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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 11:2 (d)

“Mangyari Nawa Ang Kalooban ng Dios”

ni Rev.  Rodney Kleyn

Sa ating pagsisimula ngayon, nais kong ipalagay mo na ikaw ay isang amo at ikaw ay mayroong lakas
-paggawa ng mga anghel – hindi ng mga anghel ni Satanas na pawang mga rebelde, kundi ang mga
walang-sala at ganap na mga anghel ng Dios.  Hindi sila tumututol.  Sila ay palaging gumagawa sa oras.
Hindi sila tumatawag upang ipaalam na sila ay may sakit o nag-we-welga man.  Hindi sila nanloloko sa
kanilang oras upang pahabain ang kanilang tanghalian.  Sila ay palaging handa upang gumawa, gabi at
araw.  Sila ay lubos na may dedikasyon sa iyo at sa iyong kapakanan.

Ito na marahil ang pangarap ng isang amo, hindi ba?

Ang Dios ay may gayong lakas ng paggawa ng mga anghel.  Ating mababasa ang tungkol sa kanila sa Mga
Awit 103:19-21.  Pakibasa mo ang mga talatang ito.  Ang mga anghel na ito ay pinag-aalinlanganan ang
kalooban ng Dios, kundi palagiang ginagawa kung ano ang Kanyang mga ipinag-uutos.

Sa pangatlong kahilingan ng Lord’s Prayer, na:  “Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit,
gayon din naman sa lupa,”  itinuturo sa atin ni Jesus sa atin na hingin sa Dios na tulungan tayo na maging
higit na katulad tayo sa mga anghel, na sundin ang kalooban ng Dios tulad sa ginagawa ng mga anghel
sa langit.

Ang kahilingan ay ang pangatlo sa simula ng Lord’s Prayer, dito tayo ay tinuruan sa pamamagitan ni Jesus
na simulan ang ating mga pananalangin na may mga pagsamo na may kinalaman sa Dios.  Atin nang
natutuhan sa unang dalawang mga kahilingan na manalangin para sa kabanalan ng pangalan ng Dios at
sa pagdating sa atin ng kaharian ng Dios.  Ngayon tayo ay dadalangin para gawin ang kalooban ng Dios.

Sa kahilingang ito, tayo ay humihingi ng isang bagay sa Dios.  Ito ay isang petisyon o kahilingan.  Subalit
sa mga salitang ito,  “Gawin nawa ang iyong kalooban,”  tayo rin ay natututo ng isang bagay tungkol sa
katangian ng panalangin.  At ito ay isa ngang tunay na aral.  Kailangan din natin ang petisyong ito upang
maipakita sa atin kung gaano kamali na isipin ang panalangin bilang isang paraan ng pagkuha ng ating
sariling kagustuhan mula sa Dios o upang isipin ang panalangin bilang isang paraan upang baguhin ang
Dios.

Madalas isipin ng tao ang panalangin bilang isang paraan ng pakikipag-usap sa Dios na magagawa nila
ang bagay na gusto nila.  Naniniwala sila kung sila’y mananalangin lamang ng tamang uri ng panalangin,
at sa pagkakaroon ng sapat na pananampalataya, ibibigay sa kanila ng Dios anuman ang kanilang
ninanais.  Subalit hindi ito ang paraan ng pagpapakilala ng Biblia sa panalangin.  Ang tunay na panalangin
ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng anomang gusto nila, kundi ang tungkol sa pagkatuto kung ano ang
ninanais ng Dios, at dinadala ang ating kalooban at ninanais sa guhit na kasama ang Kanyang banal na
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kalooban.  Sa petisyong ito, gumagawa tayo ng panalangin ng pagsuko, isang panalangin ng pagtanggi
sa sarili, isang panalangin ng pagpapasakop, na ating niyayakap ang niloloob ng Dios at hindi ang ating
sarili.

Ang malaman kung ano ang ibig ipakahulugan ni Jesus dito, dapat nating simulan sa pamamagitan ng
pagsagot sa katanungang ito:  Ano ang kalooban ng Dios?  Ang salitang “kalooban” ay tumutukoy kung
ano ang ninanais o ginugusto ng isang tao.  Kaya ang tanong na dapat sagutin ay ito:  Ano ang
kagustuhan ng Dios?  Ano ang ninanais ng Dios?  Kapag ating bubuksan ang Biblia, ating makikita na
mayroong dalawang mga pamamaraan upang masagot ang katanungan,  “Ano ang kalooban ng Dios?”

