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JEREMIAS 33:3 
"ANG GININTUANG SUSI NG PANALANGIN" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Tayo ay binigyan ng Dios ng isang mahalaga at kahanga-hangang kaloob.  Tinatawag itong 
panalangin. 
 
Bilang mga anak ng Dios, at bilang mga kabataan din, wala nang mas mahalaga pa kundi ang 
magkaroon ng regular na buhay ng pananalangin.  Ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay ay 
hindi ang iyong pag-aaral, trabaho, negosyo, pagmamadali dito at doon.  Kundi ang 
pinakamahalagang bagay ay ang mabuhay ng tunay na buhay ng pananalangin.   Kung walang 
panalangin, di magtatagal ay mawawala tayo sa daan ng buhay at pagsunod, at hibang na 
tumatakbo sa dulong walang lagusan ng sanlibutang ito.  Nagiging napakabigat ng ating mga 
pasanin, nagiging malabo ang mata ng ating pananampalataya.  Naiiwan tayo sa ating sarili kung 
pababayaan natin ang pananalangin.  Ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa Dios.  Ito sa gayon ay 
hindi luho sa atin kundi isang bagay na kinakailangan sa ating buhay.  Ang pananalangin ay hindi 
lamang para sa mga taong napakabanal, o para sa matatanda.  Ang panalangin ay espiritual na 
tinapay at tubig.  Sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay, sabi mismo ng Panginoon 
(Lucas 18). 
 
Isa sa mga talata ng Kasulatan na pipiliin ko upang ipakita sa inyo ang mayaman at nagbibigay 
kapanatagan na katotohanan ng panalangin ay Jeremias 33:3.  Mababasa natin:  “Tumawag ka sa 
akin, at ako'y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi 
mo nalalaman.” 
 
Sa talatang ito si Jeremias ay pinapayuhan mismo ng Dios.  Sa loob ng apatnapung taon ay 
nagbabala si propeta Jeremias na ang Juda at Jerusalem ay lilipulin dahil sa kanilang mga kasalanan, 
at ngayon ang mga hukbo ng Babilonia ay nasa mismong mga pader ng lunsod.  Magiging 
napakahirap na isipin ang kalagayang mas masakit pa kaysa sa kalagayan na kinakaharap ni 
Jeremias.  Sa loob ng apatnapung taon ay tapat niyang ipinangaral ang Salita ng Dios, upang makita 
lamang ang Salita ng Dios na tinatanggihan at nawala ang lahat ng mga tanda ng kabanalan sa gitna 
ng bayan ng Dios at pinalitan ng walang iba kundi panlalamig, kadiliman, at mga kabulukan. 
 
Higit pa, si Jeremias, nang siya ay payuhan ng Dios na manalangin, ay nasa bilangguan.  Si Zedekias 
na hari ay ayaw na nagsasalita siya ng propesiya sa pagkawasak ng Juda.  Si Jeremias ay itinapon sa 
isang hukay sa bilangguan.  Sa pantaong paningin ito ay walang kaduda-dudang ang mga pangako 
ng Dios sa Israel ay mabibigong lahat.  Sa mismong madilim na panahong iyon ang Dios ay 
dumating sa Kanyang lingkod na may mga salita na pampalakas ng loob.   
 
