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LORD’S DAY 49

Araw ng Panginoon 49 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Pagbasa ng Kasulatan:  Mga Awit 73

T. 124 Alin ba ang ikatlong kahilingan?

S. 124 Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayundin naman sa lupa; ibig sabihin, loobin Niyo po na

kami at ang lahat ng tao ay talikuran ang aming sariling mga kalooban, ng walang bulung-bulungan at sumunod

sa Iyong kalooban, na tanging mabuti, upang ang bawat isa ay tumungo at gawin ang mga katungkulan ng

kanyang kalagayan at katawagan na may pagkukusa at katapatan tulad ng ginagawa ng mga anghel sa langit.

Introduction:

1. In this petition of the Lord’s Prayer we pray

concerning God’s will.

2. But what is the “will” of God?  In general,

God’s will is what God has eternally decided.

Before creating anything, God decided all

things.

3. But we must say more.  God has one will.  But

there are two aspects (parts) to God’s will.

a. The first aspect of God’s will is the will of

God’s decree.

i. This refers to what God has decided

He will do in the world, and in the

lives of everyone on earth.

ii. Before He created, and before time

began, God decided everything that

will happen in time and history.

b. The second aspect of God’s will is the will

of God’s command.

i. This refers to what God tells us we

should do in our lives.  God

eternally decided what we may say

and think and do – and what we

must not say and think and do.

ii. These are all the rules and laws and

commands God made for us.  We

find them all in the Bible – the Ten

commandments, and all other

commands of God.

4. In this petition of the Lord’s Prayer, we are

praying regarding both aspects of God’s will –

regarding the will of God’s decree, and also

regarding the will of God’s command.

PRAYING THAT GOD’S WILL BE DONE

I. The Will Of God

II. Our Obedience To It

III. Our Submission To It

Panimula:

1. Sa petisyong ito sa Panalangin ng Panginoon (Lord’s Prayer),

tayo ay dumadalangin patungkol sa kalooban ng Dios.

2. Pero ano nga ba ang “kalooban” ng Dios?  Sa

pangkalahatan, ang kalooban ng Dios ay ang itinakda ng

Dios mula sa walang pasimula.  Bago pa likhain ang lahat ng

mga bagay, ang Dios ay nagpasya na sa lahat ng mga

bagay.

3. Pero may iba pa dapat tayong sabihin.  Ang Dios ay may iisa

lamang kalooban.  Pero may dalawang aspekto (bahagi) sa

kalooban ng Dios.

a. Ang unang aspekto sa kalooban ng Dios ay ang

kalooban na itinakda ng Dios.

i. Ito ay tumutukoy sa kung ano ang ipinasya ng

Dios na Kanyang kalooban na gawin sa

sanlibutan, at sa lahat ng buhay sa bawat isa sa

lupa.

ii. Bago Siya lumikha, at bago pa magpasimula ang

panahon, ang Dios ay nagpasya sa lahat ng mga

bagay na mangyayari sa bawat panahon at

kasaysayan.

b. Ang pangalawang aspekto sa kalooban ng Dios ay ang

kalooban sa kautusan ng Dios.

i. Ito ay tumutukoy sa sinasabi ng Dios sa atin na

dapat nating gawin sa ating mga buhay.  Ang Dios

ay walang hanggang nagpasya kung ano ang

ating sasabihin at iisipin at gagawin – at kung ano

ang dapat nating sabihin at iisipin at gagawin.

ii. Ang mga ito ay ang panuntunan at batas at

kautusang ginawa ng Dios sa atin.  Matatagpuan

natin ang mga ito sa Biblia – ang Sampung Utos,

at lahat ng mga kautusan ng Dios.

4. Sa petisyong ito sa Panalangin ng Panginoon (Lord’s Prayer),

tayo ay dumadalangin kapwa sa mga aspekto ng kalooban

ng Dios – patungkol sa itinalaga ng Dios, at patungkol din sa

kalooban ng kautusan ng Dios.