Una, masasabi natin na ang kalooban ng Dios ay ang Kanyang pangwalang-hanggang plano para sa lahat
ng mga bagay – tinatawag din sa Biblia, ang pasiya (decree) o payo (counsel) ng Dios.  Kasama ang mga
ito sa kalooban at malaman ng Dios ang lahat ng magaganap sa kasaysayan ng sanlibutang ito.  Noong
likhain ng Dios ang mga kalangitan at ang lupa sa pasimula, Kanyang nai-plano at nalaman ang bawat
detalye ng kung ano ang magaganap sa kasaysayan.  At Siya ay may layunin o may hangarin sa lahat ng
ito – upang mailigtas ang Kanyang mga pinili kay Jesu Cristo at dalhin sila sa kaluwalhatian kasama ang
Kanyang sarili.

Ipinaliwanag ito sa atin sa Efeso 1:9-11.  At pansinin na ang salitang “kalooban” ay ginamit.  “Na
ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban, ayon sa kaniyang minagaling na ipinasiya niya
sa kaniya rin.  Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga
bagay kay Cristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan, at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng
lupa; sa kaniya, sinasabi ko, Tayo rin naman sa kaniya ay ginawang mana, na itinalaga na niya tayo nang
una pa ayon sa pasiya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasiya ng kaniyang kalooban.”
Sa Kanyang kalooban, ang Dios, ay nagtalaga na dalhin sa kaluwalhatian, sa pamamagitan ni Jesu Cristo,
ang tao.  At ang mga pinili ng Dios, silang mga nanampalataya, ay magagawang sabihin na sila ay bahagi
ng kaloobang ito ng Dios.

Ang kalooban o pasiya ng Dios para sa lahat ng mga bagay ay malawak.  Kasama dito ang lahat ng mga
bagay na nangyayari sa bawat tao sa kanyang buhay dito sa lupa.  Naipanukala ng lahat ito ng Dios.
Walang sinuman ang magagawang makatayo sa daan ng kalooban ng Dios.  Ang Dios ay hindi mapipigil
o mapipilit na gawin ang anumang bagay laban sa Kanyang kalooban.  Sa Mga Awit 115:3 sinabi ng mang-
aawit,  “Nguni't ang aming Dios ay nasa mga langit: kaniyang ginagawa ang kaniyang ibigin.”  At
pagkatapos mababasa mo sa aklat ni Daniel, kabanatang 4, talatang 35:  “Kaniyang ginagawa ang ayon
sa kaniyang kalooban sa hukbo ng langit, at sa mga mananahan sa lupa; at walang makahahadlang sa
kaniyang kamay, o makapagsasabi sa kaniya, Anong ginagawa mo?”

At kaya nga, ito ay isang paraan upang sagutin ang katanungang, Ano ang kalooban ng Dios?  Ito ay ang
pangwalang-hanggang plano o pasiya para sa lahat ng mga bagay, binanggit muli sa Isaias 46:9, 10:
“Ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;  Na nagpapahayag ng wakas mula
sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang
payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan.”  

Subalit mayroong isa pang paraan upang masagot ang katanungang, Ano ang ninanais o kagustuhan ng
Dios?  At ito ay ang makita na ang Biblia rin ay nagtuturo na ang Dios ay may kalooban para sa ating mga
buhay, kung paano dapat mabuhay sa sanlibutang ito.  Sa Mateo 7:21 sinabi ni Jesus,  “Hindi ang bawa't
nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng
kalooban ng aking Ama na nasa langit.”  Ibig ipakahulugan ni Jesus, “siya na gumaganap sa kalooban ng
Dios.”  Muli, sa 1Tes. 4:3,  “Sapagka't ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid baga'y ang inyong
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pagpapakabanal.”  Ang kalooban ng Dios ay ang mamuhay tayo ng may kabanalan sa sanlibutang ito.
At ang sentro ng kaloobang ito ng Dios ay ang kautusan na mahalin ang Dios at ang magmahalan ang
bawat isa.

Kaya, narito ang pangalawang paraan upang sagutin ang katanungang, Ano ang kalooban ng Dios?

