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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 11:2 (a)

“Pananalangin sa Ating Ama sa Langit”

ni Rev. Rodney Kleyn

Noong nakaraang linggo atin sinimulang tingnan ang paksain ng pananalangin.  Ating nakita ang
panalangin bilang kaloob ng Dios sa atin, isang himala kung saan tayong mga makasalanan ay binibigyan
ng karapatang makapasok sa Kanyang presensya.  Ating nakita na ang panalagin ay ang pakikipag-usap
ng mga ligtas sa kanilang Dios.  Ating nakita na ang panalangin, mula sa ating pananaw, ay isang
panahon na tayo’y makakatigil at matutuon sa Dios, dinadala ng may kamalayan ang ating mga sarili sa
presesnya ng Dios.

Ating nakita kung anong klase ng panalangin ang katanggap-tanggap sa Dios, at ating nakita na ang
ating mga pananalangin at dapat tumugma sa katangian at sa Salita ng Dios,  na ang panalangin ay hindi
lamang panalangin ng sinuman para sa anumang bagay na kanyang maibigan;  subalit sa panalangin
tayo ay lumalapit bilang mga makasalanan sa Anak ng Dios bilang natatanging daang makapasok sa
Ama.  At dapat tayong lumapit na may kumpiyansa na magagawang ibigay ng Dios sa atin ang mga
bagay na ating hinihingi sapagkat magagawa Niya ito bilang makapangyarihang Dios.

Atin ding tiningnan kung bakit natin kailangang manalangin.  Sa Lucas 11 nakita ng mga disipulo si Jesus
na nananalangin at Siya ay tinanong, “Panginoon, turuan mo kaming manalangin.”  Kailangan nating
manalangin, at kailangan nating matutong manalangin.  Kailangan natin ito sapagkat tayo ay mga nilikha
na umaasa sa Dios para sa lahat ng mga bagay.  Kailangan natin ito lalo na dahil sa ating kasalanan,
kung saan dapat palaging idinudulog natin ang pagpapatawad at sa lahat ng ito magkakaroon lamang
tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya ng Dios na dumarating sa pamamagitan
ng panalangin.

Subalit kailangan natin lalo na ang manalangin sapagkat ang ating kasalanan at kasamaan ang sanhi
upang ating malimutan ang Dios.  Nabubuhay tayo ng hindi Siya iniisip.  Pinipigilan at dinadala tayo
pabalik ng panalangin sa presensya ng Dios.

Ang ating tagapagturo sa panalangin ay si Jesus.  Noong ang mga disipulo ay nagtanong, “Panginoon,
turuan mo kaming manalangin,” Binigyan Niya sila ng isang panalangin sa Mateo 6 at Lucas 11 na
pangkaraniwan nating tinatawag na Lord’s Prayer.  Ito ay makakatindig mag-isa bilang isang panalangin
na ating maaari nating idalangin.  Subalit intensyon ito ni Jesus lalo na bilang isang gabay o modelo kung
saan dapat natin maging halimbawa sa lahat ng ating pananalangin.  Ngayon nais nating tingnan ang
panimula sa Lord’s Prayer, na itinuturo sa atin ni Jesus upang lumapit sa Dios, na nagsasabi, “Ama
naming sumasalangit.” 

Bago natin tingnan ito, nais kong saglit nating tingnan ang balangkas ng Lord’s Prayer na ito, sapagkat
makakatulong din ito sa atin.  Ang Lord’s Prayer ay binubuo ng panimula, anim na kahilingan, at ng
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pagsasara ng doxology.  Ang pinaka-kapansin-pansing bagay tungkol sa panalangin ay ang sobrang
pagtuon nito sa Dios at sa ating mga pangangailangang espiritual.  Marami ngayon ang nakakaisip na
lang manalangin kapag sila ay nasa kalamidad at may ibang panlabas na pangangailangan sa kanilang
katawan.  Mayroong likas na kalamidad, o sila ay may karamdaman – kaya sila ay biglang lalapit sa Dios
sa panalangin.  Ang balangkas ng Lord’s Prayer ay nagtuturo sa atin na dapat tayo palaging
nananalangin, hindi lamang kapag mayroon tayong pangangailangan sa ating sarili. 