MANALANGIN NA MANGYARI ANG KALOOBAN NG DIOS

I. Ang Kalooban ng Dios

II. Ang Ating Pagsunod Dito

III. Ang ating Pagpapasakop Dito
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I. THE WILL OF GOD

A. The will of God has certain attributes.  It

is good for us to know and remember

these attributes, for they help us

understand what the will of God is, and

help us do the will of God.

B. First, God’s will is Unchangeable.

1. God never changes what He

planned.  God is not making new

plans today.  He does not change

what He planned for your life.  He

does not change what He planned

for you after you die.

2. This is significant.  It shows us that

God does not decide things in

reaction to men.  Nor does God

decide things in reaction to what is

happening in the world.

3. This is also significant for prayer.

For although we pray concerning

God’s will (in this 3  petition), ourrd

prayers will never change the mind

and will of God.

4. Some claim that “prayer changes

things.”  They think that if you pray

hard enough for something, or if

you get a lot of people to pray for

it, God will change His mind.

5. That is not true.  God Himself never

changes, and therefore God’s will

never changes.

C. Second, God’s will is Sovereign.

1. God sovereignly and freely

determines everything that happens

in the world.

a. He decided what He Himself

wanted with regard to the

creation – How many storms

to send; How much rain He

would give;  Where plants are,

and where deserts are; etc.

b. He decided as He wanted

regarding every person.  How

old you will become.  How

much sickness and trouble you

have.  Where you live.  Your

work and income.  Etc.

c. Psalm 115:3 – “Our God is in

the heavens: he hath done

whatsoever He hath pleased.”

2. God also sovereignly and freely

makes commandments and laws for

us.

I. ANG KALOOBAN NG DIOS

A. Ang kalooban ng Dios ay may tiyak na mga katangian.

Ito ay mabuting mga katangian na para sa atin upang

malaman at alalahanin, dahil makakatulong ito sa ating

maunawaan kung ano ang kalooban ng Dios, at

tutulong sa ating magawa ang kalooban ng Dios.

B. Una, ang kalooban ng Dios ay Di-nagbabago.

1. Hindi binabago ng Dios ang Kanyang plano.  Ang

Dios ay hindi gumagawa ng mga bagong plano

lamang ngayon.  Hindi Niya binabago ang nagawa

Niyang plano sa iyong buhay.  Hindi Niya

binabago ang nagawa Niyang plano sa iyo

matapos kang mamatay.

2. Ito ay mahalaga.  Ipinapakita nito sa atin na ang

Dios ay hindi lamang nagpapasya sa mga bagay

na ikinikilos ng mga tao.  Ni ang nagpapasya sa

mga bagay sa kung ano ang naging pagkilos sa

nangyayari sa sanlibutan.

3. Ito ay mahalaga rin sa pananalangin.  Dahil kahit

pa tayo ay dumadalangin patungkol sa kalooban

ng Dios (sa ikatlong petisyong ito), ang ating

pananalangin ay hindi magpapabago sa isipan at

kalooban ng Dios.

4. Inaangkin ng ilan na “ang panalangin ay

nagpapabago sa mga bagay-bagay.”  Inaakala

nila na kapag masidhi kang nanalangin para sa

isang bagay, o kung makakuha ka ng maraming

panalangin para dito, babaguhin ng Dios ang

Kanyang isipan.

5. Hindi iyan totoo.  Ang Dios sa Kanyang sarili ay

hindi nagbabago, at kaya naman ang kalooban din

ng Dios ay hindi nagbabago.

C. Pangalawa, ang kalooban ng Dios ay Soberano.

1. Ang Dios ay malaya at ayon sa Kanyang

pagka-soberano ay nalalaman ang lahat ng mga

nangyayari sa sanlibutan.

a. Kanyang ipinasya kung ano ang nais Niya

patungkol sa sangnilikha – Kung gaano

karaming bagyo ang ipapadala; Kung gaano

karaming ulan ang Kanyang ibibigay; Kung

saan ang mga halaman, at kung saan naman

ang mga disyerto; at iba pa.

b. Ipinasya Niya ang Kanyang nais patungkol sa

bawat tao – Kung ilang taon ka tatagal;

Kung ilang mga karamdaman at kaguluhan

ang magkakaroon ka; Kung saan ka

maninirahan; Ang trabaho mo at kabuhayan;

at iba pa.

c. Mga Awit 115:3 – “Ang aming Dios ay nasa

mga langit, kanyang ginagawa ang anumang

kanyang kagustuhan.”

