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Katekismong Heidelberg,  Araw ng Panginoon 50  (I Kings 17)

Introduction

A. What is the source of your food each day?

1. Elijah learned at the brook Cherith that his

food came from the hand of God.

a. It was God that let the brook Cherith

flow each day to provide Elijah water to

drink.

b. God also provided Elijah with bread and

meat each day by means of ravens.

2. When the brook Cherith dried up, God did

not forsake Elijah, but sent him to a widow

of Zarephath to support him.

a. Elijah found the widow of Zarephath.

She was very poor, and was gathering

enough sticks to make a fire and cook

her last loaf of bread for her son and

herself.

b. Elijah commanded the widow to make a

loaf of bread with the last of her flour

and oil for Elijah first.

c. When the widow finally did that in

obedience to Elijah, she discovered an

amazing miracle.

(1) After having baked the loaf of bread

for Elijah, and having returned to

the bucket of flour and the jar of iol,

she discovered that they were both

full enough to make some more

bread for that day.

(2) The Lord each day made the bucket

of flour and jar of oil provide Elijah,

the widow and her son, with just

enough bread for each day.

B. Since our daily bread comes from our heavenly

Father, to whom then shall ye go spiritually to

obtain it?

1. There are many worldly and unbelieving

today who go to themselves or idol gods

spiritually as the source of their daily bread.

2. Let us, beloved, go unto our heavenly

Father, the only true and Living God!

a. Let us go to Him who alone provides us

with our food and drink. 

b. Let us acknowledge that only He is the

source of these things.

c. Let us seek His blessing upon our daily

bread for our spiritual good.

Seeking Our Father for Daily Bread

I. The Necessary Activity

A. The Lord instructs us to pray to our heavenly

Father for “daily bread.” We are taught to pray

for the basic necessities of life.

Panimula

A. Ano ang pinagmumulan ng iyong pagkain sa araw-araw?

1. Natutunan ni Elias sa batis ng Cherit na ang kanyang

pagkain ay buhat sa kamay ng Dios.

a. Ang Dios ang gumawa upang dumaloy sa tabi ng

batis ng Cherit sa bawat araw ang tubig na

maiinom si Elias.

b. Ang Dios din ang nagbigay kay Elias ng tinapay at

karne sa bawat araw sa himalang paraan.

2. Nang matuyo na ang batis ng Cherit dahil sa tagtuyot

sa lupain ng Israel, hindi iniwan ng Dios si Elias, kundi

nagpadala sa kanya ng isang Zarefta para suportahan

siya.

a. Natagpuan ni Elias ang isang balo ng Zarefta.Siya

ay dukha, at nagtitipon ng sapat na mga patpat

para sa apoy at nagluto siya ng tinapay para sa

kanyang anak at sa sarili.

b. Inutusan ni Elias ang balo na igawa siya ng

tinapay gamit ang huling harina at langis para

unahin si Elias.

c. Nang magawa na ito ng balo sa pagsunod kay

Elias, natuklasan nito ang isang nakakagulat na

himala.  

(1) Matapos makapagluto ng tinapay na para kay

Elias, at bumalik sa banga na lalagyan ng

harina at langis, natuklasan niya na ito ay

parehong puno pa rin para ipanggawa ng

tinapay sa kinabukasan.

(2) Ang Panginoon ay gumagawa sa bawat araw

ng harina at langis sa banga na ibinibigay ni

Elias, kaya ang balo at ang anak nito ay may

sapat na tinapay sa bawat araw.

B. Dahil ang tinapay ay mula sa ating Ama sa langit, kung

gayon kanino kayo pupunta sa espiritual upang makamtan

ito? 

1. Marami ang maka-mundo at walang pananampalataya

ngayon  ang pumupunta sa kanilang sarili sa espiritual

bilang pinagmumulan ng kanilang pang-araw-araw na

pagkain.

