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Pamagat: “Our Father” 

 

Bible Text: Matt. 6:9a “After this manner therefore pray ye: Our Father…” 

 

 Pagsasalin: Manalangin nga kayo nang ganitong paraan: Ama namin… 

 

Panimula: 

1. Isang dahilan kung bakit nahihirapan ang Christiano na manalangin ay malamig ang kanyang puso. 

2. Ang solusyon dito ay ang simula ng huwaran ng pagdarasal (pattern-prayer): Ama naming (“Our Father”). 

3. Madaling pumapasok sa isip natin at puso ang mainit ng karamadaman patungkol sa Dios – na siya ay ang ating 

Ama na nagmamahal, at nag-aalaga. Natutulungan tayong lumapit sa Dios sa pamamagitan ng kanyang pangalan 

na Ama. 

4. Siya ang Ama ng lahat sa pamamagitan ng paglikaha. Pero ang diwa o kahulugan ng pagiisip dito ay siya ang 

Ama ng lahat ng mga ligtas – na inampon sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kaligtasan ng grasya ng Dios 

kay Cristo-Jesus. 

5. Ito ang iba’t ibang mga pahiwatig ng “Ama namin…” 

 

I. Ang Dios ay Malapit sa Atin 

A. Maari tayong lumapit sa kanya at hindi siya sobrang kakaiba na hindi natin siya maabot. 

B. Sa kapanahunan ng Biblia hindi pwedeng tawaging Papa ng mga alipin ang kanilang mga amo – pero 

hindi tayo mga alipin - - tayo ay mga anak ng Dios. 

 

II. Ang Dios ay Mabuti at Mabait na Ama 

A. Karaniwang inaalagaan ng mabuting ama ang kanyang mga anak at binibigyan niyang pansin sila. 

B. Kahit na pasaway ang mga anak – hindi nananatiling galit ang isang mahusay na tatay – nagpapatawad. 

 

III. Ang Dios bilang Ama ay may Karapatan sa Ating Tiwala 

A. Meron tayong natural na tiwala sa Ama gaya ng mga maliliit na bata sa kanilang Tatay. 

B. Hindi tama ang relasyon natin sa Dios kung wala tayong tiwala sa kanya o may pagdududa. 

 

IV. Ang Dios ay may Alam Patungkol sa Kanyang mga Anak 

A. Alam ng magulang ang lahat ng patungkol sa kanilang mga anak. 

B. Alam niya ang lahat ng pagkukulang natin pero hindi niya tayo itatakwil magpakailanman. 

 

V. Ang Dios ay Ama at Tayo ay may Pananagutan para sa mga Kapatiran 

A. Hindi lamang tayo ay ang anak ng Dios – kasama tayo sa isang pamilya ng Dios. 

B. Especial ang pakikitungo natin sa isa’t-isa at lalo na sa mga ka-church natin. 

 

VI. Ang Dios ay Ama na Nagiingat sa Atin 

A. Siya ang gabay at protection natin. 

B. Siya ang nagbibigay ng panustus sa ating mga pangangailangan. 

 

VII. Ang Dios ay Ama at Balang Araw Uuwi Tayo sa Tahanan ng Ating Ama 

A. Kung ikaw nga ay tunay na Christiano. 

B. Yes – papluin ka ng Dios pero never na iiwanan ka. 

 

Katapusan: 

1. Kung pag-isipan lang natin ang kahulagan ng pagiging Ama ng Dios – napaka masarap ang manalangin sa Kanya. 

2. Sa pagbubukas pa lamang ng pananalangin – napaka importante ang “Ama namin” o “Aming Ama.” 

3. Generally, our prayers are directed to the Father, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. 
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