Ang unang salitang pampalakas ng loob na hatid ng Dios kay Jeremias ay matatagpuan sa Jeremias 
32.  Dapat mong basahin ang buong kapitulo.  Iyon ang salitang pampalakas ng loob na dinala sa 
kanya sa pamamagitan ng anak ng kanyang tiyuhin.  Ang pinsan niyang ito ay nagsabi sa kanya na 
kailangan niyang bumili ng isang bukirin at tiyakin na ito ay naitala nang maayos.  Kailangan niya 
itong gawin sapagkat ang Salita ng Panginoon ay bagaman ang nakikita niya lamang ngayon ay ang 
darating na kahatulan ng Dios at ang katotohanan na ang bayan ng Dios ay lilipulin at bibihagin, 
gayunpaman, ibabalik ng Dios ang Kanyang bayan.  Sa pamamagitan ng pagsasabi kay Jeremias na 
bilhin ang lupaing ito, ang Dios ay sumusumpa sa kanya na aalalahanin Niya ang Kanyang mga 
pangako at panunumbalikin Niya ang Kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanilang 
mga kasalanan. 
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Ngunit marahil hindi ito sapat upang pagaanin ang puso ng propeta.  Oo, idinalangin ni Jeremias ang 
tungkol sa pagbili.  Nagpunta siya upang bumili.  Ngunit marahil si Jeremias sa bilangguan ay 
naniniwalang ang pangakong ito na maghahatid pa ang Dios ng mabuti mula sa lahat ng 
masasamang nangyayari ay napakahirap para sa Panginoon.  Ano ngayon ang gagawin ng Dios para 
sa kanya?  Ang sagot na ibinigay ng Dios ay itong pampalakas ng loob:  Manalangin.  Ang Salita ng 
Panginoon ay dumating kay Jeremias sa pangalawang pagkakataon.  At ang Salita ng Panginoon ay:  
“Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at 
makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman.”  Ang panalangin sa gayon ay ibinibigay sa 
walang pag-asa, sa espiritual na bilanggo.  Ang panalangin ay ibinibigay bilang kasangkapan upang 
tiyakin sa iyong puso ang mga pangako ng Dios maging sa pinakamadilim na oras.  Sa iyo na 
nakakulong sa kabigatan ng bilangguan, ang kabigatan ng sarili mong puso, at hindi ka makalabas, 
at nabibigong makita ng iyong mga mata kung paanong matutupad ang mga pangako ng Dios, 
sinasabi ng Dios sa iyo, “Tumawag ka sa akin.”  
 
Kung may ginagawa mang malinaw ang Kasulatan, iyan ay ito:  tayo ay tinawag upang manalangin.  
Matanda o bata, lalaki o babae, anak o magulang:  sinasabi ng Dios, Tumawag ka sa Akin. Magiging 
magandang pagsasanay na kunin mo ang iyong Biblia at pag-aralan kung ilang beses ibinigay ang 
mga salitang ito:  Awit 50:15; Awit 62:8; Isaias 55:6; Mateo 7:7; Marcos 14 sa mga salita ng 
Panginoon sa mga alagad; I Tesalonica 5; Hebreo 4; Santiago 4.   Hindi ko mauubos lahat ng mga 
sitas sa Kasulatan ngayon na tumatawag sa atin upang manalangin, ngunit tiyak na kapag narinig 
mo lamang ang mga binanggit ko sa iyo, hindi mo na dapat itanong, “Dapat ba akong manalangin?”  
Pinuno ng Dios ang Biblia ng napakaraming utos upang manalangin kaya hindi na kailangang mag-
alinlangan ng anak ng Dios kung dapat ba siyang manalangin o hindi.   
 
Walang dudang nanalangin si Jeremias at nanalangin siya ng matindi.  Sa kabila ng lahat, ang 
pagiging bilanggo, ay nagpapaalab sa sigasig at pagnanais na manghawakan sa Dios.  Kaya nang 
sabihin sa kanya ng Dios na, “Tumawag ka sa Akin,” Si Jeremias ay hindi pinagagalitan ng Dios dahil 
sa kapabayaan sa pananalangin.  Gayunman, sasabihin pa rin ng Dios na,”Jeremias, bagaman ikaw 
ay nanalangin at nanalangin nang matindi, ito pa rin ang Aking paghihikayat sa iyo:  Manalangin.  
Tumawag ka sa Akin.”  Sinasabi natin, nanalangin ako; ano ngayon?  At tumugon ang Dios:  Patuloy 
na manalangin.  Pakiramdam mo man ang langit ay bakal sa ibabaw mo, bumagsak man ang iyong 
espiritu, gayunman sinasabi pa rin ng Kasulatan sa atin sa Santiago 5:  Ipatawag ang matatanda sa 
iglesia upang maipanalangin nila kayo.   
 
