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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Filipos 4:6-7

"Panalangin: Sagot Ng Dios Sa Pagkabalisa!"

ni Rev. Carl Haak

May mga tiyak na sitas sa Biblia na kilalang-kilala.  Isa sa kanila ay Filipos 4:6, 7 kung saan ay makikita
natin ang riseta ng Dios para sa pag-aalala.  “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay; kundi sa
lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam
ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.  At ang kapayapaan ng Dios, na hindi maabot ng pag-iisip,
ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Cristo Jesus.”  Napakagandang pangako ang
mayroon tayo doon sa Salita ng Dios.  Napakahalaga!  Huwag mag-alala sa anumang bagay.  Dalhin
ang lahat ninyong kabalisahan sa panalangin.  Gawin mo iyan.  At ang pangako:  Aking iingatan ka sa
ganap na kapayapaan kay Cristo Jesus.

Marahil, sa iyong pakikinig ngayon sa gitna ng iyong kasalukuyang pagsubok, tinatanong mo kung ang
Salita ba ng Dios ay totoo o hindi.  Sasabihin mo, “Napakadali niyan.  Hindi iyan makatotohanan sa
kalagayan ko.  Iyan ay napakasimpleng sagot.”  Siguro ay sasabihin mo, “Si apostol Pablo, nang isinulat
niya ang mga salitang iyon, ay hindi dinaranas kung ano ako ngayon.  At saka, hindi ako si apostol
Pablo.”  Sasabihin mo sa akin, “Huwag mag-alala?  Manalangin lamang?”  O, siguro ay sasabihin mo,
“Hindi pwede.  Hindi iyon totoo.  Ang mga pag-aalala ko ay bumabalik lang agad sa akin, at hindi ko
nararamdaman ang kapayapaang ipinapangako ng Dios.  Ito ay alin sa dahil ang mga alalahanin ko ay
napakalaki, o hindi ako ganoon kalakas.”  Totoo ba ang pangakong ito? 

Kung ganoon din ang iniisip mo, kung gayon ay nais kong ipaalala ang dalawang  bagay sa iyo.  Una
sa lahat, at hindi gaanong mahalaga, ang pasanin ni Pablo na kanyang nararanasan habang siya ay
kinasihang isulat ang mga salitang iyon marahil ay mas malaki pa kaysa sa pasanin na makakaya mo
at makakaya kong dalhin.  Ayokong magkupara.  Ang pagkukumpara ay hindi mabuti.  Ngunit, kung
nais nating magkumpara dito, si Pablo, nang isulat niya ang mga salita sa ating sitas ngayon, ay
sinalungat bawat hakbang ng daan.  Siya ay nakulong, siya ay nag-iisa, wala siyang pamilya, siya ay
nakatatandang lalaki.  Siya ay nasa lugar kung saan ay masasabi sa kanya ng mga tao, “Dapat mong
barilin ang sarili mo at ng matapos na.”

