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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Samuel 12:10-23

"Pananalangin Sa Ating Mga Anak"

ni Rev. Jai Mahtani

Sa araw na ito ay tatapusin natin ang ating serye sa pag-ibig sa mga dayuhan, pag-ibig sa mga kapatid, at
pag-ibig sa mga anak sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa paksa ng panalangin.  Napakaraming
masasabi, syempre, sa buong seryeng ito, ngunit ngayon, sa pagtatapos natin sa seryeng ito, lalo na sa banal
na pagiging Cristianong magulang patungkol sa pag-ibig natin sa ating mga anak, wala na akong makitang
mas mabuting paraan kaysa tawagin ang ating pansin sa panalangin.

Gagawin ko ito sa pamamagitan ng paghiling sa iyo na isaalang-alang ang sitas ng Kasulatan mula sa Lumang
Tipan, sa II Samuel 12, isang nakakabagbag na salaysay, isang tala sa kasaysayan na alam na alam kahit ng
ating mga anak.   Si David, natatandaan mo, ay nahulog sa dobleng kasalanan ng pakikiapid kay Batseba at
pagkatapos ng pagpatay sa asawa nitong si Urias.  Kaya ipinadala ng Dios ang propetang si Natan, na
nagreklamo tungkol sa isang mayamang lalaki sa malupit na pagturing nito sa kanyang kapwa – pinatay pa
ang alaga nitong babaeng kordero.  Nang marinig iyan ng haring si David, nagalit siya, sinumpang ang
mayamang lalaking iyon ay dapat mamatay.  Pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang iyon:  “Ikaw ang
lalaking iyon!” 

Si David ay dinala sa pagsisisi ng mga salitang iyon.  At nanalangin siya, pagkatapos, para sa batang ito, at
narinig niya ang pagpapahayag ng kahatulan ng Dios na hindi hihiwalay kailanman ang tabak sa kanyang
sambahayan dahil pinatay niya si Urias.  Nabasa mo ang kasaysayang iyan sa II Samuel 12:10ss.  Sinabi kay
David na  kukunin ng Dios ang kanyang mga asawa sa harap ng kanyang paningin, at ibibigay sila sa kanyang
kapwa, at magkakaroon ng gayong kaguluhan at kahihiyan sa kanyang tahanan, at maging ang pagkuha sa
sarili niyang anak.  Sinabi ni David (t. 13):  “Ako'y nagkasala laban sa Panginoon." At sinabi ni Natan, "Inalis
din ng Panginoon ang iyong kasalanan; hindi ka mamamatay.”  Nagkaroon muna ng babala na kailangan
siyang sumailalim sa kahatulan ng Dios.  Ngunit, sa kanyang pagsisisi, tiniyak sa kanya na pinatawad siya ng
Dios at hindi siya sasailalim sa poot ng Dios.  Ngunit gayunman, ang batang ipinanganak dahil sa pakikiapid
at pagpatay ay kailangang mamatay. 

Bakit?  Hindi ba nagpapatawad ang Dios?  Bakit mayroon kung gayon nitong bunga?  Sinabi kay David sa
talatang 14, “Gayunman, sapagkat sa pamamagitan ng gawang ito'y binigyan mo ng dahilan ang mga kaaway
ng Panginoon.”  Kahit siya ay nagsisi, kailangan niyang harapin ang bunga ng kanyang kasalanan.

