
•	 Ano	ang	ginawa	mo	nang	nalagay	ka	sa	sitwasyong	nahirapan	
kang	magpasya?	Ibahagi	ang	iyong	kwento.

•	 Noong	ikaw	ay	bata	pa,	anong	utos	ng	magulang	mo	ang	
nahirapan	kang	sundin?	Anong	nangyari	nang	sinuway	

	 mo	sila?
•	 Ano	ang	mga	naranasan	mo	nang	hindi	mo	sinunod	ang	

malinaw	na	pinapagawa	ng	Diyos	sa	iyo?	Anong	mga	aral	ang	
napulot	mo	rito?

•	 Humiling	kay	Jesus	na	bigyan	ka	ng	masidhing	kagustuhang	mamuhay	na	
nakatuon	sa	pagsisilbi	sa	Kanya	at	sa	iyong	kapwa.

•	 Manalangin	para	sa	higit	na	kalakasan	at	pagpapasyang	hindi	na	susunod	
pa	sa	kaparaanan	ng	mundo.

•	 Humiling	sa	Banal	na	Espiritu	ng	mas	masidhing	kaalaman	at	pananalig	sa	
Kanya	sa	pag-alam	at	pagsunod	ng	Kanyang	kalooban	para	sa	iyong	buhay.	
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•	 Ano	ang	nangyayari	kapag	inalay	natin	ang	ating	mga	buhay	sa	Diyos?	
Anong	mga	kabutihan	ang	nakukuha	natin	sa	paggawa	nito?

•	 Ano	ang	pagkakaiba	ng	pamantayan	ng	mundo	sa	pamantayan	ng	Diyos?	
Anong	kalakasan	ang	naidudulot	ng	ebanghelyo	sa	atin?

•	 Kailan	natin	kailangang	manalig	sa	Diyos?	Ano	ang	kinalaman	ng	
pagtiwala	natin	sa	Diyos	sa	ating	pagkilala	at	pagsunod	sa	

	 Kanyang	kalooban?

•	 Kapag	tiningnan	mo	ang	iyong	buhay,	ano	ang	isang	bagay	na	pumipigil	sa	
iyo	sa	pagsunod	sa	kalooban	ng	Diyos	ng	lubos?	

	 Ano	ang	maaari	mong	gawin	ukol	dito?
•	 Anong	pag-iisip	ang	sa	palagay	mo	ay	tinuturo	ng	Diyos	upang	iyong	

baguhin?	Ano	at	sino	ang	makakatulong	sa	iyo	na	baguhin	ito?
•	 Anong	malakihang	bagay	ang	sinasabi	sa	iyo	ng	Diyos	na	gawin	mo	sa	

panahong	ito	sa	iyong	buhay?	Papaano	mo	Siya	pagkakatiwalaan	sa	
pagsunod	mo	sa	kalooban	Niya	sa	iyong	buhay?

Whatso

WhatnoW

What is the relevance of the Word to my life?

How do I apply the Word to my life?

PRaYeR

ConneCt

Papaano natin susundin 
ang Kalooban ng Diyos?

Week	3



Laging	tapat	ang	Diyos	sa	pagsagawa	ng	Kanyang	bahagi	sa	usapan	at	
madalas	higit	pa	rito.	Bago	pa	man	tayo	sabihan	na	sundin	ang	Kanyang	
Salita,	binigyang-daan	na	Niya	ang	pagkilala	natin	sa	Kanyang	kalooban	
sa	pamamagitan	ng	Bibliya.	Ngayon,	nasa	atin	na	ang	pagpapasya	kung	
susundin	natin	Siya	o	hindi.	Heto	ang	mga	praktikal	na	gabay	sa	pagsunod	
sa	kalooban	ng	Diyos	sa	ating	mga	buhay.

•     Ibigay natin ang ating mga buhay sa Diyos. 
Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa 
maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa 
kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal, at 
kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. 

Roma	12:1

Kapag	binigay	natin	ang	ating	mga	buhay	bilang	alay	sa	Diyos,	nilalagay	
natin	ang	ating	mga	sarili	sa	isang	mainam	na	katayuan	kung	saan	mas	
mapapalakas	pa	ang	pagsunod	natin	sa	Kanyang	kalooban.	Ano	ang	
makakatulong	sa	atin	upang	sundin	ang	Kanyang	kalooban	sa	ating	
mga	buhay?		

•     Lumihis sa kaparaanan ng mundo.   
Huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong 
ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng 
pagbabago ng inyong mga isip . . .

Roma	12:2

Mahirap	sumunod	sa	kalooban	ng	Diyos	kapag	masyado	tayong	sanay	
sa	pamamaraan	ng	mundo.	Sa	kalaunan,	ang	pagiging	pamilyar	sa	
mga	prinsipyo	ng	mundo	ay	patungo	sa	kompromiso.	Kailangan	nating	
ihanay	sa	kalooban	ng	Diyos	ang	ating	mga	isipan	upang	lubos	natin	
Siyang	masunod.	Papaano	natin	mababago	ang	ating	mga	pag-iisip?	

•     Magtiwala ng lubos sa Diyos. 
5Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig 
sa iyong sariling karunungan. 6Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat 
nang iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.

Kawikaan	3:5,6
                                       

Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at 
kakayahan para masunod n’yo ang kalooban niya.

Filipos	2:13

Ang	pagsunod	sa	kalooban	ng	Diyos	ay	nangangailangan	ng	tiwala	
sa	Panginoon.	At	hindi	lamang	ito	para	sa	mga	panahong	hindi	na	
natin	kinakaya—kailangan	nating	magtiwala	sa	Diyos	sa	lahat	ng	oras	
at	manalig	sa	Kanya	para	sa	lahat	araw-araw!	Bakit	tayo	pupwedeng	
maging	panatag	sa	pananalig	natin	sa	Diyos	(Hebreo	13:6)?

1Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa 
maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa 
kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal, 
at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. 
2Huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong 
ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng 
pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng 
Diyos—kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa 
kanyang paningin.

Roma 12:1,2 

WoRD

What What does the Bible say?


