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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Colosas 4:2

“Magpatuloy Sa Pananalangin”

Ni Rev. Carl Haak

Ang ating mensahe ngayon ay ang pananalangin.  Ito ay hango mula sa Salita ng Dios sa Colosas 4:2:
“Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat.”

Ang talatang ito ay matatagpuan sa napakagandang sulat ni Pablo sa mga Taga Colosas.  Ito ay matatagpuan
sa huling bahagi.  Si apostol Pablo dito, sa huling bahagi, ay nangangaral sa atin na mamuhay ng banal na
pamumuhay.  Sa pasimula sa kabanatang 3 ng sulat tayo ay pinagwikaan na dapat nating ilagay araw-araw
at patayin ang ilagay ang bagong pagkatao na ating tinanggap na biyaya ni Jesu Cristo upang tayo ay mabuhay
na may kabanalan.  Sa pasimula ng talatang 16 ng ikatlong kabanata, nagpasimula si apostol Pablo na sabihin
sa atin kung paano tayo mabuhay ng isang bagong pagkatao kay Cristo Jesus sa ating mga tahanan;  bilang
mga asawang lalaki at babae;  sa ating mga pamilya bilang mga magulang at mga anak;  at sa ating
hanapbuhay bilang manggagawa at nagmamay-ari.  Ating dapat isagawa ang binuhay na buhay kay Cristo na
iginawad sa atin ng Malaya ang biyaya.  Dapat ilagay ito sa pagsasagawa sa ating mga tahanan, sa ating mga
pag-aasawa, at sa ating gawain.

Pagkatapos sa ating teksto siya ay nangaral sa atin upang manalangin.  At pagkatapos, hindi lang ang
manalangin, kundi “magpatuloy sa pananalangin, at magpuyat na may pagpapasalamat.”  May dahilan.  Para
kay apostol Pablo, o mas maiging para sa Espiritu Santo, siya ay kumbinsido na tayo ay makakapamuhay ng
banal na buhay sa pamamagitan lamang ng pananalangin.  Tanging sa pagpapatuloy lamang sa pananalangin
at pagbabantay upang mamuhay sa banal lamang na buhay.  Kung wala ang patuloy, personal, at tapat na
pagsasagawa ng pananalangin hinditayo makakapamuhay na may kabanalan.

Napakahalagang marinig ito, dahil ako ay nangangamba may paglaganap ng kabiguan sa ating bahagi sa
pagtuturong ito na magpatuloy sa pananalangin.  Mula sa aking sariling buhay at mula sa aking pagmamasid
bilang isang ministro ng Salita ng Dios, ang pagsasagawa ng pansarili at pang araw-araw na pananalangin ay
nagiging malungkot na kinahihinatnan ng iglesia ni Jesu Cristo.  Mayroong maraming dahilan na ating
maibibigay.  Subalit ang punto ay hindi natin tinatanggap ang Salita ng Dios sa puso na gaya ng nararapat.
Ang resulta ay hindi natin natatamo ang antas ng kabanalan na nararapat.  Ito ay tunay hindi lamang sa mga
anak at sa mga kabataan, kundi ito ay totoo rin sa pangkalahatan.  Samakatuwid, ating isaalang-alang ang
talatang ito nang sama-sama at hindi lang tagapakinig ng Salita kundi mga manggagawa ng Salita.

“Magpatuloy sa pananalangin.”

Ang panalangin ay isang kahanga-hangang bagay.  Marami sa atin ay tinuruan na manalangin mula sa ating
pagkabata.  Kaya tayo ay lumaki upang matuto na manalangin, sinanay para dito.  Subalit, gaya ng kagalingan
ng Dios, kapag tayo ay nasanay dito tayo ay mabibigo na mapagtanto kung gaano kagaling ang kaloob na ito.
Ang panalangin ay makikipag-usap na kasama ang Dios, at ang Dios ay tumutugon sa atin, dito ang Dios, sa
pamamagitan ng pananalangin, ay nagbibigay sa atin ng isang bagay na buhat sa langit.  Ang bagay na ito ay
ang biyaya.  Sa Hebreo 4, “Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y
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magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng
pangangailangan.”  Ang Dios ay nagsasalita sa atin sa Kanyang Salita, ang banal na Kasulatan.  At ang Espiritu,
na kumikilos sa ating mga puso, ay nagbibigay sa atin ng pagtugon.  Makakalapit tayo upang makausap Siya
sa pananalangin, upang sambahan Siya, upang makapasok sa Kanyang kalangitan, upang  hilingan sa Kanya
ang ating mga pangangailangan.  Isang kamangha-mangha.  Na nakakausap natin ang Dios.