2. Mga minamahal, tayo ay tumungo sa ating Ama sa

langit, na tanging tunay at Buhay na Dios!

a. Atin Siyang puntahan na siya lamang ang

nagbibigay sa atin ng ating pagkain at inumin.

b. Ating kilalanin na tanging Siya lamang ang

pinagmumulan ng mga bagay na ito.

c. Ating hanapin ang Kanyang pagpapala sa ating

pang araw-araw na espiritual na kabutihan.

“Hinahanap Ang Ating Ama 

    Para sa Pang Araw-araw na Pagkain”

I. Ang Kinakailangang Gawain

A. Tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin sa ating

Amang sumasalangit para sa “tinapay sa araw-araw.” 
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1. We are surrounded in our homes by much

more than bread.

a. There are many modern luxuries that

surround us.

b. We have houses or apartments and

transportation to go from place to place.

c. We have our clothes, furniture, and

appliances.

d. Sometimes, the people of God have time

for a holiday and vacation.

2. Should we be praying for those things?

a. We are not taught to pray for a new car,

a new gold necklace, or ice cream.

b. Christ teaches us to pray for daily bread: 

what is necessary for our earthly health

and life.

3. Does the fact that we are taught to pray for

“bread” exclude any other necessities of

life?  No.

a. We are taught to pray for the basic

necessities of food, clothing, shelter,

transportation, medical assistance , and

the like.

b. By instructing us to pray for bread, the

Lord brings our minds and hearts from

levels of living where they are prone to

wander to meditate and seek for the

necessities of life.

c. So, we pray, “Grant us, O Father, all the

necessities we need for this life to seek

Thy Kingdom.”

B. Then, the Lord teaches us to add this important

word: “daily” (next to the word bread).

1. “Daily” means our divinely determined

allotment for a given day.  “Daily” bread is

illustrated by the life of Elijah.

a. Elijah and the widow with her son in

Zarephath needed bread every day to

live.

b. God provided to them all the bread that

they needed for each day from the

bucket of wheat and jar of oil.

c. When the bucket and jar were empty at

the end of the day, overnight God filled

them up again with enough wheat and

oil for more bread on the next day.  

d. Isn’t that amazing?  And, that is what

God continues to do for you and your

households each day.

2. With the addition of the words “this day,”

the Lord focuses our attention on what we

need for the present.

a. Do not pray for the daily bread of

tomorrow.

b. Pray only for the bread that you need

today. 

Tayo ay tinuruan na manalangin para sa pangunahing

pangangailangan sa buhay.

1. Napapaligiran tayo sa ating mga tahanan ng higit pa

sa tinapay.

a. May mga maka-bagong libangan na nakapaligid sa

atin.

b. Tayo ay may mga bahay o paupahan at sasakyan

para makapunta sa ibang lugar.

c. Tayo ay may mga damit, at mga kasangkapan.

d. Minsan, ang bayan ng Dios ay may panahon para

sa bakasyon.

2. Dapat ba nating ipanalangin ang mga bagay na ito?

a. Tayo ay hindi tinuruan na na manalangin para sa

bagong sasakyan, isang bagong kuwintas, o isang

ice cream.

b. Ang itinuturo sa atin ni Cristo ay manalangin para

sa pagkain sa araw-araw:  mga bagay na

kinakailangan sa panlupang kalusugan at buhay.

3. Ang katunayan ba na tayo’y tinuruan na manalangin

para sa “tinapay” ay nag-aalis sa anomang

pangangailangan sa buhay?  Hindi.

a. Tayo ay tinuruang manalangin para sa

pangunahing pangangailangan sa pagkain, damit,

bahay, paglalakbay, tulong sa medical, at mga

kagaya nito.

b. Sa pagtuturo sa atin na manalangin para sa

tinapay, ang Panginoon ay naghahatid sa ating

mga isipan at puso mula sa antas ng pamumuhay

kung saan ang mga ito ay nanganganib na malihis

sa pagnanais para sa mga pangangailangan sa

buhay.

c. Kaya naman, ating ipanalangin,  “Igawad po sa

amin, O Ama, ang lahat ng mga kinakailangan

naming sa buhay na ito upang hanapin ang

Kaharian Mo.”