2. Ang Dios din ay malaya at ayon sa Kanyang

pagka-soberano ay gumagawa ng mga kautusan

at batas para sa atin.
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a. He does not consult us, to find

out what we think about His

laws.  He does not ask us if

we like His commandments.

b. Therefore, when He says to

us, “Do this!”, or “Don’t do

this!”, we must obey Him.  We

must do it without hesitation,

or questions.

c. We are simply creatures.  God

is the sovereign One.  He may

require of us whatever He

wants, and we must simply

obey.

D. Third, God’s will is All-comprehensive.

1. This means God’s will includes

everything that happens.

a. It includes all that happens in

the universe and world, and

also all that happens in your

life.

b. The great things, and the

small things.  The good things,

and the bad things.

c. Health and sickness.  Rain and

drought.  War and peace.

Sadness and joy.

d. All things are in God’s plan.

There are no surprises to God.

Nothing happens by chance.

2. This also true of God’s commands.

a. He has given us commands

that cover every area and

every aspect of our lives –

commands for our homes, for

the church, for our life in the

world, for relationships, etc.

b. Commands for children and

adults.  Commands for men

and women.  Commands

concerning work and pleasure.

c. Every command we need is in

His will.

E. Fourth, God’s will is Good.  God never

plans nor requires anything bad or evil.

1. This means that God’s commands

are good for us.

a. It is good for us to have no

other gods.  It is good for us

to keep the Lord’s Day.  It is

good not to kill, or lie, or

commit adultery.  It is good to

love God and our neighbor.

a. Hindi Niya tayo tinatanong, upang alamin

kung ano ang ating iniisip patungkol sa

Kanyang mga kautusan.  Hindi Siya

nagtatanong sa atin kung nais ba natin ang

Kanyang mga kautusan.

b. Kaya naman, kapag sinabi Niya sa atin,

“Gawin mo ito!” o “Huwag mong gawin ito!”,

dapat agad tayong sumunod sa Kanya.

Gawin natin ito ng walang pag-aalanganin, o

pagtatanong.

c. Tayo ay mga nilalang lamang.  Ang Dios ay

Siyang Nag-iisang Soberano.  Magagawa

Niyang hingin sa atin anomang Kanyang

maibigan, at dapat lamang tayong sumunod.

D. Pangatlo, ang kalooban ng Dios ay Nakakasaklaw sa

lahat.

1. Ibig sabihin nito kasama sa kalooban ng Dios ang

lahat ng mga bagay na nangyayari.

a. Kasama dito ang lahat ng mga nangyayari sa

kalawakan at sanlibutan, at lahat din ng mga

nangyayari sa iyong buhay.

b. Ang malalaki, at maliliit na mga bagay.  Ang

mabubuti at masasamang mga bagay.

c. Kalusugan at karamdaman.  Ulan at

tag-tuyot.  Digmaan at kapayapaan.

Kalungkutan at kasiyahan.

d. Lahat ng mga bagay ay nasa plano ng Dios.

Walang anomang surpresa sa Dios.  Walang

nangyayari dahil sa nagkataon lang.

2. Ito rin ay tunay sa mga kautusan ng Dios.

a. Binigyan Niya tayo ng mga kautusan na

sumasaklaw sa lahat ng mga bagay at

aspekto sa ating mga buhay – nag-uutos

para sa ating mga tahanan, iglesia, buhay sa

sanlibutan, relasyon, at iba pa.

b. Nag-uutos sa mga bata at matatanda.

Nag-uutos sa kalalakihan at kababaihan. 

Nag-uutos patungkol sa paggawa at

kasiyahan.

c. Ang bawat utos na kailangan ay nasa

Kanyang kalooban.

