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MGA MENSAHE SA MGA AWIT NA SALIW NG ATING BUHAY

Ang Kabutihan Ng Dios Sa 
Gitna Ng Pagdurusa

Ang salmong ito ay may tatlong katotohanan para sa atin sa 
hapong ito:

- Ang Dios ay mabuti ayon sa Kanyang salita
- Ang salita ng Dios ay mabuti sa gitna ng pagdurusa
- Ang salita ng Dios ay mas mabuti pa kaysa sa kayamanan

1. ANG DIOS AY MABUTI AYON SA KANYANG 
SALITA
“65 Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, O Panginoon, 
ayon sa iyong salita.”
-“Ang Panginoon ay mabuti at makatarungan, kaya't 
tinuturuan niya ang mga makasalanan tungkol sa daan.” 
(Psa. 25:8)
-“O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon! 
Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong (Psa. 34:8).
-“O Panginoon, paratingin mo rin sa akin ang iyong tapat na 
pagsuyo, ang iyong pagliligtas ayon sa iyong pangako” (Psa. 
119:41)

“66Turuan mo ako ng mabuting pagpapasiya at kaalaman; 
sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong kautusan.”

“Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang 
sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pang-unawa” (Filipos 
1:9)

“5Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng 
karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay nang 
sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa 
kanya.” (Santiago 1:5)

-“sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong kautusan.” (v. 66b)

“Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito; kundi magbago 
kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, 
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya, 
at lubos na kalooban ng Diyos.”(Rom. 12:2)

Sinagot ng Dios ang dalanging ito ng salmista. Sa paanong 
paraan? Binigyan siya ng pagdurusa! Bakit? Sapagka’t…

Mga Tanong   
Para sa Talakayan

1. Anong mga talata sa Banal 
na Kasulatan ang inyong 
inaalala kapag kayo’y 
dumaranas ng pagsubok  
at pagdurusa?

2. Mag-isip ng mga paraan 
para madagdagan ang 
bilang ng mga talata  
ng Biblia na inyong  
saulado. Paano ninyo   
ito maisasagawa sa   
inyong pamilya?

3. Pumili ng isang karakter 
sa Biblia na inyong 
hinahangaan dahil sa 
kanyang pagtatapat sa Dios 
sa gitna ng kahirapan bukod 
kay Job. Anong mga aral 
ang inyong mapupulot sa 
kanyang buhay?



2. ANG SALITA NG DIOS AY MABUTI SA GITNA NG PAGDURUSA
“68 Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin…

“71 Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako; upang aking matutunan ang mga tuntunin mo.”

“67 Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; ngunit ngayo'y tinutupad ko ang salita mo”

“69 Ang mayabang ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin, ngunit aking tutuparin ang iyong mga 
tuntunin ng buong puso ko.”

“70 Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo.”

“Patabain mo ang puso ng bayang ito, at iyong pabigatin ang kanilang mga pandinig, at iyong ipikit 
ang kanilang mga mata; baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, at makarinig ng kanilang mga 
tainga, at makaunawa ng kanilang puso, at magbalik-loob, at magsigaling.” (Isa. 6:10)

“Sa kanilang kalagayan, binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi 
mananampalataya, upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni 
Cristo, na siyang larawan ng Diyos.” (2 Cor. 4:4)

“Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos; 
sapagkat nasusulat, ‘Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.’” (Rom. 12:19)

-“ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo” (v. 70)

-“Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako (v.71)”

At ANG SALITA NG DIOS AY MABUTI SA GITNA NG PAGDURUSA…

3. ANG SALITA NG DIOS AY MAS MABUTI PA KAYSA SA KAYAMANAN

“72Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak.”

Kaya mga kapatid huwag natin kakalimutan ANG KABUTIHAN NG DIOS SA GITNA
NG PAGDURUSA…

ANG DIOS AY MABUTI AYON SA KANYANG SALITA…

ANG SALITA NG DIOS AY MABUTI SA GITNA NG PAGDURUSA…

ANG SALITA NG DIOS AY MAS MABUTI PA KAYSA SA KAYAMANAN…
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by  Pastor Migs Orleans

To the congregation at home,

On this day that we gather virtually as the 
body of Christ, are you excited to sing? In this 
continuing season of crisis which has inevitably 
changed Sunday community worship, has it 
become difficult to sing with the worship team?

These past 8 months, if you were having a hard 
time, so did I. If you still have a hard time, if I 
may share from my heart even more, so do I. 
With the absence of perhaps a more collective 
response from the rest of the church family, 
I am sure that I speak for some or even most: 
congregational singing is and will no longer be 
the same.

