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LUCAS 17:5 
"PANGINOON, DAGDAGAN MO ANG PANANAMPALATAYA NAMIN" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ano ang higit na gusto mo?  Pag-isipan mo ang tanong na iyan.  Ano ang talagang gusto mo, at gusto 
mong magkaroon ng higit nito?  Ito ba’y kayamanan, karangalan, kagandahan, katalinuhan, kasiyahan, 
mga damit, mga laruan? 
 
Ipinanganak mula sa kaitaasan, ang sagot ng anak ng Dios:  “Pananampalataya, Panginoon, dagdagan 
Mo ang aking pananampalataya.”  Ang pananampalataya ay pakikipag-kaisa kay Jesu Cristo.  Ito ay 
espiritual na tali kung paanong tayo sa katunayan ay nakakabit mismo kay Cristo.  Tayo sa gayon, ay 
puspos ng pagkaunawa at ng katiyakan.  Ang anak ng Dios ay nagnanais ng higit pang pananampalataya.   
 
Tunay ba iyan sa iyo ngayon?  Iyan ba ang taos-puso mong pangangailangan at nasain?  Nararamdaman 
mo bang mahalaga na madagdagan ang iyong pananampalataya?  Kung gayon, iyan ay gawa ng biyaya 
ng Dios sa iyo.  At kung gayon, magalak ka dahil ipinagkaloob ng Dios sa iyo ang Kanyang Salita, 
panalangin, ang mga sakramento ng bautismo at Banal na Hapunan, ang kapisanan ng mga banal, ang 
pangangaral ng Kanyang Salita sa iglesia bilang pamamaraan kung paanong madadagdagan Niya ang 
iyong pananampalataya. 
 
Ang panalanging ito, “Panginoon, dagdagan Mo ang pananampalataya namin,” ay panalanging sinalita 
ng mga alagad kay Jesus.  Makikita natin ang tala nito sa Lucas 17:5, “Sinabi ng mga apostol sa 
Panginoon, Dagdagan mo ang pananampalataya namin.”  Hindi mahirap unawain kung ano ang naging 
sanhi ng pagkakaroon ng panalanging ito sa kaluluwa ng mga alagad.  Kung babasahin mo ang 
ebanghelyo ayon kay Lucas, sa ika-labingpitong kapitulo, makikita mo na ang mga alagad ay nasa ilalim 
ng tuluy-tuloy na daloy ng aral ng Panginoon.  Kagagaling lamang nila mula sa panahon ng masiyasat, 
malalim na mga aral mula sa Panginoon.  Si Jesus ay nagsalita sa mga talinghaga at mga alituntunin ng 
walang hanggang katotohanan ng kaharian ng Dios.  Ang magkakasunod na mabibigat na aralin mula sa 
mga labi ng Panginoon ay tumusok sa kanilang mga puso.  Sa kanilang pagsailalim sa tindi ng Salita ng 
Dios, isang kaisipan ang pumailanglang:  Sino ang sapat sa mga bagay na ito?  Walang sinuman ang 
nagsalita gaya nito noon.  Sino ang makakatanggap ng gayong aral, sino ang makasusunod sa gayong 
mga pamantayan?  Panginoon, dagdagan Mo ang pananampalataya namin.   
 
Tunay ba iyan sa iyo?  Sa pamamagitan nito maaari mong sukatin kung ang iyo bang pakikinig ng Salita 
ng Dios sa pangangaral at sa iyong pagbabasa ng Biblia ay pakikinig ng mapagmahal na 
pananampalataya o panlabas na kasanayan.  Kung ito ay pakikinig ng mapagmahal na pananampalataya, 
nasa ilalim ka ng Salitang iyon, nakikita mo ang kayamanan nito, ang kagandahan nito, ang 
kapangyarihan nito; at nadarama mo ang malalim na pandama ng iyong kawalang-kabuluhan at 
kakulangan.  Kung ginagawa mo ito mula lamang sa panlabas na kaugalian, maghihikab ka ng kaunti, at 
sasabihin mong, “Ah, alam ko na iyan.”  Titingnan mo ang iyong orasan upang makita kung malapit nang 
matapos ang oras ng pangaral.  Siguro ay hindi mo na nga binabasa ang iyong Biblia.  Subalit pagdating 
sa tunay na pananampalataya, ang katotohanan ng Salita ng Dios ay nagdiriin sa atin ng katanungan:  
“Paano natin makakayanan ang lahat ng mga ito?”  Kaya binibigyang-diin ang panalanging:  “Panginoon, 
Dagdagan mo ang pananampalataya namin!” 
 