Aling bahagi ng kalooban ng Dios ang ating idinadalangin para sa petisyong ito?  Hindi ito isang madaling
katanungan para sagutin.  Ang mga tagapagturo ng Biblia at mga sumulat ng mga komentaryo ng Biblia
ay nagkakaiba-iba dito.  Marahil ang pinakamabuting paraan upang sagutin ito ay ang magtanong ng
panibagong katanungan:  Bakit natin kailangang manalangin na mangyari ang kalooban ng Dios?  Ang
tanong na ito ay mas madali upang sagutin.  Ito ay tunay na napakasimple.  Hindi natin nais ang kalooban
ng Dios, at hindi natin ginagawa ang kalooban ng Dios ng nararapat sa atin.  Hindi tayo nagpapasakop
sa plano ng Dios para sa ating mga buhay, at hindi natin sinusunod ng nararapat ang mga kautusan ng
Dios.  Ito ang dahilan kung bakit natin kailangang ipanalangin ang petisyong ito.

Kapag ating ginagawa ang petisyong ito, ating kinikilala na tayo ay mayroon ding kalooban – na nilikha
ng Dios ang tao na may kalooban.  Ang Dios mismo ay may Kalooban.  Hindi Siya isang matamlay at
impersonal na may buhay.  Hindi Siya ang Dios ng kapalaran o evolution.  Ang Kanyang kalooban ay hindi
isang piraso ng walang-siglang batas.  Kundi ang Dios mismo ay may ninanais.  Ang Dios mismo ay
nagagawang mamili.  Ang Dios nagpapasya upang gumawa ng mga bagay.  Lumalabas ito mula sa kung
sino ang Dios.  Siya ay Dios na may kalooban.  At nilikha Niya ang tao mula sa pasimula sapagkat Siya ay
nalulugod na gawin ang tao.  Noong likhain ng Dios ang tao, ginawa Niya ang tao na isang nilalang na may
kalooban.  Binigyan Niya tayo ng kalooban na tulad Niya na may kalooban din.  Ang kaibahan ay ito, na
ang Kanyang kalooban ay ang kataas-taasan, at ang kalooban ng sangnilikha, ito ay ang tao, ay nasa ilalim
ng Kanyang kalooban.  Hindi Niya binigyan ang tao ng kalayaan na gawin ang anumang kanyang gusto.
Hindi.  Sa pasimula sinabi ng Dios ay Adan at Eba kung ano ang Kanyang kalooban para sa kanila.  Sinabi
Niya sa kanila na dapat nilang sundin Siya at huwag kainin ang ipinagbabawal na bunga.

Sa puntong iyon si Adan at Eba ay mga walang kasalanan.  At sila ay may malayang kalooban sa paraang
magagawa nilang piliin alinman sa mabuti o masama.  Alam nating nilabag nila ang Dios at nahulog sa
kasalanan.  Ang dulot para sa atin ay wala tayong kalayaang magpasya na tulad kina Adan at Eba sa
pasimula.  Ngayon, sa pamamagitan ng kalikasan, ang ating kalooban ay laban sa kalooban ng Dios.
Mayroon pa rin tayong kalayaan, na magagawa nating pumili.  Subalit ang ating kalooban ay nasa ilalim
ng pagkakagapos ng kasalanan.  Kaya, ang mahiwalay tayo mula sa biyaya ng Dios, ang lahat ng ating
pagnanais ay pawang makasalanan.

Subalit sa Kristiano, ang Dios ay may ginawang bagay na kamangha-mangha.  Binigyan Niya tayo ng isang
bagong puso na may bagong pagnanais, at ng isang bagong kalooban na nagnanais ng mga bagay na nais
ng Dios, at ginagawa ang mga bagay na iniuutos ng Dios.

Suablit, kahit ganoon pa man, ang lumang kalooban upang magkasala ay naririto pa rin.  Sa Mga Roma
7, inilarawan ni Pablo ito sa paraang ganito.  Sinabi niya,  “Sapagka't ako'y nagagalak sa kautusan ng Dios
ayon sa pagkataong loob.”  Siya ay may isang bagong kalooban at puso.  Subalit sa pagpapatuloy ni Pablo,
“Sapagka't ang mabuti na aking ibig, ay hindi ko ginagawa: nguni't ang masama na hindi ko ibig, ay siya
kong ginagawa.”  Siya ay nagsasalita ng isang paglalaban sa loob niya bilang isang mananampalataya.
Naroon ang kalooban ng laman at ang kalooban ng espiritu na naglalabanan laban sa isa’t isa.