Ang utos na ito, kung gayon, ay mahalaga.  Palagi tayong dapat manalangin.  Ang utos na ito ay hindi 
lamang isinulat sa Biblia kundi ito rin ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pag-uudyok ng Banal 
na Espiritu.  Hindi ba, anak ng Dios, kung minsan sa kalagitnaan ng araw, sa gitna ng mabigat na 
problema, sa gitna kahit ng pakikipag-usap, sinasabi mo sa iyong sarili:  Dapat akong manalangin? 
 
Bagaman nanalangin si Jeremias, tinatawag siya ng Dios na magpatuloy dahil, hangga’t tayo ay nasa 
laman, kailangan natin ang utos na manalangin o kung hindi ay hindi ito ibibigay ng Dios.  Tayo, sa 
kabila ng lahat, ay nasa ilalim ng pagiging makasanlibutan, sa mga alalahanin nitong kasalukuyang 
buhay.  Tayo ay labis na nasasangkot sa buhay na ito, sa mga alalahanin nito.  Hindi natin 
nakakalimutang kumain.  Hindi natin nakakalimutang matulog.  Hindi natin nakakalimutang 
ikonsulta ang ating mga damdamin.  Tiyak na naaalala nating gumugol ng mahabang oras sa 
pagpapagal sa ating negosyo.  At naaalala nating magkaroon ng oras para sa kalayawan.  Subalit 
madalas nating nakakalimutan na makipagbuno sa Dios sa pananalangin.  Mga oras na maibubukod 
natin para sa sarili at para sa sanlibutan.  Mga sandali na para sa Dios?  Iyan ang nakakalimutan 
natin.  Kadalasang ibinibigay natin ang pinakamagaling natin sa sanlibutan, at ang mga tira-tirang 
oras sa pananalangin.  Kaya sinasabi ng Dios, Tumawag ka sa Akin! Kung minsan ang mga puso 
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natin ay nabibigatan sa maraming kasalanan at kalungkutan at sinasabi natin, “Bakit ako 
mananalangin?”  At sinasabi ni Satanas, “Paano ka makakapanalangin?  Paano ka makakalapit sa 
Hari ng mga hari kung ikaw ay naging traydor sa iyong mga pagkakasala?”  O ang pakiramdam ng 
ating puso ay gaya ng isang mabigat na sako ng mga bato at sinasabi natin, “Hindi ko kaya.  Hindi ko 
kayang manalangin.” 
 
Ah, salamat sa Dios kung gayon sa Salitang ito, ang Salitang ito na tumatagos sa lahat ng ating 
kaguluhan at nagsasabing, “Kung sa pakiramdam mo ikaw ay masama pa rin sa iyong mga 
kasalanan; kung pakiramdam mo ay wala kang lakas; kahit kailangan mo pang gumapang:  Pumunta 
ka, pumunta ka sa trono ng biyaya.  Tumawag ka sa Dios!”  Bagaman biguin ka ng mga salita, kahit 
magkautal-utal ka, kahit wala kang mahanap na salita upang ipahayag ang nasa iyong kaluluwa, 
kahit ano pa man, manalangin! 
 
Kaya nga, naniniwala ako, ang isa sa pinaka makatotohanan at magandang larawan ng 
pananalangin sa Biblia ay ang larawan ni Jacob nang nakipagbuno siya sa Dios buong magdamag at 
ayaw niyang bitiwan ang Dios.  Ganyan ang panalangin:  pakikipagbuno sa Dios – paggamit ng 
matinding enerhiyang espiritual. 
 
Nananatili ang utos na ito, hangga’t tayo ay humihinga, nababagay sa bawat kalagayan at bawat 
pangyayari kung saan ikaw bilang anak ng Dios ay maaaring masadlak.  Sinasabi ng Dios, Tumawag 
ka sa Akin. 
 
Ikaw ba’y naguguluhan?  Tumawag ka sa Dios. 
 
Ikaw ba’y binabagabag ng mga tao?  Tumawag ka sa Dios. 
 
Ikaw ba’y nasa dulo na ng iyong pagtitimpi at ngayon ay wala ka nang masusulingan?   Tumawag ka 
sa Dios. 
 