Ano ang ginawa ni David?  Ano ang ginagawa mo at ginagawa ko kapag nahaharap tayo sa mga bunga ng
ating mga kasalanan, mga bunga rin ng ating mga kahinaan sa pagpapalaki ng anak?  Marahil ay hindi natin
inibig ang dayuhan.  Marahil hindi natin inibig ang mga kapatid.  Marahil ay hindi natin inibig ang ating mga
anak sa paraang nararapat.  Tayo ay mga makasalanan.  Ngunit ano ang gagawin natin ngayon?  Alam mo
ba kung ano ang ginawa ni David?  Siya ay bumaling sa pananalangin.  Tinatawag ko ngayon ang iyong
pansin sa pananalangin sa ating mga anak.
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Bakit nanalangin si David?  Sinasabi sa atin ng talatang 15 kung bakit.  “Sinaktan ng Panginoon ang bata na
ipinanganak ng asawa ni Urias kay David, at ito ay nagkasakit.”  Napansin mo ba iyan?  Ang Panginoon
mismo, gaya ng sinabi Niya sa pamamagitan ni Natan, ang nanakit sa bata.  Ang isang talatang ito ang
bumubuod sa lahat.  Sige, ang bata ay kay David.  Ngunit ang asawa ay kay Urias.  At ang Salita ng Dios ay
nagbababala sa atin kahit saan:  Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa, at huwag dungisan ang higaan,
sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mangangalunya ay hahatulan ng Dios (Heb. 13:4).  Kinuha ni David
ang asawa ng iba.  At sa pagtatangkang itago ang pakikiapid na iyon, iniutos pa niya ang kamatayan ni Urias
na asawa niya sa labanan.  Bagama’t nakasumpong siya ng pagsisisi, at bagama’t ngayon ay naging asawa
na niya si Batseba, ang bata ay nagkasakit.    

Huwag kayong padaya.  Aang Dios ay hindi maaaring lokohin.  Sapagkat ang anumang ihasik ng tao, ay siya
rin niyang aanihin (Gal. 6:7).  Hindi ba tumutunog ang mga salitang iyon sa ating mga tainga tuwing maririnig
natin ang kautusan ng Dios sa Exodo 20:5 na dinadalaw ng Dios ang kasamaan ng mga ama sa mga anak
hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa Kanya?  Ito ay napakasakit para kay David.
Siguro ay itinanong niya (gaya ng tiyak kong itinatanong natin), “Kung pinapatawad na ako ng Dios, kung
gayon ay bakit, bakit, bakit lahat nitong kaguluhan sa aking tahanan at bakit lahat nitong paghihirap kahit
sa sarili kong mga anak?”  Naaalala natin ang mga kasalanan ng ating kabataan, at nakikita natin ang mga
kasalanan ng ating mga anak.  Marahil tayo mismo ay nakagawa ng pangangalunya, at umiiyak tayo at
dumadaing sa loob kapag nakikita natin ang ating mga anak na nagkakasala ng parehong kasalanan.  Marahil
ay mayroon tayo ng masamang init ng ulo, at ang init ng ulo na iyon ay nawawala sa kontrol sa ating
tahanan, at nakikita natin ang karahasan sa sarili nating mga anak na lalaki at babae at sinasabi natin, “Ano
ang magagawa natin?”  Kaya lumalapit tayo sa mga tagapayo at sa mga pastor.  Ipinapakita ko sa iyo, sa
batayan ng Salita ng Dios ngayon, may isa lamang bagay na magagawa natin:  Umiyak sa Dios; manalangin!
Ah, oo, maaaring kailanganin natin ang pagpapayo.  Marahil ay kailangan nating pumunta sa mangangaral,
marahil ay kailangan natin ng tulong.  Subalit huwag nating kakalimutan kailanman, na manalangin!  At
pagkatapos ay manalangin para sa mga batang ito!

Kaya, mababasa natin sa talatang 16:  “Nagmakaawa si David sa Dios para sa bata.”  Ang kilos na ito ni David
ay malinaw na nagpapakita na nang sinabi niyang, “Nagkasala ako,” siya ay tunay na nagsisisi.  Sa katunayan,
narito ang tunay na pagsubok ng pagsisisi.  Hindi, “Sige, ikinalulungkot ko, ngunit kung naging maayos lang
ang mga bagay para sa akin.  Sige, magsasabi ako ng ‘ikinalulungkot ko’ para maiwasan ko ang lahat ng
bunga.”  Tingnan mo si David.  Maaari niya sanang sabihin, “Hindi maaari, O Dios.  Kung Ikaw ay maawain,
at kung pinapatawad Mo ako gaya ng sinabi ng propeta, kung gayon bakit kailangan Mong kunin ang batang
ito?”  Sa halip, nang bumalik sa Natan sa kanyang bahay, pumasok si David sa sarili niyang silid upang
manalangin.  

