kayang abutin, ano ang kahulugan nito sa atin?  Bakit sasabihin, “Iyo ang
kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailan man”?  Ganito talaga ang ibig sabihin nito,
na ang lahat ng ating kapanatilihan, bawa’t sandali at bawa’t  katiting na lakas ay utang natin sa Dios sa
pagpupuri.  Sa buong kasaysayan, mula sa pinaka unang araw hanggang sa huling araw kapag ito’y
dumating na, ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ay para sa Dios.  Ang Biblia ay isang
doxology ng pagppuri sa Dios.  Ang kasaysayan ay isang doxology ng pagpupuri sa Dios.  Ang iyong buhay,
at ang sa akin, ay dapat maging mga doxology ng pagpupuri sa Dios.

Inilalagay nitong doxology ang hinaharap at ang layunin ng lahat ng bagay sa mga kamay ng Dios.
Dinadala tayo, inihahatid tayo nito, mula sa sanlibutan at sa ating mga buhay tungo sa presensya ng Dios,
upang makita natin ang mga bagay ayon sa Kanyang pananaw.

Ano ang iyong katiyakan sa panalangin?  Kapag tapos ka nang manalangin, ano ang iyong iniisip?  Bakit
kailangang tugunin ng Dios ang iyong mga panalangin?  Tutugunin ba Niya ang mga iyon?  Sa pagtatapos
ng iyong panalangin, paano mo tinatanaw ang mga bagay sa iyong buhay?  Nasaan ka?  Ikaw ba ay nasa
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sanlibutan pa rin na nakatingin sa mga bagay mula sa iyong limitadong pananaw, na naghahanap ng mga
bagay para sa iyong makalupang buhay, at ayon sa iyong nakikitang kinakailangan?  O inililipad ka ba ng
iyong panalangin tungo sa presensya ng Dios?  Ano at sino ang dahilan kung bakit dapat tugunin ng Dios
ang iyong mga panalangin?

Ang mga pangwakas na salita sa Lord’s Prayer ay dapat magpababa sa atin.  Dapat nilang madala tayo sa
harapan ng Dios.  Iyo, O Panginoon, ang kaharian.  Iyo, O Panginoon, ang kapangyarihan.  Iyo, O
Panginoon, ang kaluwalhatian.  Magpakailan man! Kapag ating pinupuri ang Dios sa gayong paraan, kung
gayon ay hindi tayo aasa sa ating mga sarili, kundi sa Dios bilang soberano na tutugon sa ating mga
dalangin sa pinaka mabuting paraan para sa Kanyang sarili at Kanyang kaluwalhatian, at para sa atin at sa
ating ikabubuti bilang Kanyang bayan.  Iyan ang magbibigay sa atin ng katiyakan sa panalangin.

Tinuturuan tayo ni Jesus na tapusin ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng salitang ito:  “Siya
nawa.”  Ito ay salita ng pananampalataya na tumitingin sa Dios.

Ano ang ibig sabihin ng salitang “Siya nawa”?  Hindi lamang ito isang salita bilang hudyat na tapos na tayo
sa pananalangin.  Hindi ito tulad ng pagsasabi ng, “Wakas.”  Hindi, ang salitang ito ay isang lumang salitang
Hebreo na nadala na sa halos lahat ng ibang wika.  Ito ay tumutukoy sa katotohanan at katatagan ng isang
bagay.  Ginamit ni Jesus ang salitang ito sa ganitong paraan.  Sa maraming lugar sinabi Niya sa Kanyang
mga alagad, “Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa inyo.”  At ang salita doon, sa orihinal, ay “Siya
nawa.”  Sabi Niya, “Siya nawa, Siya nawa, sinasabi Ko sa inyo.”  Ginamit Niya ang salita upang bigyang diin
ang katotohanan ng sasabihin Niya.  Gayon natin dapat gamitin ito sa katapusan ng ating mga panalangin.

Anong akmang pagtatapos sa panalangin.  Kapag ating sinabing, “Siya nawa,” nagpapahayag tayo ng
pagsang-ayon sa lahat ng papuri at mga kahilingan na itinuro sa atin ni Jesus na ipanalangin.  Sinasabi natin
sa Dios, “Ang mga kahilingang ito ay mula sa aming mga puso na may katapatan.  Hangarin namin ang
aming hinihiling.  Panginoon, nais naming parangalan ang Iyong pangalan.  Ninanais namin ang pagparito
ng Iyong kaharian.  Nais namin sundin ang Iyong kalooban, kahit ito ay nangangahulugan ng
pagpapakasakit para sa amin.  Umaasa kami sa Iyo para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan.
Kailangan namin ng kapatawaran.  Kailangan namin ng tulong sa harap ng tukso.  Panginoon, Sumaiyo
nawa ang kaluwalhatian.”  Ang “Siya nawa” ay nagpapahayag ng pagsang-ayon at paniniwala.