Ngunit pangalawa, nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay na mas mahalaga.  Ito ay Salita ng Dios.
Ito ang boses ng ating Tagapagligtas.  Inihahatid Niya ng tiyakan ang salita sa pamamagitan ni apostol
Pablo.  Ngunit ito ay Kanyang Salita.  “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay; kundi sa lahat ng
mga bagay … ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.  At ang kapayapaan ng Dios … ang
mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Cristo Jesus.”  Iyan ay totoo sa bawat anak ng
Dios.  Tatawagin ba nating sinungaling ang Dios?  Iyan mismo ang gagawin natin kung sasabihin nating
ang sitas na ito ay hindi totoo.  Ang Dios ay nagsasalita, at ang Dios ay nangangako ng kapayapaan
sa pamamagitan ng panalangin.  
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Ang sitas ay nagsasalita sa atin ngayon tungkol sa mga alalahanin.  Mga alalahanin at kabalisahan, mga
takot at pagkasindak at kawalang pag-asa at hapdi ng puso, ang ating mga isipan ay nahumaling sa
ating mga kahirapan.  O, mayroon tayong napakarami nila.  Mula sa pinakamatanda hanggang sa
pinakabata; mula sa may-asawa hanggang sa walang asawa – mga kabalisahan!  Kabalisahan tungkol
sa ating pag-aasawa.  Kabalisahan tungkol sa ating mga anak.  Pansariling kabalisahan.  Mga alalahanin
tungkol sa ating iglesia.  At ang listahan ay nagpapatuloy.  Alam ng Dios ang bawat isa sa kanila.
Nakikita Niya tayong nag-aalala.  Nakikita Niya tayong sinisikap na paikutin ang ating isipan sa mga
bagay na iyon at kayanin ang mga bagay na iyon.  Nakikita Niya ang ating mga isipan at puso gaya ng
isang palayok na may mga alalahaning kumukulo araw-araw.  Nakikita Niya kung gaano tayo kahina
at kung gaano tayo kahangal at gaano tayo makasalanan. 

At sinasabi Niya, “Ngayon ay makinig!  Manalangin.  Manalangin muli.  Isipin mo Ako.  At ipinapangako
Ko sa iyo ang kapayapaan ng Dios.”  Ang Panalangin ang lunas ng Dios sa pag-aalala.

Ngayon kapag ating nabasa ang sitas, marahil ay mayroon kang tanong.  Sapagkat ang apostol ay
nagsisimula sa mga salitang ito:  “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay.”  Ano ang ibig sabihin
noon?  Ang mga anak natin ay agad na magtatanong, “Ano ang ibig sabihin noon?  Sinasabi sa akin
ng tatay ko na dapat akong laging maging maingat!  Sinabihan ako na maging maingat sa mga gawaing
bahay ko.  Sabi ng nanay ko, ‘Maging maingat ka sa paggawa ng iyong mga gawain!’  Sinabihan ako
na kailangan kong maging maingat sa aking katawan at sa aking mga pag-aari.”  At ang sagot sa lahat
nang iyan ay, Oo, tunay nga, kailangan nating gawin ang pinaka nating pag-iingat sa ating makalupang
pagiging katiwala at pagkatawag.  Ngunit ang salitang “mabalisa” dito ay nangangahulugang
“pag-aalala, pagkabalisa, takot (takot lalo na sa mangyayari), abalang-abala, pagkahumaling sa
pagkabalisa, nadaig, kapag ang lahat ay tila sobra na at wala akong makitang anumang pag-asa.” 

Upang maunawaan ang inuutos ng Dios nang sabihin Niya dito, “Huwag kayong mabalisa sa anumang
bagay,” una sa lahat ay maaari nating tingnan ang iba’t ibang gamit ng salita sa Kasulatan.  Ginamit
ng Panginoon ang salita sa Pangangaral sa Bundok sa Mateo 6:25, “Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
huwag kayong mabalisa (nariyan ang salita) sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, o kung
ano ang inyong iinumin; kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot.”  Ibig sabihin ng
Panginoon, “Huwag kayong masyadong mag-alala.  Huwag magsimulang mabalisa sa mga bagay na
makalupa.”  Muli, makikita natin ang salita sa Lucas 10:41:  “Marta, Marta, nag-aalala ka at
nababagabag tungkol sa maraming bagay.”  Iyon ang mga salita ng Panginoong Jesu Cristo nang Siya
ay nasa sala niya nang araw na iyon, nagtuturo.  Ang kapatid ni Marta na si Maria ay nakaupo sa
paanan ni Jesus umiinom sa bawat salita ng Tagapagligtas, at si Marta ay nagmamadali nagsusumikap
na pagsilbihan ang lahat ng isang tasang kape at tinapay.  Ang lahat ay tila ‘di matatanggihan sa kanya.
Siya ay naguguluhan, siya ay ‘di mapalagay, siya ay hinahawakang mahigpit ng pag-aalala.