Ngunit mas tiyakan, kung titingnan natin ang konteksto ng Lucas 17 makikita nating nagkaroon ng 
panalanging ito, “dagdagan mo ang pananampalataya namin, Panginoon,” dahil sa pagtuturo ng 
Panginoon tungkol sa ating relasyon sa ating mga kapatid na lalaki at babae at kung ano ang dapat 
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nating asal sa kanila.  Ang Panginoon ay nagsasalita ng napakalinaw tungkol sa kaasalan ng ating puso sa 
isa’t isa, kaasalan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad.  Ang Panginoon ay nagtuturo sa Kanyang mga 
alagad na hindi nila dapat hamakin ang isa’t isa at dapat nilang taglayin ang pagpapatawad sa isa’t isa na 
walang kinikilalang saklaw at hindi nagtatakda ng hangganan.  Iyon ay pagkakataon nang ang mga 
alagad, marahil pagkatapos marinig ang mga salita ng Panginoon, ay nakatingin sa kanilang mga paa at 
ipinahahayag na labis silang nabigo na gawin ang sinabi sa kanila ng Panginoon.  Kasasabi lang ng 
Panginoon, “Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at 
kung siya'y magsisi, patawarin mo siya.  Kung siya'y magkasala laban sa iyo ng pitong ulit sa isang araw 
at pitong ulit siyang bumalik sa iyo, na nagsasabi, Nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin.”  At sinabi 
ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan mo ang pananampalataya namin.” 
 
Mauunawaan natin kung bakit dinala ng mga alagad ang kahilingang ito, hindi ba?  Napakadalas nating 
dapat ipahayag na hindi natin ipinapakita ang kahandaang magpatawad, ang pagpapakumbaba sa isa’t 
isa.  Kaya, yamang nakikita natin ang ating kakulangan, ang ating kabiguan sa harap ng mga hinihingi ng 
ating Tagapagligtas, humihiling tayo kasama ng mga alagad, “Panginoon, dagdagan mo ang 
pananampalataya namin.” 
 
Iyan ay napakahalagang panalangin.  Mayroong panukat sa iyong buhay panalangin.  Dinadala mo ba sa 
Dios ang kahilingang iyan nang palagian: “Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin”?  
Pansinin na binasa natin, “At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan mo ang pananampalataya 
namin.”  Mga apostol.  Ngayon inaasahan nating sinabi sana itong, “mga alagad.”  Pero ang sabi ay mga 
apostol.  Ang mga apostol ay tumutukoy sa labingdalawa ng Panginoon bilang mga isinugo.  Paglaon, sa 
pamamagitan nila ang pundasyon ng iglesia ni Cristo ay ilalagay.  Kaya ang mga apostol, na siyang mga 
kinatawan ng iglesia, o, masasabi nating, ang mga apostol bilang mga kinatawan ng mga alagad sa 
kanilang pinakamagaling na katayuan – sila sa kanilang pinakamagaling ay nalalaman ang dakila nilang 
pangangailangan na mapalakas ang kanilang pananampalataya.  Ang anak ng Dios, sabi nga sa kanyang 
pinakamagaling, ay nauunawaan kung gaano siya ganap na umaasa sa Panginoon at ang dakilang 
pangangailangan upang mapalakas ang kanyang pananampalataya. 
 
Ang pananampalataya natin.  Sapagkat walang kaloob ng biyaya ng Dios na kasing-halaga gaya ng kaloob 
ng pananampalataya na siyang mapagbiyayang pakikipag-isa kay Jesu Cristo.  Ipinagkaloob sa atin ng 
Dios ang mga kaloob ng Kanyang pag-ibig at kahabagan.  Ipinagkaloob Niya sa atin ang pag-asa at 
pagtitiyaga at kagalakan.  Subalit ang ugat ng lahat ng mg bagay na ito ay pananampalataya.  Sa 
pamamagitan ng pananampalataya kung kaya minamahal ko ang aking kapatid na lalaki at babae.  Kaya 
ko lamang umibig kapag lumalakad ako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo.   Sa 
pamamagitan ng pananampalataya kaya ako umaasa.  Kaya ko lamang umasa kapag ako ay lumalakad sa 
pananampalataya kay Jesu Cristo hanggang kaduluhan para sa kaligtasang ihahatid sa araw ni Jesu 
Cristo.  Maaari lamang tayong maging matiyaga sa pamamagitan ng pananampalataya sa ilalim ng 
maraming pagsubok at mga pagkasira ng loob.  Lumalakad tayo, sabi ng Salita ng Dios, sa pamamagitan 
ng pananampalataya! 
 