Hindi ba malinaw na sinabi ng Dios sa pamamagitan ni Natan na tiyak na mamamatay ang bata?  Kaya ang
tanong ay:  Bakit pa mananalangin?  Sabi ng iba mali ang ginawa ni David sa pananalangin sa bata.
Nagkakamali sila!  Syempre nanalangin si David para sa bata, kahit na binalaan siya na ang batang ito ay
kukunin sa kamatayan.  Sapagkat alalahanin natin ang layunin ng panalangin.  Ang layunin ng panalangin
ay hindi upang mabago ang isip ng Dios.  Ang layunin ng panalangin ay hindi upang ipataw ang kalooban
natin sa Dios.  Kung ganoon ang kalagayan, bakit pa mananalangin “Sambahin nawa ang pangalan Mo”? 
Hindi ba laging banal ang Dios?  Bakit mananalangin “Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa
araw-araw”?  Hindi ba tapat na ibinibigay ng Dios ang pagkain natin sa araw-araw?  Bakit nanalangin ang
Panginoong Jesu Cristo, bago Siya pumunta sa krus:  “Kung ibig Mo, ilayo Mo sa Akin ang kopang ito”?  Bakit
ang maka-Dios na si Hezekias ay nanalangin nang sinabihan siyang ayusin ang kanyang sambahayan dahil
siya ay mamamatay na?  Umiyak siya.  Sa II Hari 20 mababasa natin na ang buhay niya ay dinagdagan, sa
katunayan, ng labinlimang taon.  Sapagkat sa gayong paraan ng panalangin inihayag ng Dios ang Kanyang
kalooban kay Hezekias.  Nais ng Dios na manalangin tayo.  Sapagkat sa paraan ng panalangin tuturuan Niya
tayo na magpasakop sa Kanyang kalooban.  Si David ay nanalangin dahil ipapakiusap niya ngayon sa Dios
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ang kanyang anak.  Kanino pa siya pupunta?  Itong namimighati, nagsisising lalaki-ayon-sa-puso-ng-Dios,
na sumulat ng Awit 51, marahil ay umiyak, “O Dios, nauunawaan ko na ang batang ito ay inanyuan sa
kasamaan, at sa kasalanan siya ay ipinaglihi.  Subalit huwag nawang mapunta sa batang ito ang aking
kasalanan.”  Tiyak kong panalangin niya iyon!  “Kung mawawala sa akin ang batang ito sa pamamagitan ng
kamay ng iyong pagsaway, ay magkaganoon nawa.  Ngunit hayaang ang Dios, sa Kanyang awa, ay ihatid
ang batang ito sa biyaya tungo sa kaluwalhatian.”  Ah, marahil ay nanalangin pa siya, “Panginoon, dagdagan
mo ang buhay ng batang ito upang makasama namin siya ng ilan pang araw.”  Hindi natin alam ang talagang
panalangin niya.  Ngunit alam natin na nakiusap siya sa Dios.  Umiyak siya sa Dios.
   
Kung kaya dapat din nating ipanalangin ang ating mga anak.

Paano talaga nanalangin si David?  At paano tayo dapat manalangin para sa ating mg anak?  Sa kabuuan ng
sitas na ito sa II Samuel 12, mapapansin mo ang ginawa ni David.  

Mababasa natin sa mga talatang 16ss. na si David ay nag-ayuno at pumasok sa sarili niyang bahay at humiga
sa lupa ng pitong araw.  Hindi siya pumunta sa loob ng templo.  Mababasa natin sa talatang 20 na
pagkatapos ay naligo siya at pumunta sa templo.  Ngunit ngayon pumunta siya sa sarili niyang bahay at
humiga siya sa lupa.  Ilarawan mo iyan sa iyong isip.  Pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa isang hari.
Alam kong nagkasala siya.  Ano paman, siya ang hari ng Israel, at nakahiga siya sa lupa.  Bakit?  Dahil
naunawaan niya na mayroong Hari na dapat siyang magsulit – ang Hari ng mga hari, ang Hari ng langit at
lupa, ang Hukom.

At nanalangin siya para sa bata.  Anuman ang panalanging iyon ay hindi sinabi sa atin.  Ngunit nakiusap siya
sa Dios, iyon ay, nagmakaawa siya sa Dios.  Hinanap niya ang kanyang kaluluwa sa harap ng Dios.