B. Pagkatapos, itinuturo ng Panginoon sa atin na idagdag

ang mahalagang salitang ito:  “araw-araw” (sumunod sa

salitang tinapay o pagkain).

1. Ang ibig sabihin ng “araw-araw” ay itinalagang

nakalaan sa bawat araw.  Ang pagkain sa “araw-araw”

ay inihalimbawa sa buhay ni Elias.

a. Si Elias at ang balo na kasama ang kanyag anak sa

Zarefta ay nangailangan ng tinapay araw-araw

para mabuhay.

b. Binigyan sila ng Dios ng lahat ng tinapay na

kanilang kailangan sa bawat araw mula sa

lalagyan ng trigo at banga ng langis.

c. Nang maubos na ang laman ng lalagyan at banga

matapos ang araw na iyon, nilagyan muli ito ng

Dios sa magdamag na may sapat na trigo at langis

para sa tinapay sa susunod na araw.

d. Hindi ba’t nakakamangha ito?  Kaya ganito ang

patuloy na gagawin ng Dios sa iyo at sa iyong

sambahayan sa bawat araw.

2. Kasama ang karagdagang salita na “sa araw na ito,”

ang Panginoon ay nakatuon sa ating pansin sa kung

ano ang ating kailangan sa kasalukuyan.

a. Huwag kang manalangin para sa pang araw-araw

na pagkain para bukas. 
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C. 2 other important points to remember about the

wording of this petition:

1. We need to pray for daily bread everyday,

especially before or after every meal.

2. We must pray for “our” daily bread.

a. Do not pray just for you and your family.

b. The Lord teaches us to pray for the daily

bread that we need and our fellow

saints in the church. 

II. The Important Reasons

A. This prayer must be offered to God because He

alone is the source of our daily bread. 

1. “From where does your food come?”

a. We could simply answer the question by

explaining the entire process of how the

food is grown, harvested, sold at the

market, brought home, cooked, and put

on our plates.

b. But, there is a better answer to that

question.

(1) The best answer is that our food

comes from the Hand of our God. 

It’s God’s food.

(2) The Father puts His food on your

table and into your mouths and

stomachs.

c. We are fed everyday from the hand of

God who feeds with every piece of food

and every drop of drink for our eternal

salvation.

2. The H.C. impresses this truth upon us by

saying that the Father is the fountain of

all the good gifts of daily bread.

a. This teaches us that the Father is an

overflowing fountaion of good gifts.

b. The Father is an abundatn fountain.

(1) He is not stingy.  He is inexhaustible

and very generous to His people.

(2) Constantly there flows froth from

Him the good gifts of this creation.

c. He is especially that Fountain unto His

people.

(1) He grants unto His people their daily

bread for His purpose in Christ

Jesus.

(2) He is that fountaion unto His people

in Christ that not only dispenses

unto us daily bread, but also for the

sake of Christ.

B. We must ask the Father for daily bread because

we need His blessing upon our daily bread.

1. We do not want just daily bread from the

b. Manalangin lang para sa pagkain na kailangan mo

ngayon.

C. Dalawang mahahalagang punto na dapat tandaan

patungkol sa pananalita ng petisyong ito:

1. Kailangan nating manalangin para sa pang araw-araw

na pagkain sa bawat araw , lalo na bago o matapos

ang bawat pagkain.

2. Kailangan nating manalangin para sa “ating” pang

araw-araw na pagkain.

a. Huwag kang manalangin para sa sarili o sa

pamilya mo lang.

b. Tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin para

sa pang araw-araw na ating kailangan at kasama

ng ating mga kasamahang banal sa iglesia.

II. Ang Mahalagang Mga Kadahilanan

A. Ang panalanging ito ay dapat ialay sa Ama dahil Siya

lamang ang pinagmumulan ng ating Pang Araw-araw na

pagkain.