Ikaw ba’y nalulumbay?  Tumawag ka sa Dios. 
 
Binigo ka ba ng iyong mga kaibigan?  Manalangin ka. 
 
Ang mga anak mo ba ay pabigat sa iyo at sa iyong kaluluwa?  Dalhin mo iyan sa Dios sa panalangin. 
 
Ikaw ba, marahil, ay galit sa Dios?  Nahihirapan ka ba sa kalooban ng Dios, at ang iyong laman ay 
nagagalit sa inihahayag Niya sa iyo o ginagawa sa iyong buhay?  Manalangin ka. 
 
Pakiramdam mo ba ay malayo ang Dios sa iyo ngayon?  Manalangin ka. 
 
Tumawag ka sa akin, sabi ng Salita.  Ilagak mo ang iyong pasanin sa Panginoon, tumayo ka at 
pumunta sa iyong Ama.  Gayunman ako ay mananalangin. 
 
At nangangako ang Dios:  “Ako’y sasagot sa iyo.” 
 
Kapag ang lahat ay nasabi na at nagawa, ang panalangin ang isa sa pinakamayayamang kaloob na 
dumarating sa atin kay Jesu Cristo.  Ah, alam ko, nahihirapan tayo sa mga katanungan tungkol sa 
panalangin, at ang espiritual nating buhay kung minsan ay dumadaan sa mga libis at mga ilog.  
Subalit hindi na ito mapapalinaw pa ng Dios kaysa sa mga salitang ito. 
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Pansinin na ang Salita ng Dios ay napakalinaw pagdating sa panalangin.  Walang mahabang listahan 
ng dapat gawin.  Hindi nito sinasabi, “Kumuskos ng butil na pandalangin.  Bigkasin ang ‘Aba ginoong 
Maria.’”  Hindi, sinasabi lamang nito, “Tumawag ka sa Dios.”  Hindi nito sinasabing, “Lumapit ka sa 
pamamagitan ng isang santo, lumapit ka sa pamamagitan ng birheng Maria, lumapit ka sa 
pamamagitan ng pari.”  Hindi ganyan ang sinasabi.  Sinasabi nito, “Tumawag ka sa Dios.  Ituon ang 
mata ng pananampalataya sa Dios, at Ako’y makikinig, at Ako’y sasagot sa iyo.”  
  
Nakita mo, ang isang napakalalim, espiritual na bagay ay hindi isang bagay na mahirap.  Hindi, ang 
mismong kasimplehan nito ay ang kagandahan nito.  Ang panalangin ay sa biyayang lahat.  Ito ay 
ang pagkilos ng Dios sa atin upang Siya’y hanapin.  At ito ay ang Dios na mapagbiyayang nagbibigay 
ng ating pangangailangan na siyang Kanyang biyaya, biyaya sa ating mga puso. 
 
Kung paanong ang utos na manalangin ay napakalinaw, gayundin ang pangako ng Dios ay malinaw 
din:  Ako’y sasagot sa iyo.  Ang pangakong iyan ay nasa katangian ng Dios.  Ako’y sasagot sa iyo.  
Ang isang ibon, siguro ay isang maya, ay hinahabol ng ibong nambibiktima, isang lawin.  Sa 
kawalang pag-asa, ito ay lumipad sa isang dampa, upang ihagis lamang ito sa lupa ng taong nasa 
dampa at patayin ito.  Gagawin ba iyan ng Dios?  Hindi.  Kapag tayo ay tinawag ng Dios upang 
hanapin ang Kanyang mukha, at kapag tayo, mula dito sa kasalukuyang buhay, sa Kanyang biyaya, 
ay lumipad patungo sa Kanya sa lahat ng ating takot at mga pagpapagal, hindi ba Siya mahahabag?  
Hindi ba Niya tayo diringgin?  Hindi ba Siya magmamadali sa ating tabi?  Siya na hindi ipinagkait 
ang Kanyang sariling Anak kundi ibinigay Siya dahil sa ating lahat (Rom. 8:32) – ano ang katapusan 
niyan?  “Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay?”  Tatanggi 
ba Siyang makinig at sumagot?  Tiyak na sasagutin ng Dios ang mga panalangin ng Kanyang bayan. 
 