Ipinapaliwanag ng teksto sa atin kung ano ang pagkabalisa sa talatang 7 nang sabihin nito na ang
bunga ng panalangin ay ang kapayapaan ng Dios, na nagpapanatili ng ating puso at isipan sa
pamamagitan ni Jesu Cristo.  Ang pag-aalala, kung gayon, ay may kinalaman sa ating puso at isipan;
sa gitna ng ating espiritual, ang ating puso; at sa gitna ng ating talino, ang ating isip.  Ang pag-aalala
ay kapag ang ating puso at isipan ay nagsimulang maki-halubilo sa maling paraan.  Ang ating puso,
gaya ng sinabi ko, ay ang gitna ng ating espiritual.  Ito ang pinagmumulan ng ating mga pagnanasa
at kalooban.  Mula sa puso ay nagsisimula tayong magnasa ng isang bagay, isang tiyak na bagay, isang
tiyak na paraan.  At sa ating isipan, ang kasangkapan kung saan ay hinahatulan natin ang mga bagay,
nakikita natin at nagsisimula tayong magtantya.  Nakikita ng ating isipan ang mga katayuan ng ating
buhay at humahatol tayo kung ang mga katayuang iyon ay makakatulong sa atin o makakahadlang sa
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pagkamit ng ninanasa ng ating puso.  Ang pagkabahala at pag-aalala ay kapag nakikita ko ang lahat
ng mga bagay na iyon na pinaniniwalaan kong makakahadlang sa akin na makuha ang ninanasa ng
aking puso, sa katunayan, lahat ng mga bagay na salungat sa aking mga pagnanasa at dudurog sa
akin.  O, sinasabi natin, “Ayokong mangyari ito.  Ngunit hindi ko makita kung paano ito maiiwasan.”
Nag-aalala tayo.  Nagiging balisa tayo sa maraming bagay.  Nagkakapatung-patong na sila.  Hinahatak
nila tayo pababa.  Dinadaig nila tayo.  Pinipiga nila ang ating kaluluwa sa kawalang pag-asa at takot.
Walang lugar sa ating buhay na malaya sa pag-aalala.  

Nakikita natin sa sanlibutan, lalung-lalo na mula ng Setyembre 11 – ang takot sa mga terorista at
bombang nukleyar, at ano pang kasunod.  O ang takot ay darating sa atin sa ekonomiya – mayroon
ba tayong sapat para pakainin ang ating pamilya?  Makakakuha ba tayo ng trabaho?  Mababayaran ko
ba ang mga bayarin?  Makakaya ko ba ang higpit ng aking trabaho?  Napakaraming pag-aalala at
napakaraming kabalisahan ang dumarating sa aming pag-aasawa at aming pamilya – ang mga anak
namin na malalaki na sa kanilang pag-aasawa.  O, iniisip ang aming mga anak – ano ang kahihinatnan
nila?  Sino ang mapapangasawa nila?  At paano naman ang pasanin ng sarili naming buhay mag-asawa
– ano ang darating dito?  Pagkatapos maaaring mayroon ding pansariling pasanin, ang mga pagsubok
– makakaya ko ba?  Makakapagpatuloy ba ako?  Nag-aalala tayo sa ating kalusugan.  Nag-aalala tayo
sa kalusugan ng ating mga anak.  Nag-aalala tayo tungkol sa mga aksidente.  Nag-aalala tayo tungkol
sa kamatayan.  Ang mga kabataan ay nag-aalala tungkol sa pakikipag-date – mayroon bang
magkakagusto sa akin?  O, ang aking hinaharap – ano ang gusto ng Panginoon na gawin ko?  Paano
ko malalaman?  Paano naman ang natitirang bahagi ng aking buhay – ano ang magiging gaya nito?
Walang hindi kabilang.  Ang mga bata ay nag-aalala.  Nag-aalala sila sa kanilang mga magulang.
Nag-aalala sila sa paaralan.  Nag-aalala sila kung magugustuhan sila.  Nag-aalala sila tungkol sa
pagkagusto sa kanilang sarili.  Ang pag-aalala ay napaka pangkaraniwan at napakalakas.  Ito ay
nagiging parang isang kulungan na pinipiit tayo doon.  Hindi tayo makatakas.