Sa ating pananalangin sa petisyong ito, ay nakikilala rin natin kung ano ito.  Ating hinihingi sa Dios na
tulungan tayo na makakawala, upang bitiwan, upang itakwil, upang iwanan, upang pabayaan, ang ating
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sariling kalooban.  Sinasabi natin,  “Hindi ang nais ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari.”  Madalas
lahat ng ating kalooban ay laban sa kalooban ng Dios.  Nais natin ang mga bagay na ipinagbabawal ng
Dios.  Nais nating mag-rebelde laban sa maykapangyarihan.  Nais natin kung ano ang nais ng sinuman.
Tayo ay mainggitin at sakim.  Hindi natin nais maging makatotohanan at matapat, kundi ang gusto natin
ay maglagay ng panakip-butas.  Nais nating gamitin ang banal na araw ng Dios, ang Sabbath, para sa
ating mga sarili at hindi para sa Dios.  Nais nating maligayahan ang kasiyahan na nilalayon ng Dios para
sa kasal na labas sa pag-aasawa.  Tayo ay nagrereklamo na hindi tayo binibigyan ng Dios ng mapapasukan
o mabuting kalusugan, o may kinuha Siya sa atin o may isang mula sa atin na gustong gusto nating
manatili sa atin.

Dito, sa petisyong ito, tinuturuan tayo ni Jesus na manalangin na tulungan tayo ng Dios upang iwanan ang
ating kalooban para sa Kanya.  Ito ang nagpapahirap sa petisyong ito ng pananalangin.  Matigas ang ating
mga ulo.  Hinihingi natin sa Dios na baliin ang katigasan ng ulo natin.  Kung ikaw ay may mga anak, alam
mo kung gaano kahirap ito na gawin.  Hindi gusto ng bata na gawin ang gusto ng kanilang mga magulang.
At ang proseso na baliin ang katigasan ng ulo ng bata ay may kalakip na disiplina sa anak.  Minsan ito ay
masakit para sa bata.  

Minsan ito na rin ang kasagutan ng Dios sa petisyong ito.  Inilalagay Niya tayo sa pamamagitan ng
napakahirap na mga bagay upang madala tayo sa pagpapasakop sa Kanyang kalooban.  Ito ay tunay sa
mang-aawit.  Sa Mga Awit 119:67 at 71 sinabi ni David,  “Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; nguni't
ngayo'y tinutupad ko ang iyong salita... Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang
mga palatuntunan mo.” 

Kapag natutunan mo ang ipanalanging-petisyong ito, ikaw na anak ng Dios, ay natutunan kung ano
maging dapat sa isang Kristiano at maging isang anak ng Dios.  Samakatuwid natutunan mo kung ano ang
panalangin.  Ang panalangin ay isang malalim na espiritual na kasanayan, ang kasanayan ng isang
manlalakbay na ang kanyang mata ay nasa Dios sa papuri at panalangin.

Dapat nating isaisip na ang buhay Kristiano ay usang paglalakbay.  Tayo ay nagkakalakbay patungo sa
langit.  Alam natin ang pasimula ng paglalakbay.  Alam natin kung ano ang naganap sa kahabaan ng
paglalakbay sa puntong ito.  Alam natin ang dulo at ang layunin ng ating paglalakbay, subalit hindi pa
natin alam ang daan mula rito patungo sa dulo ng ating paglalakbay.  Ang mayroon lamang tayo sa
kahabaan ng daan ay mga signposts o mga babala na gagabay sa atin tungo sa ating patutunguhan,
upang sabihin sa atin:  “Ito ang kalooban ng Dios.  Ito ang kalooban ng Dios para sa iyo.”  Doon ay
mayroon marahil malalim na tubig ng pagsubok sa unahan natin na dapat nating daanan.  Doon ay
mayroon marahil madilim na mga kapatagan ng kamatayan na sa pamamagitan nito na dapat nating
daanan.  Hindi natin alam.  Para sa atin, dapat nating sundin ang mga signposts ng salita ng Dios, sundin
ang Kanyang mga kautusan, magpasakop sa Kanyang layunin para sa atin.  Ginawa natin ito sapagkat
alam natin na ang paglalakbay na ito ay dinadala tayo, sa kawakasan, sa kalangitan, at makasama ang
Panginoon.