Tatanungin ko kayo ngayon, mga kapwa magulang:  Nagkaroon ka na ba ng dahilan para ipanalangin ang
iyong anak sa ganoong paraan?  Nagkaroon ka na ba ng dahilan, dahil sa ilang masamang kasalanan, o
pagsaway, na umiyak sa Dios ng pitong araw, nakahiga sa lupa, umiiyak sa Dios?  Bakit hindi?  Pinupuno
natin ang tainga ng kapwa natin, hindi ba, ng mga kalungkutan at kahirapan at mga reklamo tungkol sa mga
paghihirap natin sa ating mga anak.  Marahil pinupuno din natin ang mga tainga ng matatanda sa iglesia,
hinihingi ang kanilang tulong.  Tatanungin kita ngayon, Nanalangin ka na ba kung paano nanalangin si David:
umiiyak sa Dios, nakahiga sa lupa na tila nagluluksa, at may pag-aayuno?

At ang matatanda ay tumayo, nabasa natin sa talatang 17, at itinitindig siya sa lupa.  Ang mga lingkod na
ito ay nag-aalala na ayaw niyang kumain, ayaw niyang uminom.  Hindi lang ito sa loob ng isa o dalawang
oras.  Pitong araw itong nagpatuloy.  Itatanong kong muli, Umiyak ka na ba kay Jehovah sa gayong paraan
para sa mga anak na ibinigay sa iyo ng Dios, lalo na sa mga naliligaw na mga anak o mga anak na may sakit
o mga nahihirapan at hindi mo alam kung saan pupunta upang humingi ng tulong?  Lalapit ka kay Jehovah,
hinihingi ang Kanyang awa.

Dapat lagi nating ipanalangin ang ating mga anak, lagi habang pinalalaki natin sila sa pagkatakot sa Dios.
Ngunit sa liwanag nitong sitas ng Kasulatan, ang paraan na dapat tayong manalangin ay ang paraan ng
pagpapakumbaba, kinikilala sa harap ng Dios na napakadalas ang kanilang kasalanan at ang kanilang mga
kahinaan ay yaong mayroon tayo.  Sa halip na pagsisihan ang nakalipas o maging malupit sa ating sarili (at
sa kanila), dapat tayong gumugol ng panahon sa pananalangin.  Inaamin ko sa inyo na ako at ang aking
asawa (na may walong anak) ay nagkaroon na ng mga pangyayaring umiyak sa Dios.  Hindi ito ang lugar
upang ibigay ang mga detalye.  Ngunit ang mga anak din namin, ay hindi perpekto.  At ang pagiging
magulang namin ay hindi rin perpekto.  May mga panahon na kailangan naming maglaan ng oras, pumunta
sa isang tahimik na lugar, at gumugol ng dalawampu’t apat na oras na walang ginagawa kundi umiyak sa
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Dios, sinasabi ang tungkol sa aming mga anak, nagbubukas ng Kasulatan, nagbubulay-bulay, at nananalangin
lamang para sa mga batang iyon.

Ang talatang 18 ng sitas na ito ay nagsasabi sa atin na ang bata ay namatay.  Ang hatol ng kamatayan ay
dumating.  Ito ay malamig, ito ay matalas, ito ay tunay.  Ang mga lingkod ni David ay natakot na sabihin sa
kanya na ang bata ay patay na, sapagkat sinabi nila sa isa’t isa, “Samantalang ang bata ay buhay pa, tayo
ay nakipag-usap sa kanya, at hindi siya nakinig sa atin.”  Ngayon ay hindi nila alam ang gagawin dahil naisip
nila, “Anong mangyayari sa ating hari kung sasabihin natin ito?  Siya ay lalong magdurusa.”  Ngunit nakita
mo, ang dahilan kung bakit hindi nila alam ang gagawin ay dahil hindi nila tunay na nauunawaan si David.
Sa kanilang isip, ang nais lamang ni David ay mabuhay ang batang ito, anuman ang mangyari.  Mali sila.