Ang Salita ng Dios ay dumarating at sinasabing, “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay.  Huwag
mag-alala kundi manalangin!”  Napaka pangkaraniwan ng ating pag-aalala na maaari nating sabihin,
“Anong silbi ng pagsasabi niyan sa atin?  Pangalawa nating kalikasan ang mag-alala.”  Subalit diyan
natin dapat itama ang ating mga sarili.  Hindi natin pangalawang kalikasan ang mag-alala.  Sabihin
natin ito sa tamang paraan:  Lumang pagkatao natin ang mag-alala.  Ito ay nagmumula sa ating
pagiging makasalanan at kahinaan.  Maaari mo bang suriin mo ang iyong mga pag-aalala sandali?
Lahat ng iyon ay may kinalaman sa hinaharap.  Lahat sila ay may kinalaman sa Dios.  At silang lahat
ay sangkot sa Kanyang tawag na dapat tayong magtiwala sa Kanyang karunungan at umasa sa
Kanyang katapatan at ibigay ang ating sarili, sa pamamagitan ng pananampalataya, ng buo sa Kanyang
mga kamay.  May kinalaman sila sa kung ano ang maaari o hindi maaaring gawin ng Dios sa mga bagay
na iyon na hindi natin makontrol, na siyang, tunay na lahat.

Ang ating pag-aalala kadalasan ay may kinalaman sa ating pagka-malilimutin.  Ito ay gaya ng
Alzheimer’s.  Ngayon hindi ko nais na pagaanin ang nakakatakot na sakit na iyon sa anumang paraan.
At, oh ang pangangailangan sa pagtitiyaga at kahabagan ng Dios kung ipinapadala ng Panginoon ang
karamdaman sa Kanyang mabuting kaluguran sa atin.  Subalit ang aking punto ay nais iyan ng bawat
isa sa atin sa espiritual.  Hindi natin naaalala.  Lahat ng mga anak ng Dios ay may espiritual na
Alzheimer’s.  Hindi natin maalala limang minuto pa lang ang nakalipas ang kabutihan ng Panginoon
habang tayo ay nasa kasalukuyang kapighatian.  Nalilimutan natin ang buong buhay na katapatan ng
Dios sa mukha ng malaking pasanin na tumatama sa akin ngayon.   
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Sinasabi ng Dios, “Huwag mag-alala.  Manalangin.  Huwag mabalisa sa anumang bagay; kundi sa lahat
ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam nnyo
ang inyong mga kahilingan sa Dios.”  Dinadala tayo ng panalangin sa Dios.  Dinadala nito ang anak ng
Dios upang makita ang mga bagay sa liwanag ng Dios. Ang Panalangin ay pamamaraan ng Dios upang
bigyan tayo ng Kanyang biyaya para sa kabalisahan.  Iyon ang kasagutan.  Ang Dios lamang ang
makakatulong sa atin sa ating pag-aalala.  Pumunta ka sa Dios sa panalangin.  Ang sagot, kung gayon,
para sa pagkabalisa ay hindi subukang magmatigas dito.  Sasabihin natin, “Aalisin ko sa isipan ko ang
mga bagay na ito.  Hindi ako padadaig sa mga alalahanin ko.   Hindi ko papayagang ang mga
pakikitungo sa buhay na ito ay guluhin ang aking mga balahibo.”  Hindi iyan ang kasagutan.  Ang sagot
ay hindi alak.  Hindi bawal na gamot.  Hindi kahalayan ng laman upang gamutin ang ating sarili, o
baguhin ang lagay ng ating kalooban.  At ang sagot ay hindi:  “Pupunta ako sa mall at bibili ng mga
bagay upang gumaan naman ang pakiramdam ko, o babaling ako sa paglilibang at isports upang
isantabi itong mga alalahanin.”  