1. “Mula saan nanggagaling ang iyong pagkain?”

a. Masasagot lamang natin ang tanong sa

pamamagitan ng pagpapaliwanag sa buong

proseso kung paano tumutubo ang pagkain,

inaanis, ibinebenta sa palengke, dinadala sa

bahay, niluluto, at inilalagay sa mga plato.

b. Pero, may mas magandang sagot sa katanungang

iyan.

(1) Ang ating pagkain ay nagmumula sa Kamay ng

ating Dios, ito ang pinakamabuting kasagutan. 

Pagkain ito na mula sa Dios.

(2) Inilalagay ng Ama ang Kanyang pagkain sa

inyong mga lamesa at sa inyong mga bibig at

tiyan.

c. Tayo ay pinapakain sa bawat araw ng kamay ng

Dios na siyang nagpapakain ng bawat piraso ng

pagkain at patak ng tubig para sa walang

hanggang kaligtasan.

2. Ipinapahiwatig ng Katekismo ang katotohanang ito sa

atin sa pagsasabi na ang Ama ang bukal ng lahat

ng mabubuting mga kaloob ng pagkain sa araw-

araw .  

a. Itinuturo nito sa atin na ang Ama ay bukal na nag-

uumapaw sa mabubuting mga kaloob.

b. Ang Ama ay ang masaganang bukal.

(1) Siya ay hindi kuripot.  Siya ay mapagbigay sa

Kanyang bayan.

(2) Tuloy-tuloy na dumadaloy mula sa Kanya ang

mabubuting mga kaloob sa sangnilikhang ito.

c. Siya rin ay Bukal lalo na sa Kanyang bayan.

(1) Ibinibigay Niya sa Kanyang bayan ang kanilang

pang araw-araw na pagkain para sa Kanyang

layunin kay Cristo Jesus.

(2) Siya ang bukal ng Kanyang bayan na na kay

Cristo na hindi lamang ipinamamahagi sa atin

ang pang araw-araw na tinapay, kundi alang-

alang din kay Cristo.

B. Humihingi tayo sa Ama ng pagkain sa pang araw-araw

dahil kailangan natin ang Kanyang pagpapala para sa
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Father.

a. The wicked, whom God hates, also

receive daily bread.

(1) God gives to them everyday good

gifts of food, drink, clothing, wealth,

heatlh.

(2) Often God even gives to the wicked

more daily bread than the Church,

according to Psalm 73.

(3) But, God gives all these earthly gifts

to the wicked world with His curse.

(a) Ps 73:18 teaches us that the

unrighteous are set in slippery

places with all these good

earthly gifts.

(b) God’s purpose in giving daily

bread to them is to leave them

without excuse and serve their

condemnation.

b. We do not want to pray for merely daily

bread.  

(1) We need more than just daily bread.

(2) We need the Father to give us His

daily bread with a good spiritual

purpose and in His favor.

2. We pray for daily bread and that the Father

give it to us in His blessing and grace.

a. We know that we are sinners.

(1) We confess that we deserve to

receive our earthly bread as a curse.

(2) We deserve to perish under God’s

wrath because of our daily

unthankfulness.

b. But, we pray that God will be merciful to

us and send upon us our daily bread

each day as a blessing.

(1) We pray that the Father will look on

us in the finished work of Calvary

and His Resurrection.

(2) Looking upon us in Christ, the

Father sees us as righteous.

(3) In Christ, the Father answers us in

His mercy and grace.

c. We desire that our daily bread be given

to us from His Hand of particular grace

in Christ Jesus.  We desire that it be

seasoned with His grace.

d. That is so important for us to know.

(1) How much daily bread the Father

gives you and me is really not so

important.

(2) But, what is all-important is how the

Father gives us daily bread.

ating pagkain sa araw-araw. 

1. Hindi lamang ang pangangailangan sa pagkain sa

araw-araw mula sa Ama.

a. Ang masasama na kinapopootan ng Dios, ay

tumatanggap din ng pagkain sa araw-araw.

(1) Binibigyan sila ng Dios ng pang araw-araw na

mabubuting kaloob ng pagkain at inumin,

damit, at kalusugan.