Ang pananampalataya ay napakahalaga.  Isang kaloob ng Dios na pinag-iisa tayo kay Cristo.  Ang tali ng 
pananampalataya, ang karanasan ng pananampalataya, ang kaalaman at katiyakan ng pananampalataya 
na siyang kailangan sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kalakasan. 
 
Lumalakad ka ba sa pananampalataya?  Paano ka naiiba sa paaralan, sa trabaho, sa iyong kapitbahay, sa 
sanlibutan?  Bakit hindi mo tinutularan ang kanilang pananaw sa buhay?  Bakit wala ka ng kanilang mga 
hangarin?  Ang sagot ay:  ang kaloob ng Dios, pananampalataya kay Jesu Cristo.  Sapagkat ang 
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pananampalatayang iyon ay napakahalaga, makatitiyak kang ito ay palaging layon ng pag-atake ni 
Satanas, ng sanlibutan, at ng ating laman.  Tuwiran at palagian ang mga pag-atakeng ito ay nakaumang 
sa ating pananampalataya.  At ang mga pag-atakeng ito ay hindi titigil, dahil ito ang layunin ng pwersa ng 
kasamaan na kanilang puputulin, sisirain, wawasakin ang ating pananampalataya.  Kaya, idinadalangin 
natin, “Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin.” 
 
Unawain:  ang pananampalataya ay ang buhay na pakikipag-isa kay Jesu Cristo na ginawa ng Dios.  Sinabi 
ng Dios na ang Kanyang Anak ang puno at tayo ang mga sanga.  Inihugpong Niya tayo kay Cristo sa 
pamamagitan ng tunay at buhay na pananampalataya.  Ang pananampalataya, kung gayon, ay yaong 
buhay, espiritual na pakikipag-isa kay Cristo kung paanong sinasampalatayanan kong tiyak ang lahat ng 
inihayag ng Dios sa Kanyang Salita.  At tiniyak sa aking ito ay totoo, at totoo sa akin.  Ang 
pananampalataya ay hindi lamang panlasa ng isang tao sa relihiyon.  Hindi lamang ito panlabas, pormal 
na paglakad sa moralidad.  Iyan ang uri ng pananampalataya na bantog sa sanlibutan, at iyan ang uri ng 
pananampalataya na itinataguyod ng diablo – panlabas lamang na pakikisama sa Cristianong relihiyon, 
panlabas lamang na paglakad kay Cristo.  Ito ang uri ng pananampalataya na hindi makatatagal sa 
kalungkutan.  Ito ang uri ng pananampalataya na nagiging singaw sa kamatayan, ang uri ng huwad na 
pananampalataya na naghahatid ng kaluluwa sa mga apoy ng impierno. 
 
Ang pananampalataya ay hindi lamang panlabas na bagay.  Ang pananampalataya ay yaong 
kapangyarihan kung saan ang makasalanang hinirang, sa pagkilos ng Espiritu Santo, ay pinag-isa kay Jesu 
Cristo sa panahon at walang hanggan, di-matatanggihan at pansarili.  Ang puso ng anak ng Dios ay 
isinama sa buhay ni Cristo upang masabi natin kasama ni Pablo sa Galacia 2:20, “Hindi na ako ang 
nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay 
ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Dios na sa akin ay nagmahal, at 
nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.”  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalatayang 
iyon tayo ay lubos na nahikayat sa ating kasalanan, tayo ay inihatid sa pagsisisi, tayo ay binigyang-
katiyakan sa ating kapatawaran, tayo ay inaliw sa kapatawaran ni Cristo.  Ang kapangyarihan ng 
pananampalataya, na ipinagkaloob ng Dios, ay sumasakop sa bawat kakayahan ng ating pagkatao.  Sa 
pamamagitan ng pananampalataya tayo ay nag-iisip.  Sa pamamagitan ng pananampalataya tayo ay 
nagpapasya.  Sa pamamagitan ng pananampalataya tayo ay nagnanasa.  Ang pananampalataya ay yaong 
pagkaunawa kung paanong niyayakap natin ang katotohanan ng Salita ng Dios at ito ay nagiging ilaw sa 
ating kaluluwa.  Ang pananampalataya ay yaong katiyakan na sa akin, ako’y nahikayat, sa akin ay ang 
ebanghelyo.  At sa pananampalataya tayo ay naninindigan.  Ang pananampalatayang iyan ay kailangang 
mapalakas. 
 