Hindi, ang Dios ay nangungusap.  At sinasabi ng Dios, “Lumapit kayo sa akin sa inyong mga alalahanin.
Dalhin ninyo silang lahat.”  “Iatang mo ang iyong pasanin” sabi ng mang-aawit, “sa Panginoon, at
kanyang aalalayan ka.”  Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Dios, ang Dios ay kanlungan sa atin, sabi ng
mang-aawit.  “Sa lahat ng bagay,” sabi ni apostol Pablo sa Filipos 4, “lumapit sa Dios sa lahat mong
alalahanin at lahat mong pangangailangan.”  Lumapit ng may pagsamo , nabasa natin.  Ang pagsamo
ay pakikiusap ng may matinding pangangailangan at kawalang-kakayahan.  Ito ay tapat na panalangin.
Ang pagsamo ay hindi mabulaklak na salita.  Hindi ito mga walang laman na salita.  Kundi ito ay kung
ano talaga ang nasa iyong puso.  Dalhin mo ang iyong kahilingan.  Huwag kang mag-iwan ng anuman.
Sabihin mo sa Kanya ang inyong mga kaguluhan at paghihirap.  Huwag magpanggap sa harapan ng
Dios.  Huwag magpanggap ng iba kaysa sa tunay mong sarili sa presensya ng Dios.  Lumapit sa Dios.
Alam Niya!  Iniibig ka Niya bilang Kanyang anak kay Jesu Cristo.  Ang panalangn ay puso ng anak ng
Dios na inilalapit sa Dios.  Samakatuwid ito ay masidhing pansarili at pribado.

Ipaalam ninyo ang iyong mga kahilingan sa Dios, sabi ng apostol.  Iyon ay malinaw na
nangangahulugan na dapat tayong may kamalayan sa Dios at dapat na kilala natin Siya bilang ating
makapangyarihan, matapat, marunong, at walang hanggang makalangit na Ama.  Ang panganib ay,
syempre, na mali ang iniisip natin sa Dios – na nagsisimula tayong isipin ang Dios ayon sa ating sarili.
Kaya ang ibig sabihin ng kautusang ito ay dapat tayong manalangin sa harap ng isang bukas na Biblia.
 Napakadalas tayong natutuksong tingnan Siya ng mali.  Tayo ay natutuksong tingnan ang ating walang
hanggang Dios bilang mapagbigay na makalupang ama na ibinibigay lamang ang mga bagay na nais
ng anak at ayaw na may mangyaring anuman na salungat sa kalooban ng anak at naroon lamang
upang hatakin agad ang anak mula sa kanyang mga problema.  Nagsisimula tayong mag-isip na ganoon
ang makalangit na Ama.   

Hindi, kailangan natin ang mas higit na makilala Siya ng tunay kung ano Siya sa Kanyang Salita.
Manalangin sa Dios gaya ng ipinakilala Niya sa Kanyang banal na Salita.  Kilalanin Siya bilang pinaka
makapangyarihan, mapagbiyaya, magpagmahal, lubos na marunong, at makapangyarihang Dios, na
ang mga daan ay ganap, na kumukontrol ng lahat ng bagay, at ang mga paraan ay nakaugat sa
kaluwalhatian ng Kanyang pangalan.  Ang pananalangin, pagkilala sa Dios, ay gaya ng guwantes at
kamay.  Kilalanin Siya sa Kanyang Salita at lumapit sa Kanya kung paano Siya inihayag sa iyo sa
Kanyang Salita.