Itong Salita ng Dios ay nagbibigay ng katiyakan sa atin na walang anumang pangyayari sa ating 
buhay ang may gayong kalikasan na makapuputol sa atin mula sa pandinig ng Dios.  Si Jeremias ay 
nasa bilangguan.  Siya ay malayo sa kaisipan ng tao.  Wala nang higit pang ninanais ang hari kaysa 
malimutan ng lahat ang tungkol sa propetang si Jeremias.  Nais niyang ang tabing ng katahimikan at 
pagkalimot ay mapasa taong ito.  At alam ni Jeremias na sa panahong ito walang sinuman ang 
talagang nakakaalala sa kanya, at walang sinumang nagpapahalaga sa kanyang kaluluwa.  At 
gayunman, sinasabi ng Dios, “Ako’y makikinig at Ako’y sasagot.” 
 
Ang sarili nating karanasan bilang mga anak ng Dios ang nagtitiyak nito.  Ang Dios ay sumasagot sa 
atin hindi dahil sa pagiging karapat-dapat ng ating mga panalangin, kundi dahil mayroon tayong isa, 
si Jesu Cristo, na laging nabubuhay upang mamagitan para sa atin sa kanan ng Dios.  Makatitiyak 
tayo dito:  dinirinig ng Dios ang ating mga panalangin at ang Dios ay sasagot.  Iyan ay 
nangangahulugan na sasagutin Niya ang pinakamalalim na pangangailangan ng ating mga puso.  Na 
dinirinig ng Dios ang ating mga panalangin ay hindi nangangahulugan na palagi Niyang ibibigay sa 
atin ng literal ang hinihingi natin.  Tiyak Niya tayong sasagutin.  Ngunit maaaring hindi Niya alisin 
ang tinik sa laman na hinihingi nating Kanyang alisin.  Maaari niyang hindi ibigay sa atin ang sa 
palagay natin ay kailangan nating makamit. Hindi Niya pahihintulutan ang maliit nating 
karunungan na diktahan ang Kanyang perpektong karunungan.  Hindi natin nanaisin iyan.  Nanaisin 
mo ba ang iyong karunungan ang magtakda kung paano ka pakikitunguhan ng Dios?  Sino ang 
magnanais niyan?  Nais nating ang karunungan ng Dios ang magtuwid sa ating landas.  Kaya 
nananalangin tayo:  “Ama, dinggin Mo ako.”  Inaalisan natin ng kabigatan ang ating mga kaluluwa.  
Dinadala natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan.  Ngunit sinasabi natin, “Panginoon, Ikaw 
ang nakakaalam.  At Iyong nalalaman ang wakas mula sa pasimula.  Ikaw ang nakakaalam ng 
pinakamabuti para sa akin.  Ama, ang Iyong kalooban ang masunod.  Bigyan Mo ako ng katiyakan ng 
Iyong biyaya, na Ikaw ay kasama ko.”  Iyan ang ating panalangin.   
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Lumapit tayong may katapangan, mababasa natin sa Hebreo 4, upang tumanggap tayo ng ano?  
Sarili nating daan?  Ang sagot sa lahat ng nais natin?  Hindi.  Sinasabi ito ng Hebreo 4:  “Kaya't 
lumapit tayong may katapangan upang tayo'y tumanggap ng awa, at makatagpo ng biyaya na 
makakatulong sa panahon ng pangangailangan.” 
 