Nang makita ni David ang kanyang mga lingkod na nagbubulung-bulungan, nahiwatigan niya na ang bata ay
patay na (tt. 19ss.)  Kaya nilapitan niya sila at tinanong kung patay na ang bata.  Sinabi nilang, Oo.  Nang
marinig niyang ang bata ay patay na (t. 20), “bumangon siya sa lupa.”  At ano ang ginawa niya – tiningnan
kung ang anak niya ay talagang patay na?  Umiyak sa Dios araw at gabi dahil ang bata ngayon ay patay na?
Magalit?  Maging mapait?  Hindi, nabasa natin sa halip na agad siyang “naligo, nagbuhos at nagbihis ng
kanyang damit; at siya'y pumunta sa bahay ng Panginoon at sumamba.”  Iyon ang unang bagay na ginawa
niya – bago pa man kumain at uminom.  Hindi siya kumain, alam mo, sa loob ng pitong araw.  Ang unang
bagay na ginawa niya ay pumunta sa bahay ng Dios at sumamba. 

Ito ay nagpaalala sa akin kay Job.  Napakaraming nawala sa kanya!  Nawala ang lahat ng mga anak niya.
Nang sabihin ng kanyang asawa, “Sumpain mo ang Dios at mamatay ka,” sinaway niya siya at sinabi, “Hindi,
ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi.  Purihin ang pangalan ng Panginoon.”

Mababasa natin sa talatang 21, “Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, Anong bagay ito na iyong ginawa?”
Nang buhay pa ang bata, ikaw ay umiiyak at namimighati.  Ngayong patay na ang bata, nagpapatuloy ka sa
buhay – nagpapatuloy ka na parang ang lahat ay ayos lang.

Sumagot si David (tt. 22ss.):  “Nang ang bata'y buhay pa, ako'y nag-ayuno at umiyak, sapagkat aking sinabi,
Sino ang nakakaalam kung maaawa sa akin ang Panginoon.  Ngunit ngayo'y patay na siya; bakit pa ako
mag-aayuno?  Maibabalik ko pa ba siya?  Hindi.”  Magpapasakop siya sa kalooban ng Dios.  Alam niya na
hindi maibabalik ng lahat ng panalangin at lahat ng pag-aayuno ang batang ito.  Kaya nagpasakop siya sa
kamay ng Dios, gaya din natin na dapat, at sinamba niya ang Dios.

Sinabi ni David, “Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin.”  Ano ang ibig niyang sabihin
doon?  Yamang nakapanalangin, mayroon siya nitong pananalig, na bagaman ang bata ay hindi babalik sa
kanya, gayunman ay pupunta siya sa bata.  Hindi lamang ibig sabihin ni David na balang-araw ay mamamatay
siya at makakasama ang kanyang anak sa libingan.  Sa halip, ibig niyang sabihin, na siya ay nakakatiyak na
kapag siya ay pumunta sa langit, makikita niya ang kanyang anak doon.  Ang bata ay hindi babalik sa kanya
dito sa lupa; si David ay hindi magkakaroon ng pribilehiyo at pagpapala na palakihin ang batang ito dito sa
lupa.  Kundi nananalig siya sa kapatawaran ng Dios at pangako ng Dios na ililigtas siya at ang kanyang binhi.
“Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na
tinatawag ng Panginoon nating Dios sa kanya (Gawa 2:39).  Ang pananalig na iyon sa Dios, na Siya ay Dios
na tumatawag, na Siya ang Dios na nangangalaga sa tipan, at Siya ang soberanong Dios na magliligtas ng
sinumang loobin Niya – alam na iyon ni David sa Lumang Tipan.  Bagama’t nagkasala siya, may dahilan siya
upang maniwala na, sa daan ng pagsisisi, itatatag ng Dios ang Kanyang tipan.  

Ah, kung hindi ipinadala ng Dios ang propeta, at kung hindi nagsisi si David, kung gayon si David ay walang
dahilan na magkaroon ng katiyakang ito.  Ang mga magulang na nagpapatuloy sa kasalanan nang walang
pagsisisi, na hindi pinalalaki ang kanilang mga anak sa pagkatakot sa Dios, o ang mga tao sa iglesia na hindi
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tapat na gumagawa ng gawaing misyon – wala siguro sila ng katiyakan na pagpapalain sila ng Dios, at wala
siguro sila ng katiyakan na itatatag ng Dios ang Kanyang tipan sa kanila at sa kanilang mga anak at anak ng
mga anak.