E. Pang-apat, ang kalooban ng Dios ay Mabuti.  Ang Dios

ay hindi nagpa-plano at nag-uutos ng anomang

masama.

1. Ibig sabihin ang mga kautusan ng Dios ay mabuti

para sa atin.

a. Mabuti para sa atin na huwag magkaroon ng

ibang mga dios.  Mabuti para sa atin ang

sundin ang Araw ng Panginoon.  Mabuti ang

huwag pumatay, o magsinungaling, o

mahulog sa pangangalunya.  Mabuti ang

ibigin ang Dios at ang ating kapwa.
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b. Why are the commands good

for us?  Because if we break

them, we bring misery and

trouble into our lives, and into

the lives of others.  Sin always

produces misery.

c. Only if we obey God’s

commands, can we have

happiness and peace.  For God

blesses obedience.  His favor

is on those who obey Him.

d. Every command in the Bible is

good for us to do.

2. Also, all of God’s decrees are good.

What He has planned is good for

us.

a. When He made His plan for

our lives, He made it with a

view to our profit and benefit.

b. Therefore His plan is good for

us, for it is a perfect plan for

our eternal salvation.

c. There are no mistakes in God’s

plan.  Everything God planned

is for our eternal good.

d. This is true because God is our

heavenly Father Who loves us.

F. In the 3  petition, we pray concerningrd

this eternal, unchangeable, sovereign,

and good will of God.  We pray: “May

this will be done on earth as it is done in

heaven!”

II. OUR OBEDIENCE TO IT

A. The first thing we ask for in this petition

is for God to give us grace so we obey

His will.

1. That is the most obvious meaning

of the words, “Thy will be done on

earth as it is in heaven.”

2. God’s commands are perfectly

obeyed in heaven – by the angels

and the saints there.

a. Psalm 103:20 states that the

angels “do His commands”

and obey “the voice of His

word.”

b. Their obedience is perfect.

They obey immediately.  And

constantly.  And cheerfully.

3. We are asking God to give us grace

so we obey His commands here on

earth in that same way.

b. Bakit mabuti para sa atin ang mga kautusan?

Dahil kung susuwayin ang mga ito,

magdadala tayo ng kahirapan at kaguluhan

sa ating mga buhay, at sa buhay ng iba.

Ang kasalanan ay palaging nagdudulot ng

kaguluhan.

c. Tanging ang pagsunod lang sa mga

kautusan ng Dios ang maghahatid sa atin ng

kasiyahan at kapayapaan.  Dahil pinagpapala

ng Dios ang pagsunod.  Ang kabutihan ng

Dios ay nasa kanila na sumusunod sa Kanya.

d. Ang bawat utos sa Biblia ay mabuti para sa

atin upang gawin.

2. Lahat din ng mga panukala ng Dios ay mabuti.

Ang Kanyang plano ay mabuti para sa atin.

a. Nang gawin Niya ang plano sa buhay natin,

ginawa Niya ito na tinatanaw ang ating

pakinabang para dito.

b. Kaya naman ang Kanyang plano ay mabuti

para sa atin, dahil ito ay ganap na plano

para sa ating walang hanggang kaligtasan.

c. Walang anomang pagkakamali sa plano ng

Dios.  Lahat sa plano ng Dios ay para sa

ating walang hanggang kabutihan.

d. Ito ay totoo dahil ang ating Ama sa langit

ang Siyang nagmamahal sa atin.

F. Sa ikatlong petisyon, tayo ay dumadalangin patungkol

sa walang pasimula, di-nagbabago, soberano, at

mabuting kalooban ng Dios na ito.  Ating panalangin:

“Mangyari nawa ito sa lupa na gaya rin naman sa

langit!”

II. ANG ATING PAGSUNOD DITO

A. Ang unang bagay na ating hihingin sa petisyon na ito

ay para bigyan tayo ng Dios ng biyaya upang masunod

ang Kanyang kalooban.

1. Iyan ang pinaka-lantad na kahulugan ng mga

salitang,  “Masunod nawa ang kalooban mo, kung

paanong sa langit, gayundin naman sa lupa.”