(2) Madalas mas binibigyan pa nga ng Dios ng

mas maraming pagkain sa araw-araw ang

masasama kaysa sa Iglesia, ayon sa Mga

Salmo 73.

(3) Pero, binibigay ng Dios ang lahat ng mga

panlupang bagay na ito sa masasama na may

kasamang sumpa Niya.

(a) Itinuturo sa atin ng Mga Awit 73:18 na ang

mga masasama ay nakahanda sa

pagkadulas kasama ang lahat ng

mabubuting mga panlupang kaloob.

(b) Ang layunin sa pagbibigay ng pagkain sa

araw-araw sa kanila ay upang alisin sa

kanila ang pagdadahilan at magsilbing

kahatulan.

b. Hindi nais natin manalangin para lang sa pagkain

sa araw-araw.

(1) Higit nating kailangan ang pagkain lang sa

araw-araw.

(2) Kailangan natin ang Ama na bigyan tayo ng

Kanyang pagkain sa araw-araw kasama ang

layunin na kabutihang espiritual at biyaya.

2. Dumadalangin tayo sa pang araw-araw na pagkain at

mabigyan tayo ng Ama ng Kanyang biyaya at

pagpapala.

a. Nalalaman natin na tayo ay mga makasalanan.

(1) Ating ipinapahayag na nararapat tayong

tumanggap ng panlupang tinapay bilang isang

sumpa.

(2) Nararapat sa atin ang maparusahan sa ilalim

ng poot ng Dios dahil sa ating pang araw-araw

kawalang pagpapasalamat.

b. Pero, dalangin natin na ang Dios ay maging

maawain sa atin at padalhan tayo ng pagkain sa

araw-araw bilang isang pagpapala.

(1) Dalangin natin na makita sa atin ng Ama ang

natapos nang gawain sa Kalbaryo at sa

Kanyang Muling Pagkabuhay.

(2) Makita sa atin si Cristo, nakikita tayo ng Ama

bilang matuwid.

(3) Kay Cristo, sinasagot tayo ng Ama sa Kanyang

kaawaan at biyaya.

c. Ating ninanais na ang ating pagkain sa araw-araw

maibigay sa atin mula sa Kanyang Kamay ng

biyayang partikular kay Cristo Jesus.  Ating

ninanais ito na masamahan ito ng Kanyang biyaya.

d. Iyan ay napakahalaga para sa atin na malaman.

(1) Hindi na mahalaga kung gaano karaming

tinapay ang ibinibigay sa iyo at sa akin ng

Ama.

(2) Pero, ang mahalaga ay kung gaano tayo

binibigyan ng Ama ng pagkain sa araw-araw.
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(a) That He gives it to His people

for Christ’s sake as a blessing is

the most important thing.

(b) When you have with your food

the Father’s blessing, you have

everything!  You are truly rich,

even if God gives you only a

spoonful of rice and a bowl of

tinola for the day.

 

III. The Blessed Effect

A. This prayer is a means to guard us from sin.

1. This prayer guards us against 2 sins.

a. It guards us against covetousness. 

(1) We are tempted by nature to want

everything, and tempted to think

that our happiness depends upon

how much of the thigns of this life

we possess.

(2) The Lord teaches us to pray for only

that which we need, not as we

think, but as God so wills.

(a) Even when The Father makes us

very rich, the Lord teaches us to

seek the basic necessities of life.

(b) Even when the Father Gives us

very little, the Lord teaches us to

seek from the Father for the

very little which He has

determined for our proper

portion of bread.

(c) That nurtures in us true

contentment which focuses on

that which is all-important: not

the quantity, but that we have

our daily bread in the Father’s

blessing and grace.

(d) That in turn will assure us that

when the Father gives us

sickness and tribulation, then we

know that such also is a

blessing.

b. This petition also guards us against the

error of asceticism.

(1) There were those in church history

who thought that earthly things

were evil.

