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MGA MENSAHE SA MGA AWIT NA SALIW NG ATING BUHAY

Maghasik Ng Luha, 
Mag-ani Ng Kagalakan!

Alalahanin natin mga kapatid na ang bayang Israel ay itinaguyod ng 
Dios upang maging halimbawa at tagadala ng kaligtasan sa buong 
daigdig, Isa 49:6 -- “oo, kanyang sinasabi: “Napakagaan bang bagay 
na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob, 
at panumbalikin ang iningatan ng Israel; ikaw ay aking ibibigay na 
pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating 
hanggang sa dulo ng lupa.” 

Tayong mga Kristiano ngayon ay kung baga, naaambunan ng mga 
pangakong biyaya ng Dios sa Israel. Ito ang ibig sabihin ng sinabi ni 
apostol Pablo sa Romans 11:24, “Sapagkat kung ikaw nga na pinutol 
mula sa likas na olibong ligaw, at salungat sa kalikasan, ay isinanib ka 
sa pinayabong na punong olibo; gaano pa nga ang mga ito, na mga 
likas na sanga na maisasanib sa kanilang sariling punong olibo?” 

Para sa ating dumadanas ng paghihirap sa buhay natin ngayon, lalo 
na sa ilalim ng coronavirus pandemic na ito, ito ay mabuting balita. 
Sapagkat makaka-asa tayo na tutugon Siya sa ating mga daing. At 
kung ito ay larawan ng mas malawak na kalooban ng Dios para sa 
kaligtasan ng Kanyang mga hinirang, lalo itong mabuting balita. 
Sapagkat makaka-asa tayo na tutugunin Niya ang ating mga dalangin 
para sa isang masaganang ani ng mga ligtas kay Kristo.

PAPURI SA PAGBABALIK NG BIYAYA

“1 Nang ibalik ng Panginoon ang mga kayamanan ng Zion, tayo ay 
gaya ng mga nananaginip. 
2 Nang magkagayo'y napuno ang ating bibig ng mga tawanan, at ang 
ating dila ng mga awit ng kagalakan, nang magkagayo'y sinabi nila sa 
gitna ng mga bansa, “Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang 
bagay para sa kanila.” 
3 Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin, 
kami ay natutuwa.”

Ito marahil ang bahagyang katuparan ng hula ng Deut 30:3 -- 
“babawiin ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at 
mahahabag sa iyo. Ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang 
pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos.” 
Dapat ngang purihin ang Dios sa Kanyang panunumbalik ng biyaya 
sa Kanyang mga hinirang.

PANALANGIN SA PAGPAPATULOY NG BIYAYA

“4Ang aming mga bihag, O Panginoon, ay iyong ibalik, na gaya ng 
mga batis sa Negeb!” 

Job 42:10 -- “At ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job, 
nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan. At dinoble ng 
Panginoon ang dating kayamanan ni Job.”). v. 1 -- “Nang ibalik ng 
Panginoon ang mga kayamanan ng Zion...”.

Sa mga nagtitiwala sa kagandahang loob ng Dios, dapat lang na 
sundan ng taimtim na panalangin ang Kanyang pagpapala, una sa 
pagpapasalamat, at pangalawa na patuloy Niyang tugunan ang mga 
pangangailangan ng Kanyang mga anak na sa Kanya lang umaasa.

Mga Tanong   
Para sa Talakayan

1. Kailan ang huling 
pagkakataon na kayo’y 
nagbahagi ng ebanghelyo 
sa isang kaibigan, 
kapit-bahay o kamag-
anak? Kung hindi ninyo 
matandaan, kailangan 
ninyo manalangin at 
humingi ng kapatawaran 
sa Dios dahil sa inyong 
pagkukulang sa Kanya. 
Kung kayo naman ay 
naging tapat, purihin 
ang Dios! Sapagkat Siya 
rin naman ang nagbigay 
sa inyo ng lakas na 
sumunod sa Kanya.

2. Mayroon ba kayong mga 
kaibigan, kamaganak, 
kaklase o kasama sa 
trabaho na nais ninyong 
maligtas? Isulat ang 
kanilang mga pangalan. 
Sama-sama silang 
idalangin ngayon.

3. Ano ang kadalasan 
humahadlang sa inyong 
pagsunod sa Dakilang 
Utos na ibahagi ang 
ebanghelyo so iba? 
Ipanalangin ninyo ito na 
tanggalin ng Panginoon.