Sa ating mga sarili, ang pananampalatayang iyan ay palaging mahina, kahit si Jesus ay magsasabing, “O 
ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?”  Kaya, gaya ng sabi natin, nariyan ang 
lahat ng mga pag-atake ng diablo at ng sanlibutan at ng sarili nating laman laban sa ating 
pananampalataya.  Palaging tinatangka ng sanlibutan na pabagsakin kung maaari ang pananampalataya 
ng mga hinirang ng Dios. 
 
Ano ang katayuan ng iyong pananampalataya ngayon? 
 
Ito ba ay buhay at masigla?  Nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Dios? 
 
O ikaw ba ay nawawalan ng pag-asa, at ikaw ba ay nanghihina sa iyong pananampalataya?  Panginoon, 
dagdagan mo ang pananampalataya namin. 
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Nakita mo, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na mairereserba mo.  Kailangan nito ng 
kalakasang nagmumula sa Dios araw-araw.  Ang pananampalataya ay hindi tulad ng isang pang-nukleyar 
na bapor-pandigma na may nuclear reactor sa loob nito, kayang alalayan ito sa loob ng maraming 
buwan.  Kundi ang pananampalataya ay isang buhay na relasyon kay Cristo na nangangailangan ng 
kalakasan araw-araw. 
 
Ano ang pananampalataya mo sa panalangin?  Pinanghahawakan mo ba ang Dios araw-araw, gaya ng 
ginawa ni Jacob na nagsabing, “Hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo”?  Sinasabi mo 
bang wala kang panahon.  May panahon ka para sa iyong negosyo at may panahon ka para dito at doon, 
ngunit wala kang panahon upang manalangin?  Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. 
 
Kumusta ang iyong pananampalataya sa pagsubok, kapag pinadidilim ng probidensya ng Dios ang ulap sa 
ibabaw mo at dinadala ka sa daan na ayaw puntahan ng iyong laman; kapag sinisira ng Dios ang 
pinahahalagahan mong pag-asa at napapagod ka sa ilalim ng pagsubok ng kasalukuyang panahon?  
Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin.  
 
Sabihin mo ang tungkol sa pananampalataya mo habang nasa harap ka ng mga tukso, kapag tinawag ka 
upang ipako ang iyong laman at layuan ang mga tuksong iyon at ang pagkakasalang bumibitag sa sarili 
mong mga sangkap.  Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.  Muli kailangan 
nating manalangin, “Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin.” 
 
Kaya, kapag iniisip nating muli ang Kanyang mga salita kung paano natin dapat ibigin ang isa’t isa, na 
kailangan nating magpatawad kung paanong pinatawad tayo ng Dios, sa gayon ay kailangan nating 
sabihin, “Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin.”  
 
Layunin ng Dios na mapalakas ang ating pananampalataya.  Nalulugod ang Panginoon na marinig ang 
kahilingang ito at nangako Siyang tutugon.  Nangako Siyang tutugunin ang kahilingan upang dagdagan 
ang pananampalataya.  Paano Niya ginagawa iyan?  Sa maraming paraan. 
 
Gagawin Niya iyan, una sa lahat, sa pamamagitan ng pagpapakilala sa atin ng ating kahinaan.  Kapag 
hiningi mo sa Dios na palakasin ang iyong pananampalataya, kung gayon makatitiyak ka na aakayin ka 
Niya, bilang tugon sa iyong panalangin, upang makita mo kung gaano kaliit ang iyong pananampalataya 
at ang kahinaan ng iyong pananampalataya.  Ipapakita Niya sa iyo ang iyong mga kasalanan.  May 
isinasaisip ka bang sama ng loob sa iyong kapatid?  Nililigawan mo ba ang pagsang-ayon ng sanlibutan?  
Ikinahihiya mo ba si Cristo sa harap ng sanlibutan?  Ikaw ba ay lumiliban sa iyong panalangin?  Kaya, una 
sa lahat, ipakikilala sa atin ng Dios ang ating kahinaan. 
 
Ngunit higit pa.  Kapag nanalangin tayong, “Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin,” ang 
Dios ay magpapadala din ng mga pagsubok, dahil sa pamamagitan ng pagsubok sa ating 
pananampalataya kaya ang pananampalatayang iyon ay lumalakas.  Ang pananampalataya ay dapat ma-
ehersisyo kung paanong ang mga kalamnan ng katawan ng tao ay dapat ma-ehersisyo.  Samakatuwid, 
kapag tayo ang nanalangin, “Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya namin,” ang Dios ay 
magpapadala ng mga pagsubok kung paanong ang pananampalataya ay maeehersisyo at masusubok.   
 