Si Jeremias ay muling tumawag sa Dios.  Walang dudang sumunod siya sa Dios.  Subalit sa ngayon  
mananatili siya sa bilangguan.  Nanatili siya sa bilangguan, hindi dahil hindi Siya kayang ilabas ng 
Dios, kundi dahil hindi kalooban ng Dios sa pagkakataong ito na siya ay palayain.  Hindi niyan 
maiaalis ito:  Ang Dios ay sumagot sa kanya! Humingi siya sa kanyang pangangailangan at ang Dios 
ay sumagot sa kanya.  Ang Dios ay sumagot sa kanya na may awa at biyaya:  “Jeremias, tumingin ka 
sa Akin, magtiwala ka sa Akin.  Ako, na nakakaalam ng wakas mula sa simula, ay nagsasagawa ng 
Aking sakdal na kalooban.  Hindi Kita bibiguin.  Gagawin Ko ang lahat ng mga bagay sa isang 
paraang ganap para sa ikaluluwalhati ng Aking pangalan at para sa iyong kaligtasan.”  Kung kaya 
tayo ay nananalangin, “Panginoon, sa aking pangangailangan ako’y humihingi.  Ngunit kung ang 
hinihingi ko ay makakabawas sa Iyong karangalan, at kung ang Iyong palagay sa bagay na ito ay iba, 
kung gayon ay ipinauubaya ko ito sa Iyong mga kamay.” 
 
Kaya sinasabi ng Dios:  “Ako'y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at 
makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman.”  Iyan ay isang bagay na higit, hindi ba?  Ang 
panalangin ay hindi lamang pakikipag-ugnayan sa Dios, kundi ang panalangin ay kaliwanagan din 
sa ating mga kaluluwa.  Nakita mo, kung walang panalangin tayo ay bulag.  Wala talaga tayong 
makikitang anuman.  Kung walang panalangin ang nakikita lamang natin ay makalupa.  Sinasabi ng 
Dios, “Ipapakita Ko sa iyo ang mga dakila at matitibay na bagay na nakatago sa iyo.”  Ano ang ibig 
sabihin niyan?  Sinasabi ba ng Dios, “Bibigyan kita ng ilang dagdag ng kapahayagan, na hindi mo 
makikita sa Biblia.  Bubuksan ko ang susi ng hinaharap at sasabihin ko sa iyo lahat ng tungkol sa 
iyong bukas”?  Kaya magagamit mo ang panalangin gaya ng horoscope at isang manggagaway upang 
matuklasan ang hinaharap?  Hindi.  Ganito ang ibig sabihin:  Ang panalangin ang pamamaraan ng 
Dios upang patibayin ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Salita ng Dios.  Ang panalangin 
ang pamamaraan ng Dios upang palakasin tayo sa mga pangako ng tipan ng Dios at ng Kanyang 
kaligtasan.  Alalahanin si Jeremias.  Hindi niya ito makita.  Nakita niya ang kahatulan ng Dios na 
bumabagsak sa Juda.  Nakita niya ang bayan ng Juda na pinatigas sa kanilang mga kasalanan at 
tinatalikuran ang Dios.  Nakita niya ang mga taga-Babilonia sa mga pader ng lunsod.  At sa gitna 
niyan, sinabi niya sa kanyang sarili, “Nasaan ang mga pangako ng Dios sa Kanyang bayan na 
iingatan sila at pagpapalain sila?  Hindi ko ito nakikita.”  Sinabi sa kanya ng Dios, “Jeremias, kahit na 
hindi mo ito nakikita, nangangako Akong gagawan ng mabuti ang Aking bayan.  Sa pamamagitan ng 
lahat ng mga bagay na ito ay pinarurusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan at ibabalik Ko 
sila pagkatapos ng pitumpung taon.  Ngayon umalis ka at bumili ng bukirin.  Sinasabi ko sa iyo, 
Jeremias, lahat ng Aking mga anak, ng mga tunay Kong anak, ay magkakaroon ng lugar sa Aking 
pagpapala.”   
 