Ang panimula at ang tatlong una sa mga kahilingan ay nauukol para lamang sa Dios – ang parangal sa
Kanyang pangalan, ang pagparito ng Kanyang kaharian, at ang pagsasagawa ng Kanyang kalooban.  Ang
dalawa sa pangalawang mga kahilingan ay may kinalaman sa atin na nakatuon sa mga pangangailangang
espiritual na nagagawa ng ating kasalanan.  Ang doxology (Sapagka't iyo ang kaharian, at ang
kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man) din ay may kinalaman sa Dios.  Mayroon lang
isang kahilingan sa Lord’s Prayer (Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw) na
tumatalakay sa ating mga pangangailangan sa mundo.  Itinuturo nito sa atin na ang Dios ay palaging
nararapat sa ating panalangin at mga pansin.  itinuturo nito sa atin na ang mga espiritual na bagay ay
higit na mahalaga kaysa mga materyal na bagay.

Ngayon, nais nating pagtuonan ang pasimula, ang panimula, ng Lord’s Prayer, na nagsasabi sa atin
paano kausapin ang Dios sa panalangin.

Ngayon, kung iniisip mo ang tungkol dito, ang simula ng anumang pag-uusap ay napakahalaga sa ating
lipunan.  Kung ikaw ay nasa pagbebenta, nais mong magkaroon ng mabuting unang impresyon.  Kung
ikaw ay may katagpong sinuman sa unang pagkakataon (marahil ito ang iyong unang date), napakaingat
mo sa pagpapakita ng paggalang sa taong ito dahil nais mo na malaman niya ang iyong kaasalan at
damdamin para sa kanya. 

At gayon din sa panalangin.  Ang paraan na ating sisimulan ang ating pananalangin sa Dios ay
nagpapakita ng ating kaasalan at damdamin tungkol sa kanya.  At si Jesus, sa panimulang ito, ay
nagtuturo sa atin kung paano natin kakausapin ang Dios sa panalangin.  Hindi dapat tayo magsimula sa
paghingi ng mga bagay sa Kanya para sa ating sarili.  Hindi dapat tayo magsimula sa ating mga sarili na
tila kailangan ng Dios bilang tungkulin at tulungan tayo.  Subalit dapat tayong magsimula na may
kababaang pagmumuni-muni kung sino ang Dios at kung sino tayo sa Kanyang harapan.

Kaya nga sinasabi ni Jesus sa atin sa panalangin:  “Ama naming sumasalangit.”  Mayroong apat na mga
bagay na nais kong ibigay sa panimulang ito ng Lord’s Prayer. 

Ang una ay dapat nating isipin ang Dios bilang Ama at tayo bilang Kanyang mga anak.  Ganito
inilalarawan ang ating relasyon sa Dios.

Ano ang kahulugan na ang Dios ay Ama?  Tayo ay pamilyar sa kaisipan mula sa makamundong pamilya.
Ang ama ang ulo, ang tagapag-alaga, at ang tagatustos sa pamilya.  Subalit alam din natin na sa
pantaong mga pamilya maraming ama sa lupa ay hindi nagsisilbi ng nararapat.  Marami ngayon na
pananaw na ang pagiging ama ay panlupang kaugnayan lamang.  Ang ama ang siyang tumulong sa
paglikha ng buhay ng isang bata.  At ang malungkot, marami ngayon ang walang lubos na kaalaman
maliban dito tungkol sa kanilang mga ama.  Wala silang mapagmahal at mapagkalingang mga ama na
siyang nagtutustos para sa kanila.  
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Ito ay mahalaga sapagkat dapat nating makita na ang Dios ay ang tunay at ang orihinal na Ama.  Ang
panlupang ama ay dapat itulad sa Kanya.  Kung ikaw ay may masasamang mga karanasan sa iyong
panlupang ama, hindi mo dapat ihambing ito sa Dios.  Dahil lang sa ang iyong ama dito sa lupa ay binigo
ka, hindi nangangahulugang bibiguin ka rin ng iyong Ama sa langit.

Kaya nga, ano ang Dios bilang Ama?  Una, Siya ay ang Ama ni Jesus, ang Kanyang Anak.  Noong
nabuhay sa mundo si Jesus, ginamit Niya ang pangalang ito ng Dios ng higit sa ano pa man.  At para
sa atin na mga anak ng Dios, dapat tayong maniwala kay Jesus at lumapit sa Dios sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesus na Kanyang Anak.  Kung hindi wala tayong karapatan na tumawag sa Dios
na ating Ama.