Isaalang-alang kung sino Siya.  Siya ay Dios.  Siya ang Makapangyarihan.  Siya ang Naghahari sa lahat.  Siya
ang Manlilikha.  Siya, sa Kanyang sarili, ay maluwalhati sa kabanalan.  Siya ay naitatas sa pagpupuri.  Siya ang
Dios na siyang walang katapusang maitatas sa lahat.  Siya ay nabubuhay sa Kanyang sarili.  Siya ay mayaman
at kaibig-ibig.  Siya ang nabubuhay at tunay na Dios.

Sa pananalangin ngayon, tayo ay may pagkakataon, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, sa anomang panahon at
anomang lugar, upang dalhin ang ating mga pasanin sa Kanya, ang makapangyarihang Dios.  Itigil mong isipin
pa ito.  Sa palagay mo ba ikaw ay may karapatan, iniisip mo ba na ikaw ay may karapatan upang makausap
ang isang manlilikha sa kalayuan?  Sa palagay mo ba ay makakausap mo ang Pangulo ng Estado ng Amrica
sa loob lamang ng limang minutong paabiso?  Sila ay mga tao lamang.  Subalit sa anomang oras at anomang
lugar, makakalapit ka sa Dios na may buong pagmamasalasakit sa inyong mga kaluluwa at puso.  At Kanyang
papakinggan ka at ibibigay sa iyo ang buong pansin.

Ang kahanga-hangang panalanging ito ay isang bagay na tinamo ni Jesus para sa atin.  Tinuturuan natin ang
ating mga anak na tapusin ang kanilang pananalangin sa mga salitang, “Dahil sa pangalan ni Jesus, Amen.”
Ano ang sinasabi natin?  Ating sinasabi sa ating mga anak na ang tanging kay Jesus tayo ay may pinagpalang
karapatan na manalangin, ng paglapit sa Dios.  Dahil si Jesus ang may sabi sa Juan 14:6,  “Ako ang daan, ang
katotohanan, at ang buhay:  walang sinoman ang makakaparoon sa Dios Ama, kundi sa pamamagitan ko.”
Itinuturo nito sa atin na hindi ang bawat isa ay may pagkakataon sa pananalangin.  Hindi lahat ay
makakapanalangin.  Silang mga nagpapahayag ng isang bulaang dios ay hindi nananalangin sa Dios.  Silang
nabubuhay na walang Dios, silang mga hindi kilala si Jesu Cristo, silang mga hindi lumalapit sa Dios sa
pamamagitan ni Jesu Cristo na nagbangon at naitaas na Tagapagligtas, lahat sila ay hindi makakapanalangin.
At hindi naririnig ng Dios ang kanilang mga pananalangin din.  Naririnig ng Kanyang mga tainga ang sinasabi,
subalit ang kanilang mga pananalangin at hindi katanggap-tanggap sa Kanya.  Ang panalangin ng masama,
Mga Kawikaan 16:8, ay nakakasuklam sa Panginoon.