At iyan ay nangangahulugan nito:  Sa iyong pananalangin, dapat lagi mong makita ang Dios sa Kanyang
makapangyarihang layunin kay Jesu Cristo, ang Anak ng Kanyang pag-ibig.  Ang walang hanggang
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layunin ng Dios, ayon sa Kasulatan, ay ang pagpalain ang Kanyang bayan kay Jesu Cristo at luwalhatiin
ang Kanyang pangalan sa iglesia.  Manalangin, kung gayon, mula sa paanan ng krus.  Lumapit sa Dios
sa mukha ni Jesu Cristo.  Manalangin sa pananampalataya na nagligtas ang Dios sa pamamagitan ng
biyaya mula sa kasalanan kay Jesu Cristo at ngayon ay niloloob ang lahat ng bagay sa buhay ng
Kanyang mga anak upang maluwalhati ang Kanyang sarili.

Sa gayon ay mauunawaan mo ang mga salitang, “Manalangin na may pagpapasalamat” kahit sa iyong
pinakamalalim na pangangailangan.  Lumapit sa Dios ng may pagpapasalamat.  Huwag maging
mapagmasama (pessimistic).  Huwag lamang manalanging, “O Panginoon, hindi mabuti ang lahat.
Lahat ay mali.  Paanong nagkaganito?”  Kundi manalangin sa ganitong paraan, “O Panginoon, alam ko
na sa Iyong krus ang pag-ibig Mo ay nahayag sa akin.  Alam ko na ikaw ay Dios na gumagawa ng lahat
ng bagay sa ikaluluwalhati ng Iyong pangalan at para sa aking walang hanggang kabutihan.  Hindi ko
iyan makita ng aking makalupang mata, Panginoon.  Hindi ko makuha iyan ng aking makalupang isipan.
Dalangin ko na bigyan Mo ako ng biyaya na sampalatayanan Ka.  Tulungan Mo po ako, Panginoon.”

Siya ang Dios na laging tapat.  Manalangin sa Kanya sa mukha ni Jesu Cristo.  Gawin mo iyan.  Sinasabi
ng Dios, “Manalangin.”  Sinasabi Niya iyan sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, dahil nalalaman Niya
ang tunay nating kailangan sa lahat nating alalahanin.  Kailangan nating manalangin.  Dapat nating
tanungin ang ating mga sarili, ‘di ba?  Gaano kadalas nating ginagawa muna ang lahat ng iba pa
maliban sa manalangin?  Gaano kadalas ang ating mga isip ay naglalakbay ng daan-daang milya sa loob
ng isang oras tungkol sa lahat ng mga bagay na gumugulo sa atin at pagkatapos ay nagsisimulang
magsalita ang ating puso, “Ano ang mangyayari sa akin?  Ano ang darating?  Paano naman ang mga
ninanais ko?”  At kung minsan tayo ay pagod na at nadadaig kaya hindi na tayo makapanalangin.
Marahil ay kailangan natin ng biyaya, kung gayon, upang ipatawag ang matatanda para ipanalangin
tayo.  Kailangan natin ng biyaya upang huminto at manalangin.  Ang himno ay totoo:  “Oh anong
kapayapaan ang madalas nating naiwawala; oh anong ‘di-kinakailangang sakit ang pinapasan natin,
lahat ay dahil hindi natin dinadala ang lahat sa Dios sa panalangin.” 