(a) The result was that they denied

themselves food, clothing,

shelther, medical care, and

other of the basic necessities

even of life.

(b) They purposely lived a life of

poverty when it was not

necessary.

(c) They believed that their self-

imposed poverty would make

them more holy.

(2) The Lord puts an end to that kind of

thinking with this petition for bread.

(a) Na ito ay ibinibigay sa Kanyang bayan

alang-alang kay Cristo bilang isang

pinakamahalagang bagay na pagpapala.

(b) Kapag ikaw ay may pagkain na pagpapala

ng Ama, nasa iyo na ang lahat ng bagay! 

Ikaw ay mayaman kahit pa bigyan ka ng

Dios ng isang kutsarang bigas at isang

tasang tinola sa araw na iyon.

III. Ang Mapalad Na Epekto

A. Ang panalanging ito ay paraan upang mabantayan tayo

mula sa kasalanan.

1. Ang panalanging ito ang nagbabantay sa atin laban sa

pagkakasala.

a. Binabantayan tayo nito laban sa pagka-sakim . 

(1) Tayo ay natutukso dahil sa ating kalikasan na

maghangad ng mga bagay, at natutukso na

isipin na ang ating kasiyahan ay naka-depende

kung gaano kalaki ang ating pag-aari sa

buhay.

(2) Tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin

para lamang sa ating kailangan, hindi ayon sa

inaakala natin, kundi ayon sa niloob ng Dios.

(a) Kahit pa gawin tayong napaka-yaman ng

Ama, tinuturuan tayo ng Panginoon na

hanapin ang pangunahing kinakailangan sa

buhay.

(b) Kahit pa bigyan tayo ng Ama ng napakaliit,

tinuturuan tayo ng Panginoon na hanapin

buhat sa Ama ang kakaunti na Kanyang

itinalaga para sa bahagi nating tinapay.

(c) Iyan ang humuhubog sa atin ng tunay na

kasiyahan na nakatuon sa kung ano ang

mahalaga sa lahat:  hindi ang dami, kundi

meron tayong pagkain sa araw-araw na

pagpapala at biyaya ng Ama.

(d) Iyan ang magbibigay sa atin ng katiyakan

na kapag nagbibigay sa atin ang Ama ng

sakit at kahirapan, nalalaman natin na ito

man ay isang pagpapala.

b. Ang petisyong ito ang magbabantay sa atin laban

sa kamalian ng asetismo. 

(1) May mga iglesia sa kasaysayan na nag-akala

na ang mga bagay na panlupa ay masama.

(a) Ang resulta, kanilang tinatanggihan ang

pagkain, damit, bahay, pangangalagang

medikal, at iba pang pangunahing

pangangailagan sa buhay.

(b) Sila ay sadyang nabubuhay sa kahirapan

kapag ito naman ay hindi kailangan.

(c) Sila ay naniniwala na ang ipinipilit na

kadukhaan ang magpapa-banal sa kanila.

(2) Inilalagay ng Panginoon ang katapusan sa

ganitong klase ng pag-iisip sa pamamagitan ng

petisyon ng pagkain.

(a) Dapat nating makita na ang tinapay at

pera ay kailangan.

(b) Lahat ng mga bagay ng pagkain sa araw-

araw ay mabubuting mga kaloob ng Dios.

(c) Dapat tayong manalangin para sa
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(a) We must see that bread and

money are necessary.

(b) All the things of daily bread are

good gifts of God.

(c) We must pray for neither riches

in covetousness, nor a false-

poverty, but each day we must

pray for the divinely-determined

amount of bread and the good

necessities of life.

2. That prayer is possible by God’s grace

through nothing less than faith.

a. The child of God is taught not to be

wicked or like the wicked.

(1) The wicked do not pray for daily

bread, and they covet to be rich. 

God still gives them in His

providence their daily bread.

(2) Sadly, even we sometimes neglect

to pray for our daily bread, and yet

God still gives us our daily bread. 

Maybe we are ashamed to pray

before our meal because the other

workers will see us.

b. By faith, we learn and become

persuaded of the necessity of asking the

Father in faith for daily bread.