2. Ang mga kautusan ng Dios ay ganap na

nasusunod sa langit – ng mga anghel at mga

banal doon.

a. Isinasaad ng Mga Awit 103:20 na ang mga

anghel daw “ay sumusunod sa Kanyang mga

kautusan” at sumusunod sa “tinig ng

Kanyang salita.”

b. Ganap  ang kanilang pagsunod.  Sila ay

mabilis na sumusunod.  At di-nagbabago.  at

masasaya.

3. Ating hinihingi sa Dios na bigyan tayo ng biyaya

upang masunod ang Kanyang mga kautusan dito

sa lupa na kagaya rin nito.
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a. “Lord, make me as willing to

obey as the angels do.”

b. “So that I obey all the time –

in everything I do.”

B. We need to pray this petition because

obedience to God’s commands is very

difficult for us.

1. We do not naturally want to keep

His laws.

a. By nature, we do not like

God’s commands.

b. We think they restrict us, and

take away our freedoms.

c. Sometimes we think, “What

God requires is not good.

There is a better way for me

to be happy in this life.”

d. And so we do our own thing.

We say: “I myself will decide

what I may think, and say,

and do!”

2. But as the Catechism mentions, we

must “renounce our own wills.”  We

must not do what we want to do,

but only what God commands.

3. This petition is very necessary.  For

we ourselves cannot obey God, in

our own strength.

4. May we remember to pray often:

“Lord, give me grace to obey!”

a. “Grace to be a godly husband

and father who loves and

cares for my wife and

children.”

b. “Grace to be a godly wife and

mother who submits to my

husband and loves my family.”

c. “Grace to be a faithful Christ-

ian who shows I am saved.”

III. OUR SUBMISSION TO IT

A. This petition is also a request regarding

our submission to the will of God.

1. Part of doing God’s will on earth is

submitting to what God has planned

for us.

a. We should accept whatever

God sends us, even if it is very

difficult for us.

b. We should be content with

what God has planned for our

lives, even if we do not like it.

a. “Panginoong, tulungan kaming sumunod na

gaya na ginagawa ng mga anghel.”

b. “Upang ako ay maging masunurin sa lahat

ng panahon – sa lahat ng aking ginagawa.”

B. Kailangan nating idalangin ang petisyong ito dahil ang

pagsunod sa mga kautusan ng Dios ay napakahirap

para sa atin.

1. Hindi likas sa atin na magnais sundin ang

Kanyang mga kautusan.

a. Sa pamamagitan ng ating kalikasan, hindi

natin ibig ang mga kautusan ng Dios.

b. Iniisip natin na hinihigpitan tayo nito, at

iniaalis ang ating kalayaan.

c. Minsan iniisip natin,  “Ang ipinag-uutos ng

Dios ay hindi mabuti.  May mas mabuting

paraan para sa akin ang magkaroon ng

masayang buhay.”

d. At kaya naman ginagawa natin ang sarili

nating nais.  Ating sinasabi,  “Ako sa sarili ko

ang magpapasya kung ano ang iisipin,

sasabihin, at gagawin ko!”

2. Pero gaya sa nababanggit ng Katekismo, na ating

dapat “itakwil ang sarili nating kalooban.”  Hindi

natin dapat gawin kung ano ang nais natin, kundi

kung ano lang ang ipinag-uutos ng Dios.

3. Ang petisyong ito ay lubos na kinakailangan.

Dahil hindi natin masusunod ang Dios sa ating

mga sarili, sa ating sariling kalakasan.

4. Maalala nawa natin ng madalas ang manalangin:

“Panginoon, bigyan Mo po kami ng biyaya para

makasunod.”

a. “Biyaya upang maging banal na asawa at

ama na nagmamahal at nangangalaga sa

aking asawa at mga anak.”

b. “Biyaya upang maging banal na maybahay at

ina na nagpapasakop sa aking asawa at

nagmamahal sa aking pamilya.”

c. “Biyaya upang maging tapat na Cristiano na

nakikita na ako ay ligtas na anak ng Dios.”