Makakapanalangin lamang ang isang tao sa pamamagitan ng pangalan ni Jesu Cristo, ang buhay na
Tagapagligtas.  Ang panalangin ay isang bagay na Ibinigay Niya sa atin.  Ito ay isang bagay na mahalaga na
hindi natin ito matatamo, hindi tayo nararapat dito.  Hindi tayo makakalapit sa Dios dahil sa katotohanan na
tayo ay mga kalalakihan at kababaihang walang mabuting layunin.  Makakalapit lamang tayo sa Dios sa
pamamagitan lamang ng krus ni Jesu Cristo.  Ito, ayon sa aklat ng Hebreo, ay ang bago at buhay na daan kung
saan ay makakalapit tayo sa banal na lugar ng panalangin.  Bakit namatay si Jesus sa krus?  Upang makapunta
ba tayo sa langit?  Oo.  Upang ang ating mga kasalanan ba ay mapatawad?  Oo.  Subalit si Jesus ay namatay
din sa krus dahil para makapanalangin tayo, upang makapunta tayo sa Ama.  At ngayon, sa pangalan ni Jesus
ating matanggap ang biyaya ng mula sa ating Amang nasa langit.  Sa pamamagitan ng ating pananalangin
ating tinatanggap ang isang bagay na buhat sa langit.  Hindi isang panlupang kaloob, kundi ating tatanggapin
ang biyaya na buhat sa Dios.

Ngayon, ang sinasabi ng Salita ng Dios,  “Magpatuloy sa pananalangin.”  Upang makapagpatuloy ay
nangangahulugan na ikaw ay magbibigay ng tuloy-tuloy na pansin sa isang bagay, upang mapanatili mo ito
anoman ang mga balakid o mga harang.  Ibig sabihin magkakaroon ng patuloy na balakid.  May mga harang.
May mga sandali na ikaw ay matutuksong sabihin,  “Ako ay sobrang abala.  Hindi makakatulong ang
manalangin.  Ang kalangitan ay parang tansong mabigat sa aking ulunan.  Hindi ko ito nararamdaman ngayon
at kaya naman hindi ako dapat manalangin.”  Sinasabi ng Dios,  “Magpatuloy sa pananalangin.”  Sinabi ni Jesus
sa Lucas 18,  “Dapat magsipanalanging lagi, at huwag mangalupaypay.”  At sinasabi rin ni Santiago sa
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kabanatang 5 na kung hindi tayo mananalangin dapat nating tawagin ang mga matatanda upang manalangin
para sa atin.  Kahit gaano pa kahirap, kahit may mga balakid, kahit gaano pa tayo kaabala, dapat bigyan mo
ang sarili mo, na sinasabi ng Dios na manalangin.  Kausapin mo ang Dios.  Pumunta ka sa iyong Ama sa
kalangitan.

Maraming mga Halimbawa ng ganito mula sa Biblia.  Isipin mo si Daniel, na isang bihag sa lupain ng Babilonia,
at nang ang kanyang mga kaaway ay gumawa ng kautusan na ang lahat na walang manananalangin maliban
sa hari, panalangin na tulad sa ginagawa niya dati, tatlong beses sa isang araw, itinitingin ang mga mata sa
Dios, nakatuon ang mukha patungo sa Jerusalem.

Sinabi ni David,  “Sa hapon at sa umaga, at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik: at kaniyang
didinggin ang aking tinig.”

At isipin mo si Jesus.  Sa palagay mo ba masyado kang abala sa buhay?  Sa palagay mo ikaw ay tambak na
sa responsibilidad?  Pakiramdam mo gusto mo ng tumakas?  Ano ang ginawa ni Jesus?  Hindi Siya
nagbakasyon o sumali sa palakasan.  Kundi Siya ay nanalangin.  Siya ay dumalangin sa Kanyang Ama buong
magdamag.

Unawain mo na dapat tayong lumapit sa Dios na may totoong pananalangin, na siyang pagsamba.
Samakatuwid, ang panalangin ay hindi isang bagay na walang lamang mga salita.  Dapat tayong maging
maingat sa ating mga pananalangin.  Alam ba ng iyong mga anak ang iyong mga panalangin upang kapag ikaw
ay tumigil ay makakasunod sila dahil sinasabi mo ang parehong mga salita na walang nilalalaman?

Dapat tayong dumalangin buhat sa puso.  Ibig sabihin hindi ka dapat nag-aalala, una sa lahat, tungkol sa kung
ano ang tunog ng panalangin mo sa iba.  Huwag kang manalangin para lang sa iba.  Manalangin ka sa Dios.
Ibuhos mo ang iyong puso sa Kanya  -  ng tuloy-tuloy – mga tatlong beses sa bawat araw bilang isang pamilya.
Inilalagay ng Biblia ito na pinaka mababang beses – tatlong beses sa isang araw.  Ginagawa mo ba ito?  Ang
iyong bang pamilya ay nananalangin ng tatlong beses sa isang araw?  Eh ikaw naman, ikaw na kabataan,
nagagawa mo ba ito ng sarilinan?    