Ngayon ito ay pangkaraniwang inuunawa na ang Dios ay ang Ama ng lahat ng tao at tayong lahat ay
magkakapatid na lalaki at babae.  Siyempre, totoo ito, na ang Dios ay ang Manlilikha ng lahat ng tao,
at ang lahat ng tao ay magkakaugnay sa pamamagitan ni Adan.  Subalit hindi ginagamit ng Kasulatan
ang katagang “Ama” upang ilarawan ang relasyon ng Dios sa lahat ng makasalanang lahi ng tao .
Bagkus, itinuturo ng Kasulatan na, sa kalikasan, tayong lahat ay mga anak ng kagalitan (Efeso 2:3).
Sinasabi ni Jesus sa mga di-mananampalatayang mga Judio na sila ay hindi mga anak ni Abraham, kundi
mga anak ng diablo (Juan 8:44).  Ito ay tunay nga sa lahat ng tao na hindi naipagkasundo sa Dios sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ang pagiging Ama ng Dios ay hindi nagdadalang
sama-sama sa lahat ng tao na maging isang pamilya.  Ito ay lumilikha ng pagkakahati sa pagitan ng mga
mananampalataya at di-mananampalataya.

Sa Juan 1:12 ating mababasa:  “Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y [mga tumanggap kay Jesu Cristo],
nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y
ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan.”  At sa Galacia 3:26 sinasabi,  “Sapagka't kayong
lahat ay mga anak ng Dios, sa pamamagitan ng pananampalataya, kay Cristo Jesus.”  Yaong mga
nanampalataya lamang kay Jesu Cristo ang may karapatang tumawag sa Dios na kanilang Ama.
Ginagawa tayong mga anak ng Dios sa pamamagitan ng pagkupkop sa atin mula sa pamilya ni Satanas
tungo sa kanyang sariling pamilya at sa pamamagitan ng pagbuhay-muli sa atin – binigyan tayo ng isang
bagong kapanganakan sa pamamagitan ng pagkilos ng Kanyang Banal na Espritu.

Kapag tayo ay lumalapit sa Dios bilang Ama, dapat nating isaisip ang Kanyang kaasalan para sa atin at
kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin bilang ating Ama.  Bilang ating Ama, Siya ay tagapag-alaga
at lubos na nag-aabala sa atin.  Sa Mga Awit 103:13, 14 ating mababasa:  “Kung paanong ang ama ay
naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kaniya.
Sapagka't nalalaman niya ang ating anyo; kaniyang inaalaala na tayo'y alabok.”  Nalalaman Niya ang
ating kalagayan at Siya ay naaawa sa atin dito, marahang nakikitungo sa atin  bilang Kanyang mga anak.
Sa Mateo 6:32, Tinuturuan tayo ni Jesus na nalalaman ng Dios ang lahat ng ating mga pangangailangan.
Nalalaman Niya ang iyong mga karamdaman.  Nalalaman Niya kung anong bayarin ang dapat mong
bayaran.  Kanyang nalalaman ang kabigatan ng iyong pamilya.  Sa Lucas 11 inihambing ni Jesus ang Dios
sa isang mabuting panlupang-ama na siyang magbibigay ng tinapay, hindi ng bato o ng ahas o isang
alakdan sa kanyang mga anak na pamalit sa pagkain.  At sinasabi ni Jesus na ang Dios ay mas mabuti
kaysa dito.  Bilang ating Ama, Kanyang nalalaman ang ating mga pangangailangan at Kanyang
tinutugunan sa atin ang mga ito.

At bilang Ama, tinuturuan din Niya tayo at pinapalo tayo.  Ang bawat mabubuting ama ay nagtuturo at
itinutuwid ang kanyang mga anak.  Dapat din nating asahan ito mula sa Dios na ating Ama.
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Kaya nga, ito ang unang bagay dito.  Ang Dios ay ang ating Ama na siyang nagmamahal sa atin at tayo
ang Kanyang minamahal na mga anak.