III. ANG ATING PAGPAPASAKOP DITO

A. Ang petisyong ito ay isang kahilingan ng ating

pagpapasakop sa kalooban ng Dios.

1. Bahagi ng paggawa sa kalooban ng Dios sa lupa

ay ang pagpapasakop sa kung ano ang plano ng

Dios para sa atin.

a. Dapat nating tanggapin anoman ang

ipinapadala sa atin ng Dios, kahit ito man ay

napakahirap para sa atin.

b. Dapat tayong masiyahan sa kung ano ang

plano ng Dios para sa ating mga buhay,

kahit hindi pa natin ito gusto.
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c. We should trust that God’s will

is always good for us, even if

we do not see how it is good

for us.

2. As the Catechism says, we must

accept God ’s  w ill “w ithout

murmuring.”  We must not

complain.  We must not think that

God is unfair.  We must never think

that God is unfaithful to us.

B. This is a very necessary request to make

when we pray.

1. For there are so many times when,

as God’s will unfolds, we find it

difficult to submit.

a. We see wickedness in society.

There is flooding & death.  We

have sickness & pain.  We

experience troubles in our

family.  We have daily sorrow

because of loneliness & death.

b. We are inclined to say, “Why

does God send all these

things?  Why doesn’t He send

less troubles, and more

happiness?  How can all these

evils be good for us?”

2. Thus we need to pray for God’s

grace so we submit to Him and His

will and way for us in this life.

C. If we pray this petition sincerely, then we

will also want God’s will to be done in our

lives.

1. Psalm 73:24 shows us why this is

what we should want and desire.

“Thou shalt guide me with Thy

counsel, and afterward receive me

to glory.”

a. God’s “counsel” is another

name for God’s will.

b. He guides us by that counsel

in this life.  He is guiding us

toward our life’s end.

c. When we come to that end,

we will go to glory.  As soon

as your life is over, God will

take you to your eternal home

in heaven.

2. But there is an inseparable

connection between heaven and the

earthly life we now must live.

c. Dapat tayong magtiwala na ang kalooban ng

Dios ay palaging para sa ating kabutihan,

kahit hindi man natin makita kung paano ito

naging mabuti para sa atin.

2. Gaya sa sinasabi ng Katekismo, dapat nating

tanggapin ang kalooban ng Dios “ng walang

bulung-bulungan.”  Hindi tayo dapat tumututol.

Hindi natin isipin na ang Dios ay hindi

makatarungan.  Hindi natin dapat isipin na ang

Dios ay hindi matapat sa atin.

B. Ito ay lubos na kinakailangang gawin na kahilingan

kapag nananalangin.

1. Dahil maraming pagkakataon na kapag

nahahayag sa atin ang kaloob ng Dios, nakikita

natin na mahirap magpasakop dito.

a. Nakikita natin ang kasamaan sa lipunan.

Nariyan ang pagbaha at kamatayan.  Tayo

ay may sakit at kirot.  Ating dinaranas ang

mga kaguluhan sa ating pamilya.  Tayo ay

may pang araw-araw na hapis dahil sa

kalungkutan at kamatayan.

b. Tayo ay nakakiling na magsabi, “Bakit

nagpapadala ang Dios ng lahat ng mga

bagay na ganito?  Bakit hindi Niya ipadala

ang kakaunting kaguluhan, at maraming

kasiyahan?  Paano naging mabuti para sa

atin ang masasamang bagay na ito?”

2. Kaya kailangan nating manalangin para sa biyaya

ng Dios upang tayo ay magpasakop sa Kanya at

sa Kanyang kalooban at sa paraang para sa atin

sa buhay na ito.

C. Kung ating tapat na ipapanalangin ang petisyong ito,

ninanais din natin na masunod ang kalooban ng Dios sa

ating mga buhay.