Mayroon pa.  Palalakasin ng Dios ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Kanyang Salita at, lalo 
na, sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita.  Mababasa natin sa Roma 10:17 na ang pananampalataya 
ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios 
ang pamamaraan kung paanong nadadagdagan ang pananampalataya, lalo na kung iyan ay ginawa sa 
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pamamagitan ng wasto at lubos na paglalahad o pangangaral ng Salita ng Dios.  Nananalangin ka bang, 
Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya?  Nais mo bang maging matatag sa 
pananampalataya sa ikaluluwalhati ng Dios sa iyong buhay?  Kung gayon ikaw ay nasa ilalim ng 
pangangaral ng Salita ng Dios sa katotohanan nito.  Dapat kang nasa iglesia, sa tapat na iglesia, dalawang 
beses sa araw ng Panginoon upang makinig ng Salita ng Dios na ipinahahayag sa buo nitong 
kapangyarihan at kagandahan.   
 
Mayroon pa.  Pinalalakas ng Dios ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng dahilan 
upang tumingin tayo sa Kanya at sa Kanyang katapatan.  Ito’y kapag tayo, sa pananampalataya, ay 
itinutungo sa katapatan ng ating Dios – sa gayon tayo ay malakas. 
 
Mayroon pa.  Pinalalakas ng Dios ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng dahilan 
upang tumingin tayo kay Cristo.  Ang pananampalataya sa huli ay napalalakas kapag ito ay inihahatid na 
makita si Cristo, si Cristong napako sa krus.  Ang pananampalataya ay napalalakas kapag nauunawaan 
nito na ang Kanyang gawa sa krus ay lubos at ganap sa bawat dako, na hindi na kailangan ng karagdagan 
sa Kanyang gawa, at walang maaaring humalili sa Kanyang gawa.  Ang Dios, sa pamamagitan ni Jesu 
Cristo, ay iniligtas tayo.  Ang pananampalataya ay napalalakas kapag ito ay nakadirekta kay Cristo at sa 
Kanya na napako sa krus.  Sa gayon ang pananampalataya ay makatatayo, tumitingin kay Cristo, 
nakatitiyak sa kaligtasan.   
 
Ito ba ang iyong kahilingan:  “Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin”?  Iyan ba ang nais 
mo?  Iyan ba ang nararamdaman mong kailangang-kailangan mo sa iyong kaluluwa ngayon?  Muli, iyan 
ang gawa ng Dios sa iyo.  Iyan ang gawa ng Espiritu Santo.  Paano gagawin iyan ng Dios?  Gagawin iyan 
ng Dios sa paraan ng pagpapakita sa iyo ng iyong kahinaan at kasalanan, sa paraan ng paghahatid sa iyo 
sa mga pagsubok.  Gagawin iyan ng Dios sa paraan ng Kanyang Salita.  Pumunta ka sa Kanyang Salita.  
Pumunta ka sa panalangin.  Gagawin iyan ng Dios lalo na sa pangangaral ng Kanyang Salita.  Pumunta ka 
sa iglesia.  Pakinggan ang pangangaral ng Salita. 
 
Makinig gaya ng isang nagugutom at nauuhaw sa Salita, isa na lumapit upang ang kanyang 
pananampalataya ay mapalakas. 
 
Mayroon pa.  Gagawin iyan ng Dios sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyo kay Cristong napako sa krus, 
ang ganap at sakdal na Tagapagligtas na nagpatawad sa lahat ng mga pagkakasala ng bayan ng Dios. 
 
Tumingin sa Kanya.  Sa gayon ay masasabi natin kasama ng apostol ang dakilang pahayag ng 
pananampalataya, “Kilala ko ang aking sinampalatayanan, at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan 
niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon.” 
 
Pagpalain nawa ng Dios ang salitang iyan sa ating mga puso. 
 
Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita.  Tunay na dalangin namin na iyong palalakasin at dadagdagan 
ang aming pananampalataya.  Habang kami ay nagpapasailalim sa Iyong Salita, O Dios, palagi naming 
nalalaman na kami ay may kakulangan at kami ay nabibigo.  Kaya Panginoon, idinadalangin namin na 
kami ay magkaroon ng higit na pananampalataya, upang maunawaan namin at gawin ang lahat ng sinabi 
Mo sa amin sa Iyong Salita.  Sa Iyo nawa ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman, Amen.   
 