“ibalik, na gaya ng mga batis sa Negeb!” (v. 4b). 

Ito ay panalangin na magpatuloy ang plano ng Dios na gamitin ang Kanyang piniling bayan upang maipanganak 
ang Mesias ng magbibigay ng kaligtasan ng buong sanlibutan -- para ngang pag-agos ng batis sa Negeb, o pagdaloy 
ng katubigan sa desierto!

Mayroon plano ang Dios sa ating mga buhay, at tayo’y Kanyang niligtas (at ibinalik mula sa pagkabihag sa kasalanan) 
upang maging bahagi ng Kanyang pagliligtas ng Kanyang mga hinirang. Kaya’t tayo ay taimtim na manalangin din 
na lalo Niyang pagyamanin ang ating mga buhay upang ang Kanyang mabuting balita ng kaligtasan ay dumaloy sa 
atin na parang rumaragasang ilog sa gitna ng isang tuyot na lupa!

Kaya’t papurihan natin ang Kanyang pagbabalik ng biyaya, ipanalangin natin ang patuloy Niyang pagpapala; hindi 
lamang para sa ating temporal na katiwasayan, kundi para sa ikalalaganap ng Kanyang pagpapala ng kaligtasan....

PAGHASIK NG LUHA PARA SA PAG-ANI NG KAGALAKAN

“5 Yaon nawang nagsisipaghasik na luhaan, ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan! 
6 Siyang lumalabas na umiiyak, na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan, na dala 
ang kanyang mga bigkis ng inani.”

“Siyang lumalabas na umiiyak, na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan, na 
dala ang kanyang mga bigkis ng inani.” (v. 6) Puno ng katiyakan ang mga salitang ito ng salmista dahil nakita na 
niya ang katapatan ng Dios sa pagpapala ng Kanyang piniling bayan. Kung naibalik nga naman sila magmula sa 
pagkabihag, hindi malayong kayanin ng kanilang Panginoon ang pasaganahin sila muli upang maisagawa Niya 
ang kanyang kalooban para sa kanila.

At ano nga ba ang kaloobang iyon para sa bayang Israel?

Hindi kataka-taka ang katiyakan ng salmista na sila ay pasasaganahin ng Dios sa kanilang pagtanim. Hindi lang 
dahil nakita na niya ang katapatan ng Dios sa nakaraan, kundi dahil may mas malaking balakin ang Dios para sa 
pagdating ng Mesias sa pamamagitan ng Israel. Sabi ng Gen 49:10, “Ang setro ay hindi mahihiwalay kay Juda, ni 
ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Shilo ay dumating; at ang pagtalima 
ng mga bayan sa kanya.” Sabi sa Isa 53:10, “Gayunma'y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; kanyang 
inilagay siya sa pagdaramdam; kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita 
niya ang kanyang supling, pahahabain niya ang kanyang mga araw; at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa 
kanyang kamay.” 

Dahil ipinangako nga ng Dios na babalik muli si Kristo sa gitna ng Kanyang bayan, upang gawing ganap ang 
pagliligtas ng lahat ng Kanyang hinirang, at ng Kanyang bayang Israel. Sa mas malawak ng pagkaunawa natin ng 
mga pangako ng Dios sa Biblia, ito ang kagalakang ani ng lahat ng naghahasik ng binhi na luhaan.

Kailangan nating humayo at lumabas na may pagluha para abutin ang mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong 
Hesus. 

Kailangan nating itanim sa kanila ang binhi ng mabuting balita ng kaligtasan na may pagluha sa ating pananalangin 
na sila ay tumugon ng may pananampalataya. 

At dahil tapat ang Dios sa Kanyang pangako; dahil ibinalik na Niya tayo mula sa ating sariling pagkabihag sa 
kasalanan; dahil tutugunin Niya ang panalangin natin na buhayin niya ang isang patay at tuyot na kaluluwa; dahil 
tayo ay naghasik ng luha; tayo rin ay mag-aani ng kagalakan sa pagliligtas ng mga taong dinala sa atin ng Dios 
upang ilapit sa Kanya. 
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by Pastor David Miguel

How can we be involved in God’s 
mission today? 