Kapag tayo ay puspos, kapag ating sinasanay, kapag hindi natin alam kung saan tutungo, kapag hirap na hirap
tayong tumayo sa ating kama, huwag mong buksan ang TV.  Huwag kang magbukas ng mga babasahin.
Manalangin ka sa iyong Ama sa langit.

Gaya ng nasabi ko, ako ay naniniwala na tayo ay may sala ng isang malaganap na kabiguan na hindi nagagawa
kung ano ang ipinag-utos dito:  Patuloy na manalangin.  Sa halip na ibigay natin sa pinakauna ang panalangin
sa ating mga prioridad, ating inilalagay sa prioridad ang maraming mga bagay – mga lehitimong mga bagay,
subalit ito ay dumarating una sa ating mga buhay.  

Ano ang sagot?  May isa lamang kasagutan:   Magsisi.  Hindi, ang sagot ay hindi matatagpuan sa nakatagong
mga Cristianong aklat sa isang tindahan ng aklat.  Ang sagot ay hindi isang mahikang bagay na may ibang
makapagpapasabi:  narito ang sagot.  Ito ay nagmumula mula sa Dios:  Magsisi!  Ikaw ba at ako ay masyadong
malaki sa paningin ng Dios na hindi Niya tayo masasabihang:  “Magsisi ka, itigil mo iyan, huwag mong gawin
iyan, aking anak.  Huwag kang tumigil sa panalangin.  Magsisi ka, manalangin.  Patuloy kang manalangin.
Magagawa mo iyan!  Manalangin.”

Alam mo ba ang ibig sabihin na magpatuloy?  Manatili ka dito.  Huwag mo itong palagpasin.  Huwag mong
palagpasin ang bawat araw sa paglapit sa Amang nasa langit.  Alam mo ba ang ibig sabihin nito?  Sasabihin
mo,  “Ano ang ibig mong sabihin, na huwag itong kaligtaan?”  Ating sinasabi iyan ng madalas, hindi ba?  Hindi
ba sinasabi mo,  “Hindi ko iyan makakalimutan – ang gabi ng Biyernes na palabas sa TV.  Hindi ko iyan
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palalagpasin!  Titiyakin ko na mapapanood ko ito.  Aking titiyakin na hindi ko ito makakaligtaan.”  Patuloy kang
manalangin.  Huwag mo itong kaligtaan!

Kung hindi tayo mananalangin, ito ay naghahatid sa ating spiritual ng pagdaramdam.  Ito ay naghahatid ng
kamunduhan sa ating mga tahanan at sa ating mga pamilya.  Minsan ating sinusubukang mangatwiran dito.
Ating sinasabi,  “Alam mo naman ang panahon na kung tayo ay nabubuhay.  Masyadong abala at maraming
kasaganaan.  Sa panahon noon ay maraming panahon, para sa pananalangin, at para sa pagbabasa ng Biblia.
Pero wala na tayong panahon ngayon.”  Totoo ba ito?  Na noong unang mga panahon tayo ay may panahon?
Totoo?  Ayon sa laman, ang bawat panahon ay dapat lumaban sa parehong problema:  walang panahon sa
pananalangin.  Maraming panahon sa ibang mga bagay, pero walang panahon para sa panalangin.  Sinasabi
ng Dios,  Patuloy sa pananalangin.

At magbantay din naman.