(1) By faith, we pray without ceasing

also with respect to the necessities

of our daily life.

(2) By faith, we go to the source of

those necessities and make our

needs known.

(3) By faith, we trust whether in

poverty, in wealth, or somewhere in

between, the Father will hear and

give exactly our daily food, the exact

amount for each day.

B. The prayer of faith to our hvnly Father for daily

bread, has a two-fold efect.

1. It works in us more and more to to place

our trust in the Father alone.

a. Tempted we are to fret and worry about

tomorrow.

(1) What shall we eat?  What shall we

drink?  What will we wear?  How will

we pay the bills of tomorrow? How

are we tomorrow going to feed the

mouths of the children?

(2) The Lord says, “Don’t fret about

tomorrow.” Since you are His

Covenant friends and called even His

jewels, shall not His care over you

be more meticulous and complete?

b. Beloved brothers and sisters, that

kayamanan ng kasakiman, o sa huwad-na-

karukhaan, kundi sa bawat araw dapat

tayong dumalangin para sa pagkilala sa

halaga ng pagkain at mabubuting

pangagailangan ng buhay.

2. Ang panalanging ito ay posible sa pamamagitan ng

biyaya ng Dios sa pamamagitan, walang iba kundi ng

pananampalataya.

a. Ang anak ng Dios ay tinuruan na huwag maging

masama, o maging gaya ng masama.

(1) Ang masama ay hindi dumadalangin para sa

pagkain sa araw-araw, at sila ay nagiging

sakim para yumaman.  Ang Dios ay patuloy na

nagbibigay sa kanila sa Kanyang probidensya

ng kanilang pagkain sa araw-araw.

(2) Nakalulungkot, kahit tayo minsan ay

nakakalimot manalangin para sa ating pagkain

sa araw-araw, pero gayonman ang Dios ay

patuloy pa rin na nagbibigay sa atin ng

pagkain sa araw-araw.  Siguro nahihiya tayo

na manalangin bago kumain dahil nakikita tayo

ng ibang mga manggagawa.

b. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ating

natutunan na mahimok sa pangangailangan ng

paghingi sa Ama sa pananampalataya para sa

pagkain sa araw-araw.

(1) Sa pamamagitan ng pananampalataya,

manalangin din tayo ng walang-patid para sa

kinakailangan ng pang araw-araw na buhay.

(2) Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay

magtungo sa pinagmumulan ng gayong

pangangailangan at upang makilala natin ang

mga kailangan.

(3) Sa pamamagitan ng pananampalataya,

nagtitiwala tayo maging sa kahirapan man, sa

karangyaan, o sa pagitan nito, na naririnig ng

Ama at ibibigay ang pagkain sa araw-araw, na

sakto sa halaga sa bawat araw.

B. May dalawang epekto ang panalangin ng

pananampalataya sa Amang sumasalangit para pagkain sa

araw-araw.

1. Ito ay gumagawa sa atin ng higit pa sa lugar ng

ating pagtitiwala lamang sa Ama.

a. Natutukso tayo na mag-alala patungkol sa bukas.

(1) Ano ang ating kakanin?  Ano ang ating

iinumin?  Ano ang ating isususot?  Paano natin

mababayaran ang mga bayarin bukas? Paano

natin mapapakain ang ating mga anak bukas?

(2) Sinasabi ng Panginoon,  “huwag kang

magmaktol para sa bukas.”  Dahil kayo sa

Kanyang Tipan ay mga kaibigan at tinatawag

na Kanyang mga mamahaling –bato, hindi ba’t

ang pangangalaga Niya na gagawin sa iyo ay

maingat at kumpleto?

b. Mga minamahal na mga kapatid, ang maluwalhati,

mapagpalang Kamay ng Ama ay hindi malayo sa

inyo.

(1) Ang Ama ay palaging malapit sa atin na na kay

Cristo Jesus.
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glorious, providing Hand of the Father is

never far from you.