At gayondin naman, ang “Siya nawa” ay nagpapahayag ng pagsuko sa kalooban at pamamaraan ng Dios.
Agad-agad pagkatapos nating sabihin, “Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian
magpakailan man,” ating sinasabi, “Siya nawa.”  Isinusuko natin ang ating mga sarili sa soberanong Dios.
Inihahabilin natin ang ating daan sa Kanya.  Pinatutunayan natin na nalalaman Niya kung ano ang mabuti
para sa atin.  At tayo’y nagpapahingalay sa Kanya.

Kung kaya’t, sa salitang “Siya nawa,” atin din ipinahahayag ang ating katiyakan sa panalangin.  Sabi sa
Jeremias 28:6, ”Siya nawa:  gawing gayon ng Panginoon.”  Iyan ang kaisipan dito sa katapusan ng
panalangin.  Diringgin ng Dios ang ating mga dalangin.  Gagawin Niya ang ating hiningi, higit pa sa
madarama ng ating mga puso.  Ang kahandaan ng Dios ay mas malakas kaysa sa ating pagnanais.
Ipinangako Niyang ibibigay sa atin ang ating hiningi sa panalangin.  Hindi Niya ibinigay sa atin ang
panalangin bilang paraan upang lumapit sa Kanya at pagkatapos ay hindi tayo tatanggapin sa ating paglapit.
Hindi, dinidinig Niya ang mga panalangin ng lahat ng naghahanap sa Kanya sa pananampalataya at
katapatan.  
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At iyan ay nangangahulugan, tulad ng sinasabi sa atin sa aklat ng mga Taga Hebreo na , magsilapit nga
tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya.  Iyan ang “Siya nawa”:  ang pagpapakita ng ating
pagkakatiwala at katiyakan na lumapit sa Dios.

Ngayon, hindi ko sinasabi na ang pagkakatiwala ay dapat magmula sa ating mga sarili.  Hindi, ang patibayan
ay ang Dios mismo at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin kay Cristo.  Ang salitang “Siya nawa” ay
nagdadala sa atin kay Jesus.  Sa katunayan, ito ay isa sa mga pangalan ni Jesus sa Biblia.  Sa Apocalipsis,
kapitulo 3, talatang 14, mababasa natin ito:  “Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa, ng saksing
tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios.”  Iyan ay bilang pagtukoy kay Jesu Cristo.  Si Cristo ang
patibayan, ang katotohanan, ang katiyakan sa likod ng ating mga panalangin.  Sa II Corinto 1:20 sinabi sa
atin na ang lahat ng mga pangako ng Dios sa Kanya (iyon ay, kay Cristo) ay Oo kaya nga naman na sa
kaniya ang Siya Nawa sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan namin.  Ganito ang ibig sabihin:  na sa
ating paglapit sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo, tiyak na diringgin tayo ng Dios
at tutuparin ang Kanyang mga pangako sa atin.  Ang bawa’t pangako, mula sa pasimula  hanggang sa
katapusan ng Kasulatan, ang lahat ng uri ng mga pangako sa Biblia, ang lahat ng iyon ay natagpuan ang
kanilang Oo at Siya Nawa, ang kanilang Oo, ang kanilang katuparan, kay Jesu Cristo.

 At iyan ay dahil sa pagdurusa at kamatayan ni Jesu Cristo.  Sa krus, sinabi ni Jesus sa Dios, “Ama, hatulan
mo ako.  Sumpain Mo ako.  At pagpalain mo sila, ang aking bayan.”  Sa pamamagitan ng Kanyang
pagdurusa at kamatayan, pinagtibay Niya tayo, tinatakan Niya tayo bilang hinirang ng Dios.  Siya ang
nagdadala ng mga pangako at pagpapala ng Dios sa atin.  Kung kaya’t tayo ay maaaring maging tiyak sa
panalangin.

Ngayon, si Jesus ay namumuhay sa presensya ng Dios, namamagitan para sa atin, nananalangin sa Dios
para sa atin, na pagpalain ng Dios ang Kanyang mga hinirang sapagka’t binayaran na ni Cristo ang kanilang
kasalanan at inalis ang sumpa mula sa kanila.  At iyan, din, ang dahilan kung bakit dapat tayong manalangin
sa pangalan ni Jesus.

Mayroon ka bang katiyakan sa panalangin?  May katiyakan ka bang tutugunin ng Dios ang iyong
panalangin?  Sa iyong paglapit, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo, sa iyong paghahanap
muna ng karangalan at ng kaluwalhatian ng Dios, sa iyong paggawa ng mga kahilingan ayon sa huwaran
ng Lord’s Prayer, tutugunin ang Dios ang iyong mga panalangin.

Gaano tayo kagalak na binibigyan tayo dito ng Dios, sa kadiliman ng buhay na ito, ng daan, sa pamamagitan
ng panalangin, sa Kanyang sarili.  Nawa tayo, na mga hinirang ng Dios, ay maging mapanalangining tao.

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Panginoon, salamat po sa kaloob ng panalangin at para sa pagtuturo na ibinigay sa amin ni Jesus sa
panalangin.  Tulungan Mo po kami sa bahaging ito ng aming buhay, na lumapit sa Iyo.  Alang-alang kay
Jesus aming hiling, Siya nawa.