Tinatawagan tayo ng apostol sa ibang espiritual na tungkulin na hindi pwedeng maihiwalay na may kaugnay
sa panalangin.  Dapat tayong magbantay, dapat tayong magmasid sa ating paligid, dapat tayong maging
handang espiritual.  Dapat tayong magbantay dahil ang kapangyarihan ng kadiliman ay hindi tumitigil sa
pagtatangka nito na ihatid tayo sa pagkawasak.  Ang Diablo ay patuloy na nagtatangka na wasakin ang gawa
ni Jesu Cristo sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, sa ating pag-aasawa, sa ating mga relasyon sa
magulang/anak, sa ating gawain.  Kanyang nais na sakupin ang ating tahanan at iguho ang mga katotohanan
ng Salita ng Dios sa ating mga puso, at upang wasakin ang bigkis ng tipan ng pagsasama na mayroon tayo
sa Dios.  Kanyang ibig na sirain ang iglesia.  Nais niya tayong mapahamak upang tayo ay maligaw sa kasalanan
at tayo ay maguluhan na hindi natin mahanap ang daan pabalik sa Dios.  Nais niya tayong maging kampante
at sinasabi,  “Ang mga bagay na espiritual ay hindi ang nararapat na mga bagay, hindi ito ang pinakamabuti
– hindi naman ito masama.”  Sinasabi ng Dios,  “Magbantay!  Maging handa.  Huwag maging kampante.”

Dapat tayong magbantay dahil tayo ay mahihina.  Wala tayong kalakasan laban sa diablo.  Tayo ay may mga
nanganganib na mga kahinaan sa ating mga sarili.  Tayo ay nanganganib.  Kaya nga, dapat tayong magbantay
upang hindi maligaw.

Kasabay nito ay magbantay din tayo, wika ng apostol.  Ito ay ang, magbantay sa pananalangin.  Ibig sabihin
tanging ang patuloy na pananalangin lamang ang pagbabantay na dapat.  At kung tayo lamang ay magiging
mapanalanginin bilang Cristiano, doon tayo magiging mapagbantay.  Dapat mong makita ang iyong mga
kahinaan sa espiritual na bagay.  Dapat mong makita ang iyong mga kakayahan upang makapanalangin.
Minsan, nakikita mo na paparating ang diablo.  Minsan makikita mo ang kasalanan ay paparating.  Oo,
magagawa natin iyan.  Ito ang kasalanan, na ang pagkagalit, ang pag aalala, ang alagang diablo na madalas
nating ikabagsak – ating matututuhang makilala ang mga sintomas nito.  Makikita natin na ito ay paparating
sa ating daraanan.  Ito ay parang nag wawagay-way ng bandila.

Pero kung hindi ka mananalangin sa sandali na ikaw ay nakatindig sa iyong sariling lakas at ang alagang
kasalanan ay mananalong muli.  Hindi sapat na nakikita mo lamang ito.  Kailangan mong manalangin at
magbantay.  Marahil iniisip mo na ang lahat ay maayos naman.  Sasabihin mo,  “Ano ang kabulastugan tungkol
sa buhay Cristiano?  Ano ba ang dapat pang ipag-alala?”  Kung ganyan ka magsalita, alam ko na ang isang
bagay sa iyo:  hindi ka nananalangin.  At huwag mo na itong itanggi.

Hindi mo nakikita ang anomang bagay sa iyong daraanang espiritual laban sa iyo dahil ikaw ay bulag.  At ikaw
ay bulag dahil hindi ka nananalangin – dahil ang panalangin ay ang daan kung saan binibuksan ng Dios ang
ating mga mata.  “Sa kanyang ilaw,”  sinasabi ng mang-aawit,  “ating makikita ang liwanag.”

Pagkatapos sinasabi ng apostol  “Gawin ang lahat na may pagpapasalamat.”  Manalangin na may
pagpapasalamat.  Ito ay ang pagtingala sa Dios at hilingin sa Dios na mabuksan upang makita ang
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kahanga-hanga, na una sa lahat,  at pagkatapos lahat ng Kanyang Ibinigay sa Kanyang biyaya kay Cristo.
Isipin mo ang maawain at pagmamahal ng Dios, ang makapangyarihang lakas ng kamay ng Dios upang
gumawa sa lahat ng mga bagay para iyong walang hanggang pagkatao.  Ikaw ba ay mapagpasalamat?
Nananalangin ka ba?  Ikaw ba ay lumalapit sa Dios na bumubulong at nagdududa at nagre-reklamo at may
pagtatanong tungkol dito?  O ikaw ba ay lumalapit sa Dios na may pagpapasalamat?  Nagpapasalamat ka ba
sa Kanya?