For both the worship leader and the worshipper, 
the technical aspects of this holy act of singing 
and making music to the Lord have become 
non-negotiables. A certain song leader will need 
a recording device, a device that plays music, a 
quiet part of his/her home, and a decent pair of 
earphones—so that he/she can submit a file for 
audio mixing. 

The process then becomes an editing exercise, 
to ensure that the video and audio is of 
communicable quality. Meanwhile, the worship 
leaders who are band members continue in this 
time of forced rest. 

As for the worshipping congregant – stable 
internet, a working screen, and audible sound 
– have become as crucial as a normal speaking 
and singing voice, together with a digital or  
printed Bible.

With all the Biblical principles and perspectives 
that can keep us hopeful, I would like to share 
only one point of encouragement that has 
touched my heart time and again: we sing 
to an Audience of One. The Lord is the sole 
recipient of worship offered in spirit and in 
truth. It is He Who we ask to search us and 
know our hearts. 

To speak psalms, hymns, and spiritual songs 
is with one another—for His pleasure. In this 
persisting pandemic where heart and flesh may 
fail, God is our strength and portion forever. 
As we will sing once more on this day: “Christ, 
our hope, in life and death.”

Hang in there, friend. If there is a reason to 
keep praying, then we definitely have a reason 
to keep singing. The same God, Who hears 
our prayer – is the same God, Who hears our 
songs. Perhaps the added blessing, in such 
a time as this is to sing in worship with our 
families like never before. Informal, yet more 
personal. Limited, yet more intimate. 

Then, in the Lord’s time, our in-person 
collective singing to the Audience of One will 
be even more heartfelt.
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PAGSAMBA SA PAGBIBIGAY
Upang makapagbigay sa mga panahong ito, maaaring gawin ang anuman sa sumusunod:

BANK DEPOSIT O TRANSFER
Account Name: Greenhills Christian Fellowship, Inc.

• BDO (BDO Corporate Center Branch) 
Savings Account 000661590216

• China Bank (Ortigas ADB Branch) 
Savings Account 1112-02006218

• UnionBank (UB Plaza Branch) 
Checking Account 0005-9001-0426

• Robinsons Bank (Main Office Branch) 
Savings Account 1000-3010-0017-355

• Bank of the Philippine Islands (BPI)
Ortigas Emerald Branch
Peso Savings Account 
Account name:  Greenhills Christian Fellowship, Inc.
Account No.: 9823 0217 01

CREDIT/DEBIT CARD THROUGH PAYPAL
Pumunta sa www.gcf.org.ph/give para sa detalye.

Mangyaring mag-email ng kopya ng inyong transaction document sa finance@gcf.org.ph 
upang ma-record ang inyong pagbibigay at makapaghanda ng resibo.

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE EFFORTS
Maaari ninyo ring italaga ang inyong pagbibigay sa ating relief efforts para sa mga 
frontliners at iba pang lubhang naaapektuhan ng krisis. Ilagay lamang sa subject ng 
inyong email ang "For COVID-19 fund" 

MGA ANUNSIYO
ELECTION OF CHURCH LEADERS 
Para sa karagdagang impormasyon magtungo sa election.gcf.org.ph o 
mag-email sa election@gcf.org.ph para sa mga katanungan
BELONGING (Midweek Series): Building Up One Another 
Oktubre 14 (Miyerkules), 8:00 n.g. sa GCF Facebook Page
REMINDERS OF GOD'S CARE AND FAITHFULNESS
Tuwing Lunes at Biyernes, 7:00 n.g. sa GCF Facebook Page
LIVEstream (Youth LIVE Worship) 
Tuwing Sabado, 5:00 n.h. sa youtube.com/user/gcfyouthlive
KIDS' L.I.F.E. ONLINE SUNDAY SCHOOL
Tuwing Linggo, 1:00 n.h. sa Facebook sa @GCFKidsLIFE
THE GCF FAMILY’S HOUR OF PRAYER
8:00 n.g. hanggang 9 n.g. sa Zoom
Men and Women of Faith (MWF) Couples GROWTH GROUP
Tuwing Miyerkules, 8:00-9:45 n.g., sa Google Meet, GG leader Elder Rommel Yazon
GCF SMALL GROUP TRAINING AND PRECEPT PHILIPPINES
An Inductive Bible Study on Mark 7-13
October 11 (Linggo), 8:30 hanggang 9:30 n.u. sa Zoom, makipag-ugnay kay Marj: 0917-779-1549

• GCash (L) and PayMaya (R)  
(i-scan ang QR code sa ibaba)

• Metrobank (Ortigas Sapphire Branch) 
Savings Account 629-3-62919733-9