Ngunit wala pa ring anumang makapagtitiyak sa pangakong iyan sa abot ng nakikita ng kanyang 
mata. Ang nakikita lamang ng kanyang mata ay ang hukbo ng mga taga-Babilonia.  Naririnig ng 
kanyang mga tainga ang tambol na pandigma at ang pagbagsak ng malalaking bato mula sa 
katapulta na inihahagis sa mga pader ng lunsod at ang pagbangga ng malalaki’t mahahabang troso 
sa mga pintuan ng lunsod.  At siya ay nasa bilangguan, at nais kalimutan ng lahat ang tungkol sa 
kanya.  Pagkatapos ay dumating ang Salita ng Dios sa kanya:  “Tumawag ka sa Akin, Jeremias, at 
Ako’y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na nakatago sa 
panlupang paningin.  Ano ang mga bagay na iyon?  Ipapakita ko sa iyo ang kadakilaan ng pag-ibig ng 
Dios.  Ipapakita ko sa iyo ang matibay na bagay ng Kanyang katapatan.  Ipapakita ko sa iyo ang 
kawalang-pagkawasak ng Kanyang Salita.  Ipapakita ko sa mata ng pananampalataya na ang lahat 
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ay nagsisilbi sa Aking layunin.”  Ang panalangin ay nagtataas sa iyo sa Kalbaryo.  Itinataas ka ng 
panalangin nang mataas, sa ibabaw ng nag-aalimpuyong kabagabagan ng kasalukuyan, upang 
makita ang mga layunin ng Dios kay Cristo at upang malaman na ang mga layuning ito ay tatayo 
magpakailanman.  Ipinaaalam sa iyo ng panalangin ang pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo upang sa 
pamamagitan ng pananampalataya, ang kaloob ng Dios, ay masasabi mong, “Ako’y naniniwalang 
lubos na walang makapaghihiwalay sa akin mula sa pag-ibig ng Dios kay Cristo Jesus.”  Iyan ang 
pagpapala ng panalangin. 
 
Mayroon bang napakahalaga gaya niyan?  Iyan ang dahilan kung bakit dapat tayong patnubayan 
ngayon ng Dios, madalas sa daan ng pagsubok – upang pagkumbabain tayo, upang turuan tayong 
manalangin, upang dalhin tayo sa punto kung saan hindi natin makita.   
 
Kamakailan lamang, habang ako ay nagsasagawa ng gawain sa iglesia, nagkaroon ako ng 
pagkakataon na dumalaw sa isang mahal na bagong mag-asawa sa Panginoong Jesu Cristo, isa sa 
kanila ay may malubhang karamdaman.  Iyon ay isang napakayamang espiritual na pagdalaw na 
naglingkod sa sarili kong kaluluwa.  Sila ay mga minamahal na kaibigan kay Cristo.  Sinabi nila sa 
akin na bagaman mula sa panlupang pananaw ninais nilang itanong nang una, “Bakit?” – nang 
sabihin sa kanila ang sakit at karamdamang ito, at nang marami sa nakapaligid sa kanila ay umiling 
din ang ulo at hindi maunawaan.  Nagpatuloy sila sa pagsasabi sa akin na sa pamamagitan ng 
panalangin at sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa Kasulatan, masasabi nila ngayon na sila ay labis 
na nagpapasalamat.  Sa pamamagitan ng panalangin ay ipinagkaloob sa kanila ng Dios na 
manghawakan sa mga bagay na hindi pa nila nakikita.  Ah, alam nila ang tungkol sa mga bagay na 
ito.  Ngunit ngayon ang mga bagay na iyon ng mga pangako ng Dios ng kaligtasan kay Cristo at 
Kanyang presensya, ngayon ang mga bagay na iyon ay napakahalaga na kailangan na lamang nilang 
magalak.  Sila ay nagpapasalamat.  At nagpapasalamat din sa pamamaraan na ginamit ng Dios 
upang makita nila ang mga bagay na ito. 
 
Alam mo ba kung ano ang mga bagay na iyon?  Ang mga bagay na iyon na nakita nila ay:  ang 
kapatawaran ng mga kasalanan, at ang di-nagmamaliw na pag-ibig ng Dios.  Nakita nila ito sa 
pamamagitan ng panalangin. 
 
Ang panalangin sa bilangguan ay ginintuang susi upang buksan ang mga bagay na iyon.  Ang mga 
kaluluwa ay bumabangon sa kalayaan.  Nawa ang Dios mismo ay magsalita sa iyo ngayong araw ng 
mga salitang ito:  “Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at 
makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman.” 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, pinasasalamatan Ka namin sa banal na Salita ng Dios.  Dalangin namin na Iyong pagpapalain 
ito sa aming mga kaluluwa.  Amen. 

 


