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Pamagat: “Which Art in Heaven” 

 

Bible Text: Matt. 6:9a “After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven,…” 

 

 Pagsasalin: Manalangin nga kayo nang ganitong paraan: Ama naming nasa langit…” 

 

Panimula: 

1. Ang una nating lesson: “Ama namin” – ay “invocation” – pagtawag sa Dios o pagbubukas sa prayer. 

2. Part of our prayers ought to be “adoration” – to worship, to praise God, to speak highly or honorably to God. 

3. This is more than just where God is located, but built to inspire us to think about God as we approach Him in 

prayer. 

4. May ilang mga bagay ang makikita natin sa pariralang ito: “nasa langit” 

 

 

I. Ang Dios ay Dakila 

A. Ang ikatlong langit ay ang tahanan ng Dios. At tayo ay napakaliit sa harapan niya. 

B. Tanggal dito ang pagiging-mapagmalaki natin. (Pride) 

C. Siya ay dakila, mataas, at banal. (Isa. 40) 

D. Wala siyang sukat. (1 Kings 8:27) – kalakhan (immensity) 

E. Wala siyang kamalian o kakulangan (Matt. 5:48) – kawalan hanggan (infinity). (Ps. 18:30; 145:3) 

 

II. Ang Dios ay Espiritu (Jn. 4:24) 

A. Hindi siya katulad natin. Tayo makalupa. Siya ay makalangit. 

B. Hindi natin siya mararanasan sa katawan – imagination, mysticism, or emotionalism. 

C. Nakikiisa tay sa pamamagitan ng pananampalataya. 

D. Hindi importante ang emotion, pero kinakailangan ay “faith.” (Ps. 42) 

 

III. Ang Dios ay Eternal (Deut. 33:27; Isa. 57:15; Jer. 10:10) 

A. Wala siyang limitasyon. 

B. Tayo ay limitado sa oras – pero siya ay hindi. 

C. Siya ay ang Amo ng buhay. Siya ay kumikilos ayon sa Kanyang makalangit na throno. 

 

IV. Ang Dios ay Banal (Isa. 6:1-5; Hab. 1:12-13; 1 Jn. 1:5)  

A. Siya ay hindi nakatira dito sa mundo natin na punung-puno ng kasalanan. 

B. Kakaiba ang Dios sa lahat. 

C. Hindi tayo makakalapit sa kanya na may halong pagkukunwari. 

 

V. Ang Dios ay Naka-upo sa Trono ng Kalangitan (Ps. 119:68; Nahum 1:7) 

A. Ang pag-asa natin ay wala sa atin. 

B. Ang pag-asa natin ay nasa Kanya lamang. 

C. Ang grasya ng Dios ay ang tulong na inaabot niya sa atin. (Gen. 6:8; Jonah 4:2; Eph. 2:8) 

 

 

Katapusan: 

1. “Na sa langit” ay tila simpleng mga salita subalit kung pag-iisapan natin ito, dinadala ang isip natin sa Panginoon 

at hinuhigis nito ang mga pananalangin natin patungkol sa Kanya. 

2. Ipinapahiwatig nito na ang Dios ay espirituwal at makalangit at hindi makamundo – at pananampalataya lamang 

ang ating pakikipagugnay sa Kanya. 
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