Ang pangalawang bagay na ating dapat pansinin sa panimula ng Lord’s Prayer na tayo ay bahagi ng
pamilya ng Dios.  Itinuturo ni Jesus sa atin dito na manalangin ng pangmaramihan.  Hindi:  aking Ama
na nasa langit, kundi Ama namin sumasalangit ka.  Ibig sabihin na tayo ay bahagi ng pamilya, at dapat
nating isipin ang ibang mga kaanib ng pamilya ng Dios sa paglapit natin sa Kanya sa panalangin.

Makakaimpluwensiya ito kung paano tayo manalangin.  Tinitipon ng mga pinili ng Dios mula sa lahat ng
mga bansa ng sanlibutan.  At ang mga pinili ng Dios ay may iba’t ibang mga pangangailangan.  Ang iba
sa mga pinili ng Dios ay masasakitin at nauukol sa bawat araw.  Ang iba sa mga pinili ng Dios ay
matinding pinag-uusig sa kanilang pananampalataya.  Ang iba sa mga pinili ng Dios ay may matinding
kalungkutan at kalumbayan sa kanilang mga buhay.  Ang iba ay sobrang mahihirap.  At pagkatapos
marami din sa mga hinirang ng Dios na nabubuhay pa rin sa kadiliman, sa ilalim ng kapangyarihan ni
Satanas.  Dapat nating ipanalangin ang mga ito sa kanilang mga pangangailangan.

Minsan hindi natin alam kung ano ang gagawin sa iba.  Isang matanda na nasa tahanang alagaan ang
nagsasabi,  “wala na akong magagawa pa para sa iglesia at para sa kapuwa mananampalataya.”  Subalit
ito ay hindi tama.  Ang pinakamabuting bagay na ating magagawa para sa iba ay ang ipanalangin sila
sa kanilang mga pangangailangan.  Tinuturuan tayo ni Jesus dito na dapat tayo ay huwag maging
makasarili sa ating pananalangin.  Madalas tayo ay umiiyak mula sa ating mga sariling pangangailangan,
ang makalimutang alalahanin na marami sa mga pinili ng Dios ay may mas higit na mga pangangailangan
kaysa sa atin.

Naaalala mo ba ito kapag ikaw ay nananalangin?  Nasa isipan mo ba ang lahat ng mga pinili ng Dios at
ang kanilang iba’t ibang pangangailangan sa iyong pananalangin?  Kung hindi, ang iyong pananalangin
ay babagsak sa sahig at hindi maririnig ng Dios.  Ganito ang ibig sabihin ni Santiago sa kapitulo 4 noong
sabihin niyang,  “Kayo'y nagsisihingi, at hindi kayo nagsisitanggap, sapagka't nagsisihingi kayo ng
masama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan.”  Ang makasariling panalangin ay hindi tinutugon ng
Dios.

Subalit kapag tayo ay nananalangin at para sa iba, samakatuwid ang ating mga panalangin ay umaabot
sa matinding pagdaloy ng katanggap-tanggap na panalangin na umaakyat sa Dios – tinatawag ito ng
Kasulatan na “ ang panalangin ng mga banal.”  At itong mga namamagitang pananalangin ay nagsisilbi
ng dakilang layunin sa pagdadala sa atin ng sama-sama bilang magkakapatid kay Jesu Cristo.

Ang pangatlong bagay na ating matutuhan mula sa panimula ni Jesus sa panalanging ito na dapat tayong
manalangin sa Dios ng may paggalang.  Sinasabi ni Jesus,  “Manalangin ng, Ama naming sumasalangit.”
Ang ibig Niyang sabihin dito na dapat nating alalahanin na ang Dios ay Dios.  Dapat nating alalahanin
ang makalangit na kadakilaan ng Dios – na Siya ay naitataas ng mataas sa atin na tayo ay tulad sa
katiting na mga langgam at alikabok sa Kanyang harapan.  Hindi ibig sabihing hindi natin maaasahang
makakasarilinan ang Dios.  Kundi ibig sabihin na Siya ay Dios sa langit na Siyang iba mula sa atin.  Kapag
tayo ay nakikipag-usap sa Dios, iba ito kaysa sa pakikipag-usap sa kapit-bahay sa likod ng bakuran o sa
kapatid na mauupo sa tabi natin.  Kung ang sinuman ay lumalapit sa kanyang lokal na konsehal na may
hinihingi, o kung ang sinuman ay may pagdinig kasama ang Presidente ng Amerika, ang kanyang
paglapit ay dapat maging maingat at kagalang-galang.  Gaano pa kaya ang Dios ng langit at ng lupa?
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Ibig sabihin nito na ating kaasalan sa panalangin dapat tayong lumapit sa Dios nang may paggalang, may
kababaan, may kapakumbabaan, at may katapatan.  Ibig sabihin ang ating posisyon sa panalangin ay
dapat maging kagalang-galang.  Tayo ay luluhod sa harapan ng Dios.  Ibig sabihin sa ating pananalita
dapat tayong maging magalang sa Dios, na gumagamit ng salitang nababagay sa kung sino ang Dios.