A good summary to answer this 
question would be Overseas Missionary 
Fellowship’s (OMF) “Six Ways to Reach 
God’s World”. As a church, we can: 
1.  GO: Serving God in a different culture 
2.  SEND: Send missionaries through 
     encouragement, logistics and finance 
3.  WELCOME: Care and befriend those 
     who come for work, study or a new life 
4.  MOBILIZE: Share the vision of God’s 
     mission with people you know 
5.  LEARN: Explore and study what God 
     has stirred up in your heart for mission 
6.  PRAY: Commit to praying for a 
     specific missionary, ministry, or 
    people group

Here are some ways we can be engaged 
in God’s mission as a scattered church 
today!

I.  Praying for the Scattered Church: 
     The Hindu People 

Our prayer focus for this week are the 
Hindus. It is our prayer that Hindu 
people would come to the knowledge 
of our Lord and Savior Jesus. So kindly 
download the Hindu Prayer Guide 
this week via GCF’s Missionary Care 
(MCare) facebook,  facebook.com/
gcfmcare. We shall be posting weekly 
prayer guides every Tuesday and so 
kindly follow us on facebook. Don’t 
forget to download the guide and pray 
for the Hindu people together with 
your family and your Growth Group. 
Let us make this a weekly habit! 

II. Invite a missionary to your online   
     Growth Group meeting!

Another way to be involved in mission 
is through our missionaries. Have 
you recently reached out to one of our 

supported missionaries in GCF? If 
not then would you consider inviting 
one of our missionaries to your online 
Growth Group meeting so that you can 
be updated with how they are doing as 
well as to lovingly support and pray for 
them? The Missionary Care (MCare) 
ministry of our church aims to develop 
and sustain a vibrant MCare movement 
among GCFers and envisions by 
God’s grace and for His glory that all 
GCFers would joyfully, passionately, 
continuously work together to 
provide holistic care to its missionaries. 
So please, send us a message and 
consider inviting a missionary to your 
online meeting. 

Let us know if you desire to invite a 
missionary to your GG by emailing us 
at mdm@gcf.org.ph, or messaging us 
via sms/ viber at 0917-8919057.

III.  Wetfoot: East Asia 
Lastly, another way to be involved in 
God’s mission is by being equipped 
and made aware of the state of God’s 
mission today. This November, 
we shall be asking ourselves how 
involved and aware are we as a 
church in reaching the whole of East 
Asia with the good news of Christ. So 
join us and ready your luggage as we 
embark on a new adventure to learn 
more about our beloved region this 
November 28, Saturday, at 1:30 PM. 
See you there! 



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" 

BELONGING (Midweek Series): THE POWER OF FORGIVENESS IN A BROKEN WORLD
Nobyembre 18 (Miyerkules), 6:30 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
SPRING OF LIVING WATER (SLWGG) GROWTH GROUP
Tuwing Huwebes, 5:00 n.h., sa Google Meet/Zoom, GG Leader: Elder Boni V. Abdon II
GCF SMALL GROUP TRAINING AND PRECEPT PHILIPPINES
An Inductive Bible Study on Mark 7-13
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

Ruby cor. Garnet Roads, Ortigas Center, Pasig City, 1605
 (02) 8632 1354 to 56, (02) 8635 0078 to 80, (02) 8635 0082 to 83
 Fax No. (02) 8632 1357, Monday to Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

 email@gcf.org.ph   gcf.org.ph   Greenhills Christian Fellowship

MGA ANUNSIYO

GCF RELIEF OPERATIONS FOR #UlyssesPH VICTIMS 
We are accepting CASH donations for the typhoon victims. Email a copy of your transaction slip to 
finance@gcf.org.ph with the subject “Typhoon Ulysses”
EMMANUEL — GCF CHRISTMAS MUSICALE 2020
Celebrate Christ with us on December 20, 2020. Invite your friends and family as we proclaim the good 
news, God with us!
ELECTION OF CHURCH LEADERS 
Church members can visit election.gcf.org.ph to see the list of candidates for the Board of Elders and 
Council of Deacons.
PRE-REGISTER FOR THE IN-PERSON WORSHIP SERVICE
To know more about the safety guidelines and restrictions, and to reserve a seat, visit https://tinyurl.
com/GCFreservation. Pre-registration is open every week from Wednesday (5:00pm) to Saturday 
(11:59pm) or upon full booking, whichever comes first.