(1) The Father is always near to us in

Christ Jesus.

(a) The Father has come to us in

Christ Jesus.

(b) He has bought us wthe the 

blood of His only begotten Son.

(c) He has declared us to be His

children and by His Spirit even

made us heirs of the

righteousness of faith and the

inheritance of heavenly glory.

(d) Daily His Hand is with us for

Christ’s sake to guide us through

life to that glory.

(2) Because His Hand is always near to

us, always His Hand will provide our

daily bread.

(3) The heart which by faith trusts in

the Hand of the Father for all things

in body and soul, will also rest

quietly and contentedly in that Hand

of the Father in the perfect

enjoyment of His constant, faithful,

and gracious care for Christ’s sake.

2. That spiritual attitude will also result in

humble thankfulness.

a. Trusting God for our daily bread, we will

then be content with just that.

(1) If all we have been given for the day

is a bowl of rice, we will be thankful

because we understand that it is

God’s food from His Hand to our

mouth.

(2) If we have more than enough so

that we have leftovers for tomorrow,

we will be thankful for the

abundance.

b. We are humbly thankful that the Father

for the sake of Christ grants us that

daily bread with His blessing.

(1) His blessing makes our daily bread

sweet and tasty!

(2) His blessing makes us want to come

back to Him for more daily bread

sweetened with His blessing!

3. Let us then trust in the Father and be

thankful to Him, and faithfully offer up this

petition for our daily bread.

AMEN

(a) Ang Ama ay lumalapit sa atin kay Cristo

Jesus.

(b) Dinala Niya tayo na may dugo ng Kanyang

nag-iisang bugtong na Anak.

(c) Ipinahayag Niya sa atin na maging

Kanyang mga anak at sa pamamagitan ng

Kanyang Espiritu ginawa tayong mga

tagapag-mana ng katuwiran ng

pananampalataya at makalangit na

kaluwalhatian.

(d) Ang Kanyang Kamay ay kasama natin

alang-alang kay Cristo na gumagabay sa

atin sa pamamagitan ng buhay sa

kaluwalhatiang iyan.

(2) Dahil ang Kamay Niya ay palaging malapit sa

atin, ang Kanyang Kamay palagi ang

magbibigay ng ating pagkain sa araw-araw.

(3) Ang puso na dahil sa pananampalataya ay

nagtitiwala sa Kamay ng Ama sa lahat ng mga

bagay sa katawan at kaluluwa, tayo ay tahimik

at magtitiwala sa Kamay ng Ama sa ganap na

kagalakan ng Kanyang patuloy, tapat at

mahabaging pangangalaga alang-alang kay

Cristo.

2. Ang espiritual na kaasalang ito ay resulta rin sa

mapagpakumbabang pagpapalamat.  

a. Tayo ay masisiyahan dahil lang dito, dahil

nagtitiwala tayo sa Dios sa pagkain natin sa araw-

araw.

(1) Kung ang ibinigay lang sa atin ay isang

mangkok na kanin, tayo ay magiging

mapagpasalamat dahil nauunawaan natin na

ito ay pagkaing mula sa Dios sa Kanyang

Kamay papunta sa ating bibig.

(2) Kung tayo ay may sobra na may naiwang tira

para sa bukas, tayo ay magiging

mapagpasalamat dahil sa kasaganaan.

b. Tayo ay nagpapakumbabang mapagpasalamat sa

Ama na alang-alang kay Cristo binibigyan tayo ng

pagkain sa araw-araw kasama ng Kanyang

pagpapala.

(1) Ang Kanyang biyaya ay gumagawa sa ating

pagkain sa araw-araw na matamis at masarap!

(2) Ang Kanyang biyaya ang nagnanais sa atin na

magbalik sa Kanya para sa higit pang pagkain

sa araw-araw kasama ng Kanyang pagpapala!

3. Magtiwala nga tayo sa Ama at magpasalamat sa

Kanya, at tapat na maghandog ng petisyong ito para

sa ating pang araw-araw na tinapay. AMEN


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