Sa Isaias 6 binigyan ang propeta ng isang pangitain ng kalangitan.  Ang unang bagay na nakita ni Isaias
ay mga anghel na tinakpan ang kanilang mga mukha sa harapan ng Dios – walang salang mga anghel
– tinatakpan ang kanilang mga mukha at nagsisigawan sa isa’t isa:  “Banal, banal, banal ang Panginoon
ng mga hukbo: ang buong lupa ay napuno ng kaniyang kaluwalhatian.”  At si Isaias mismo ay tumugon
ng ganitong mga pananalita:  “Sa aba ko! sapagka't ako'y napahamak;  sapagka't ako'y lalaking may
maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi: sapagka't nakita
ng aking mga mata ang Hari, ang Panginoon ng mga hukbo”  (Isaias 6:5).

Kaya dapat tayong maging magalang sa ating paglapit sa Dios sa pananalangin.

Ikaw ba?  Kapag lumalapit ka ba sa Dios sa panalangin, at sa iyong pamumuhay sa harapan ng Dios,
ikaw ba ay may kamalayan sa kung sino Siya at sa kung sino ka sa harapan Niya?

Pagkatapos may isa pang bagay sa sinasabi ni Jesus dito, na tayo ay makakalapit sa Dios ng may
pagtitiwala sa panalangin.  Tayo ay makakalapit na umaasang maririnig ng Dios ang ating mga
panalangin at magagawang sagutin ang ating mga panalangin.  Siya ang ating Ama sa kalangitan.  Dahil
Siya ang ating Ama, Kanya tayong tutulungan sa ating mga pangangailangan.  Dahil Siya ay nasa
kalangitan, makapangyarihan, magagawa Niyang tulungan tayo.  Siya ay may kapangyarihang higit sa
lahat ng mga kapangyarihan sa mga pangyayari sa ating buhay.

Hindi natin kailangang lumapit ng nahihiya, natatakot na hindi Niya tayo tutulungan.  Hindi dapat tayo
lumalapit ng may pagdududa na matutulungan Niya tayo.  Sa Efeso 3:12 sinasabi ni Pablo na sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, tayo ay may katapangan at makakapasok ng may
pagtitiwala.  Bilang mga anak ng Dios, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, malalaman natin na nalalaman
at nangangalaga at tinatanggap at pinapakinggan tayo ng Dios kapag tayo ay dumadalangin.

Hindi ba’t ang mga salitang ito ni Jesus ay kanyang sinasabi sa atin na pasimulan ang ating mga
mabubuting panalangin at naghihikayat na mga pananalita para sa atin?  Maaaring ngayon ikaw ay
maraming mga pangangailangan at nakikita mo sa iyong paligid ang mga pangangailangan din ng
kasama mong mga Kristiano.  Sinasabi ni Jesus,  “Lumapit sa iyong Ama sa kalangitan nasisiguro na Siya
ay sasagot.  Siya ay Dios na nakikinig at sumasagot sa ating panalangin.  Ito ang Kanyang pangako.”
At ito ang pundasyon ng ating pagtitiwala sa panimula habang tayo ay lumalapit sa Dios sa panalangin.

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama naming sumasalangit, nagpapasalamat kami sa Iyo pong Anak.  Nagpapasalamat kami na tawagin
kaming mga anak ng Dios.  At nagpapasalamat kami sa karapatang makapasok na mayroon kami sa Iyo
sa pamamagitan ng panalangin.  Pakinggan ang aming mga panalangin, aming hinihingi, alang-alang kay
Jesus, Amen.