1. Ipinapakita sa atin ng Mga Awit 73:24 kung bakit

ito ang kailangan nating naisin. “Sa Iyong payo

ako’y Iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay

tatanggapin Mo ako sa kaluwalhatian.”

a. Ang “payo” ng Dios ay ibang katawagan para

sa kalooban ng Dios.

b. Kanyang ginagabayan tayo sa pamamagitan

ng payong ito sa buhay na ito.  Ginagabayan

Niya tayo hanggang sa katapusan ng ating

buhay.

c. Kapag tayo ay nasa katapusan na, tayo ay

mapupunta sa kaluwalhatian. Kapag natapos

na ang iyong buhay, dadalhin ka ng Dios sa

iyong walang hanggang tahanan sa langit.

2. Pero may di-maihihiwalay na ugnayan sa pagitan

ng langit at makalupang buhay na dapat nating

isapamuhay.
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a. The connection is that this life

is the perfect preparation for

your unique place in glory.

And it is the only possible

preparation, too.

b. That means unless you travel

the path God has planned for

you, you will not get to glory.

It might be difficult.  But it is

God’s perfect way for you.

3. And so God says: “Walk the way I

have planned, and then you will

reach the goal of glory!”

a. We might respond and say:

“Lord, with all this suffering?

With this pain?  With all these

trials?”

b. God says: “Yes, there is no

other way!  Only if you

experience these things will

you arrive in heaven!”

c. But God adds: “I am

continually with you!  I hold

you by My right hand!  I

protect you all the way!  I will

make sure your journey ends

in peace!”

d. Then the believer says: “Then

that is the way I want to go!

No other way!  This leads to

glory!  I want to go this way

so that one day soon I will

arrive home in heaven!”

Conclusion:

1. Knowing this and believing this, may we

sincerely pray this petition.

2. Trust in God.  It is good for you (Psalm 73:28)

to draw near to God and put your trust in Him.

3. Trust in Him Who is guiding you by His will in

order afterward to receive you immediately

into glory.

a. Ang buhay na ito ay may kaugnayan sa

ganap na paghahanda para sa iyong

kakaibang lugar sa kaluwalhatian.  At ito

lamang ang tanging posible rin na

kahandaan.

b. Ibig sabihin nito, malibang ikaw ay

maglakbay sa landas na plano sa iyo ng

Dios, hindi ka mapupunta sa kaluwalhatian.

Ito ay magiging mahirap na paraan.  Pero ito

ang ganap na paraan ng Dios para sa iyo.

3. At kaya naman sinasabi ng Dios,  “Lakaran mo

ang daan na Aking inihanda, at pagkatapos

mararating mo ang layunin ng kaluwalhatian!”

a. Tutugon tayo marahil at magsasabi:

“Panginoon, kasama ba ang lahat ng mga

pagdurusang ito?  Kasama ang kirot?

Kasama ang lahat ng mga pagsubok na ito?”

b. Sinasabi ng Dios:  “Oo, wala nang ibang

paraan!  Tanging ang maranasan mo ang

mga bagay na ito lamang ang maghahatid sa

iyo sa langit!”

c. Pero dagdag pa ng Dios:  “Ako ay patuloy

mong kasama!  Hawak Kita ng Aking kanang

kamay!  Aking iniingatan ka!  Titiyakin Ko na

ang iyong paglalakbay ay matatapos ng

payapa!”

d. Pagkatapos sasabihin ng mananampalataya:

“Kung gayon iyan ang daan na nais kong

puntahan!  Wala nang iba pa!  Ito ay

maghahatid sa kaluwalhatian!  Nais kong

pumunta sa daang ito upang isang araw ako

ay darating sa tahanan sa kalangitan!”

Pagwawakas:

1. Ang malaman at sampalatayanan ito, atin nawang idalangin

ang petisyong ito.

2. Magtiwala ka sa Dios.  Ito ay mabuti sa iyo (Mga Awit 73:28)

upang dalhin ka papalapit sa Dios at ilagak mo ang iyong

pagtitiwala sa Kanya.

3. Magtiwala ka sa Kanya na Siyang gumagabay sa iyo sa

pamamagitan ng Kanyang kalooban upang pagkatapos nito

tanggapin ka Niya tungo sa kaluwalhatian.