Ngunit, minamahal, kung tapat nating isinasagawa ang tipan ng pagtuturo at tapat na isinasagawa ang
gawaing misyon, kung gayon ay maaari tayong magtiwala sa Dios na tatawagin Niya sinumang loobin Niya,
na Siya ang Dios na nangangalaga sa tipan, at Siya ay tapat.  Sa mga sumasampalatayang magulang,
nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, sinasabi ko sa inyo, gaano man tayo naging hindi perpekto, wala tayong
dahilan upang mag-alinlangan na ililigtas ng Dios ang sarili Niyang hinirang sa linya ng henerasyon.  Maging
ang sarili nating kasalanan ay hindi makakapigil sa Kanya.  Maaaring disiplinahin Niya tayo, kung minsan ay
napakalupit.  Subalit ang Kanyang tipan ay tutuparin Niya.  Ililigtas Niya ang Kanyang binhi.  At, sa huli,
syempre, ang ating katiyakan at pag-asa ay nasa Kanya, na iingatan Niya ang Kanyang hinirang, maging ang
sa Kanya na pinili Niya bago pa man itinatag ang sanlibutan.  

Ang tanong sa atin ay:  Sinasanay ba natin ang ating sarili sa banal na pagkatawag ng misyon at sa banal
na pagkatawag sa tipan ng pagtuturo?  At sinasanay ba natin ang ating sarili sa banal at pinagpalang kaloob
ng panalangin?  Maaaring bumabangon tayo ng maaga at umuupong huli na kumakain ng tinapay ng
kalungkutan, ngunit alam natin na malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito
ay walang kabuluhang nagpapagod (Awit 127:4).  Alam natin na ang awit na iyon ay tumutukoy sa mga anak
bilang pamana ng Panginoon.  At sa gawaing misyon hindi tayo dapat maging hangal upang isipin, gaya ng
iba, na hindi ipinagpapatuloy ng Dios ang Kanyang tipan sa mga mananampalataya at sa kanilang mga anak.
Ang mga anak na ito ay mahahalagang pamana ng Panginoon.  Madalas kong sabihin sa aking pangangaral
at pagtuturo na kung tayo ay maging abala sa gawaing misyon at kalimutang palakihin ang sarili nating mga
anak sa pagkatakot sa Dios, kung gayon tayo ay tulad ng mga itinapon at tayo ay hangal, dahil paano
makakapag-misyon ang isang tao kung hindi man lang niya magawa ang misyon ng pagpapalaki sa kanyang
mga anak sa pagkatakot sa Dios?

Dapat nating ipanalangin ang misyon.  Ngunit dapat din nating ipanalangin ang ating mga anak.  Dapat
tayong manalangin araw-araw, maalab, madalas, mapagpakumbaba, hinahanap araw at gabi na ang mga
pangako ng Dios ay maitatag sa atin at ating mga anak.  Sapagkat ipinangako ng Dios sa libu-libong umiibig
sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos na ipapakita Niya ang Kanyang wagas na pag-ibig (Exo. 20:6).
Hindi tayo karapat-dapat doon, ngunit ang Dios sa Kanyang kaawaan ay ililigtas tayo at ang ating mga anak.

Palakihin natin ang ating mga anak sa pagkatakot sa Dios, itinatalaga sila sa Dios at sa Kanyang
pangangalaga.  Dalhin natin ang ating mga anak para sa pagbabautismo.  Hikayatin natin ang mas matatanda
nating anak na magpahayag ng pananampalataya.  Akayin natin sila sa daan ng kabanalan.  At lahat nang
iyan kasama ng matatag na sukat ng panalangin.  Ipanalangin ang ating mga anak.  Manalangin kasama ang
ating mga anak.   Manalangin sa paraang dinadala natin ang ating mga anak sa bahay dalanginan palagi at
tapat upang kasama natin matutunan nilang malaman at magkaroon ng kagila-gilalas na lugar ng panalangin.