Ang kalooban ng Dios ay hindi palaging madali.  Subalit ang kalooban ng Dios ay palaging mabuti.
Mayroong higit pang palagi sa layunin ng Dios na ating makikita.  Ang Dios ay may ultimo layunin, at ang
bawat bagay ay nagsisilbi sa dulo nito.  Ang Kanyang kalooban ay palaging mabuti – mabuti para sa
Kanya, at mabuti para sa Kanyang mga pinili sa lupa.  Mayroong palaging pagkalinga para sa atin dito.
Inilalagay ni Pablo ito sa ganitong paraaan para sa mga mananampalataya sa Mga Roma 8:28,  “At
nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga
nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa.”
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Ang mga bagay ay hindi nagaganap sa atin ng nagkataon lamang.  Hindi tayo tulad sa boteng
palutang-lutang sa dagat, inihahagis sa paligid ng walang layunin o direksyon.  Hindi tayo tulad sa mga
balahibong hinihipan dito at doon ng hangin.  Subalit ang Dios, sa Kanyang kalooban, ay inaakay tayo sa
kaluwalhatian.  Sa Mga Awit 73,  “Iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin
mo ako sa kaluwalhatian.” 

Ito ang ating kapahayagan:  Ang Dios ay mabuti.  Sa lahat ng ito Kanyang iniuutos sa atin at sa lahat ng
Kanyang layunin para sa Kanyang pinili, ang Dios ay mabuti.

Si Jesus mismo ay dapat ipanalangin ang dalanging ito.  Noong Siya ay narito sa lupa sa makalupang
katawan, Siya ay pumarito ayon sa Kanyang kalooban, kundi gawin ang kalooban ng Nag-iisa na siyang
nagsugo sa Kanya.  At kung iyong naaalala sa hardin ng Getsemani, sa Kanyang pagharap sa Kanyang
pag-aresto at paglilitis at pagpaparusa at sa pagdurusa sa kasalanan sa mga kamay ng makatarungang
Dios, idinalangin Niya, sa Mateo 26:39,  “Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito:
gayon ma'y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.”  Ano ang kalooban ng Dios?  Ito ay
ang maparusahan si Jesus sa krus upang magdala ng kaluwalhatian sa Kanyang sarili at magdala ng
kaligtasan sa Kanyang mga pinili.  Si Jesus ay nagpasakop sapagkat alam Niya na ang kalooban ng Dios
ay mas mabuti.

Bigyan nawa tayo ng gayong puso ng pagpapasakop ng Dios.

Hayaan akong tapusin sa pamamagitan ng pagtitiyak sa iyo na sinasagot ng Dios ang panalanging ito.
Ano ang ginagawa ng Dios, at ano ang ibinibigay ng Dios, sa pagsagot sa panalanging ito?  Binibigyan Niya
tayo ng Kanyang Banal na Espiritu sa gayon ay ating lisanin ang ating sariling kalooban at magpasakop
sa Kanya.  Habang ating ipinapanalangin ang petisyong ito, dapat nating asahan na tayo ay magiging mas
higit na katulad ni Cristo – na ang Dios ay magkakaloob sa atin ng kaasalan ng mga anghel na silang
naglilingkod sa Kanya sa langit.

Sa kasagutan sa kahilingang ito, binibigyan tayo ng Dios ng biyaya na makita na anumang sitwasyon ng
ating buhay, ang mga ito ay mula sa Kanya.  Sa kasagutan sa kahilingang ito, ibinibigay ng Dios ang
biyaya ng pagsunod sa Kanyang kalooban.  Isipin mo ang kahulugan nito!  Binibigyan Niya tayo ng
kasipagan at katapatan at kabutihan at pag-ibig at pagpapasakop.  Isinulat Niya ang Kanyang kalooban
sa ating mga puso upang masunod natin Siya mula sa pusong nagmamahal.

At pagkatapos, din, sa kasagutan sa kahilingang ito, binibigyan tayo ng pag-asa ng Dios, upang mabuhay
tayo ng higit sa inaasahang araw ng kaganapan, kapag ating niloob, kasama ng mga anghel at ng lahat
ng mga tinubos, gawin ng ganap ang kalooban ng Dios.

Ngayon tayo ay makikibaka na maunawaan ang kalooban ng Dios.  Tayo ay naakikipaglaban sa kasalanan.
Subalit darating ang araw ng kaganapan.  At ito ang ating pag-asa habang ating ginagawa ang kahilingang
ito.

__________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, bigyan kami ng mga puso na nalalaman ang Iyo pong kalooban, upang masunod ito, upang
iwanan ang aming makasalanang pagnanasa, at upang magpasakop sa Iyo pong mabuting kaparaanan
para sa amin. Amen.