Hindi, hindi hinihingi ng Dios na bayaran natin Siya.  Hindi natin ito magagawa.  Subalit sinasabi ng Dios na
ang panalangin ay ang paraan kung saan ating maipapahayag ang ating pagpapasalamat sa Dios, at
samakatuwid, dapat tayong magpatuloy sa pananalangin at pagbabantay na magkasabay na may
pagpapasalamat.  May itatanong ako sa iyo.  May bagay ba na dapat ipagpasalamat ka sa Dios ngayon?  Isang
bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Dios, na may mabilisang panalangin sa Dios?  Ang bagay na ito na
dapat mong ipagpasalamat sa Dios ay hindi matatakpan ng isang mabilisang pananalangin.  Ito ba ay
makakasapat para matakpan ang iyong mga pagkakautang sa Kanya?  O marahil, ang iyo bang mga
pagkakautang ng pagpapasalamat ay mababayaran ng isang beses lamang sa isang linggo na may maikling
pananalangin?  

Ang nagawa ba ng Dios sa iyong puso na may pagpapasalamat na ikaw ay manalangin ng pagpapasalamat sa
Kanya?  O ito marahil ay patungkol lang ba ang lahat sa pagpapasalamat sa Dios?  Wala kang masyadong
dapat ipanalangin sa Dios.  Wala kang panahon ngayon para manalangin.  Hindi ka regular na dumadalangin
kasi ang iyong puso ay may kakaunting sasabihin lang sa Dios.

Magpatuloy sa pagpapasalamat.  Para sa ano?  Para simulan ito, ang dakila sa lahat ng kamangha- mangha,
ay ang kapatawaran ng mga kasalanan.  Ano ang sinabi ni Jesus sa Lucas 7:  Silang binigyan lamang ng
kakaunti ay nagpapasalamat sa kakaunti, at silang mga binigyan ng marami ay walang tigil sa pagpapasalamat.
Balikan mo ang iyong buhay.  Ang walang hanggang Dios na mapagbiyayang nagmahal sa atin, soberano,
walang pasubali kay Jesu Cristo.  Pinili Niya tayo, hindi tayo ang pumili sa Kanya.  Binigyan Niya tayo ng
matapat na tipanan.  Kanyang itinali ang Kanyang sarili sa atin na hindi nabibigong pangako upang mapanatili
tayo at maluwalhati kay Cristo.  Ngayon, dahil sa pagpapasalamat, puntahan mo ang Dios, puntahan mo ang
Dios sa pananalangin, magpunta ka ng tuloy-tuloy.  Puntahan mo Siya sa iyong mga pangangailangan.
Puntahan mo ang iyong Ama sa langit sa pananalangin.  Puntahan mo Siya na nangangailangan at isang
makasalanan na nalalaman ang pangangailangan ng kapatawaran.  Huwag kang magpupunta sa Dios na
parang iniisip na dapat ka lang gantimpalaan ng Dios dahil sa kung gaano ka kabuti.  Pumunta ka sa Dios
kasama ang iyong kailangan at kausaping kasama Siya.  Ilatag mong lahat ito sa Kanya.  Pasalamat Siya at
sambahin Siya.  Patuloy na manalangin.

Pagkatapos ikaw at ako, sa ating pag-aasawa at ating mga pamilya, ating mga iglesia, ay makakatagpo ng
kapangyarihan na mamuhay na may kabanalan, upang parangalan ang Kanyang pangalan, at hanggang sa
Kanyang evangelio.  Igagawad ito ng Dios.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, ang utang ng pagpapasalamat ay hindi mababayaran dahil sa amin sa buhay na ito.  Subalit
aming ninanais na simulan ang panalangin ng pagpapasalamat po sa Iyo.  Turuan po kami na patuloy na
manalangin.  Bigyan kami ng tuloy-tuloy na biyaya, na mailagay ito sa aming mga puso na kami ay makakalapit
sa Ama at upang hilingin sa Kanya ang yaman ng biyaya.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