Bakit sila ipapanalangin?  Dahil, gaya ni David, tayo rin ay nagkasala na may mabigat na bunga sa ating mga
buhay.  Dahil, sila, tulad din natin, ay makasalanan.  Paano tayo mananalangin?  Magpapakumbaba tayo, na
may pag-aayuno kung kinakailangan, inaamin sa harapan ng Dios at nakikiusap sa Kanya sa mga kaawaan
Niya.  Sa anong katiyakan tayo mananalangin?  Sa katiyakang ito, na ang ating Dios ng tipan ay iingatan ang
sarili Niyang hinirang at ililigtas ang Kanyang mga anak sa linya ng mga henerasyon, gayundin ang mga nasa
malayo. 

Tinuturuan tayo ng Kasulatan (Heb. 13) na kailangang ipagpatuloy natin ang pag-iibigang magkakapatid.
At sinasabi nito sa atin na tanggapin ang mga dayuhan, sapagkat ang iba ay tumanggap ng mga dayuhan
nang hindi namamalayan.  Nagpapatuloy ito sa pagsasabi sa atin na ipanalangin maging ang mga nasa
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bilangguan.  Sinasabi nito sa atin na ang higaan ng mag-asawa ay hindi dapat dungisan.  Nakita mo, ang
Kasulatan ay isang pagkakaisa.  Nakaturo sila sa isang timbangan, na dapat nating ibigin ang mga kapatid,
dapat nating ibigin ang mga dayuhan, dapat nating igalang ang pag-aasawa, at dapat nating palakihin ang
binhi ng tipan sa pagkatakot sa Dios.  Huwag tayong maging hindi pantay.  Tandaan natin na dapat nating
ibigin ang Dios ng ating buong puso, pag-iisip, kaluluwa, at lakas, at pagkatapos ay ibigin ang ating kapwa
gaya ng ating sarili.  Hindi natin kaya sa ating sarili, kaya dapat tayong nananatili kay Cristo at tumatawag
sa Dios sa panalangin na mahabag sa atin ang Dios.

Magtatapos tayo sa ating serye sa paalaalang ito:  Tayo mismo ay mga dayuhan; pinalaya tayo ng Dios; ibigin
natin ang mga dayuhan, maging ang ating mga kaaway.  Ngunit gayunman, huwag nating kalimutang sanayin
ang pag-ibig na iyon sa isa’t isa.  Magpakita tayo ng kagandahang-loob sa isa’t isa, na lumalakad sa pag-ibig
para sa isa’t isa, kaya malalaman ng sanlibutan na tayo ay Kanyang mga alagad.  Pagkatapos ay simulan din
natin ng tama sa sarili nating mga tahanan sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating mga anak, pinalalaki sila
sa pagkatakot sa Dios, pinapakitaan sila na kahabagan, ibinibigay sa kanila ang disiplinang kailangan nila –
at lahat nang iyan, ito man ay para sa dayuhan o sa mga kapatid o sa mga anak, na may panalangin sa Dios.

Ang Dios ay mahabag sa atin at pagpalain tayo, at paliwanagin ang Kanyang mukha sa atin, upang ang
Kanyang tulong na nakapagliligtas ay malaman ng mga bansa.  Iyan ang panalangin ng mang-aawit sa Awit
67:1, 2.  Abutin natin ang mga bansa ng gayon ding panalangin.  Dinggin nawa ng Dios ang ating mga
dalangin at turuan nawa tayo ng Dios na ibigin ang dayuhan, ibigin ang kapatid, at ibigin ang ating mga anak.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Nagpapasalamat kami sa Iyo, Ama, sa pribilehiyong ibinigay sa amin upang maihatid namin ang Salita ng Dios
patungkol sa pag-ibig.  Ama, Ikaw ay pag-ibig, ang bukal ng pag-ibig.  Gawin Mo ito sa aming puso na, sa
pamamagitan ni Jesu Cristo, kami ay matagpuang sumasagana sa pag-ibig na iyon.  Dinggin Mo ang aming
mga panalangin, para sa Iyong kaluwalhatian, para sa aming pagpapala, at para sa pag-ibig ng Iyong mga
anak saanmang lugar.  Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