At ang pangako?  Kapayapaan.  Ang kapayapaan ng Dios na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat
ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Cristo Jesus.  Ano ang kapayapaan ng Dios?  Hindi ko
maipapaliwanag sa inyo.  Sinabi mismo ng apostol na ito ay hindi maabot ng pag-iisip.  May masasabi
akong ilang bagay tungkol dito.  Ngunit ito ay isang bagay na nararanasan ng bawat anak ng Dios at
nalalaman sa pamamagitan ng biyaya.  Ito ang kapayapaan ng Dios.  Ang kapayapaan ng Dios ay ang
Kanyang lubos na katiwasayan, sa kaalaman na ang Kanyang maluwalhating layunin na Kanyang niloob
sa Kanyang sarili ay mauunawaan.  Ito ang ganap na kawalan ng takot, kaguluhan, kabalisahan.  Ito
ay tahimik at tiwasay.  Ito ang katiyakan na ang lahat ay mabuti at ang Kanyang pangalan ay
maluluwalhati magpakailan man.  Iyang kapayapaan ng Dios ay bagay na ngayon ay umaapaw sa ating
mga kaluluwa.  Ito ay naroon.  Ang panalangin ay nagdadala ng kapayapaan ng Dios sa ating kaluluwa.
Sa panalangin ay sinasabi ng Dios, “Ikaw ay akin.  Ikaw ay kabilang sa Akin sa dugo ng Aking Anak.
Dadalhin kita pauwi at gagawin ko ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti.  Ako ay matapat at
totoo.  Ang aking layunin ay maisasakatuparan.  Ako’y kasama mo.”  Nakita mo, dinadala ng panalangin
ang Dios sa aking puso.  At sa Dios ay dumarating ang kapayapaan.

Ang pangako ng Dios ay kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin.  Magpahinga sa Dios at iyong
mararanasan, sa Kanyang mga bisig, ang kapayapaan.  Mararanasan mo ang kapayapaan sa lahat ng
iyong kalagayan.  Mararanasan mo ang kapayapaan na higit sa iyong kakahayahang ipaliwanag.  Sa
panalangin ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios ang kapayapaan upang mapanatili ang iyong puso at isip
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kay Cristo Jesus, upang ngayon sa mga pader ng iyong puso at isip ay nakatayo ang kapayapaan ng
Dios na naisakatuparan sa pamamagitan ni Jesu Cristo.

Ano ang Salita ng Dios?  Kunin natin ito ng direkta.  Una, tingnan natin na ang ating pag-aalala at
pagkabalisa ay nakaugat sa sarili nating pagiging makasalanan at kahinaan.  Pangalawa, tayo ay
magpasya, sa biyaya ng Dios, na dalhin lahat ng ating takot ngayon, lahat ng ating alalahanin, lahat
ng ating kaguluhan, lahat ng mga bagay na dumadaig sa ating puso, sa Dios, ang tunay na Dios, sa
panalangin.  Pangatlo, subukin natin ang Dios ngayon.  Ilagay natin Siya sa pagsubok.  Huwag mong
sabihin, “Itong salita ng Dios ay hindi totoo.”  Subukan mo ang Dios.  Dalhin mo ang iyong alalahanin
sa Dios at tingnan kung ang pangako Niya na tapat at totoo ay mananatiling tunay.  Tingnan mo kung
tunay ngang ibibigay sa iyo ng Dios ang kapayapaan na hindi maabot na pag-iisip – kapayapaan sa
pamamagitan ng panalangin.

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, kami ay laging nangangailangan ng pagtuturo ng Iyong Salita.  Kami ay maliliit na bata.  Kami
ay madali at madalas na nadadaig ng sarili naming mga takot at pag-aalala.  Wala kaming magagawa,
Panginoon, hiwalay sa Iyo.  Itungo Mo kami, O Panginoon, sa Iyo, sa Iyong walang hanggang mga
layunin ng biyaya at habag kay Jesu Cristo.  Bigyan Mo kaming makita na ang pundasyon ng Iyong
kaligtasan ay nakaugat sa Iyong sariling walang hanggang pag-ibig kay Cristo at bilang
makapangyarihang Dios, gagawin mo ang lahat sa aming buhay para sa walang hanggang
kaluwalhatian ng Iyong pangalan at sa buo naming kaligtasan.  Bigyan Mo kami, kung gayon, upang
sumampalataya sa Iyo, na dalhin ang aming mga pangangailangan sa Iyo.  At, Panginoon, gaya ng
Iyong ipinangako, pagkalooban Mo kami ng kapayapaan.  Amen.


