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MGA MENSAHE SA MGA AWIT NA SALIW NG ATING BUHAY

Ang Ating Kamangha-
manghang Dios

Makikita natin sa salmong ito ang isang tama na pagkakilala sa Dios 
ayon sa isang awit na katha ni David. 

1) Nakakaalam ng lahat
2) Nasa lahat ng lugar
3) Makapangyarihan sa lahat
4) Makatarungan sa lahat

ANG DIOS AY NAKAKAALAM NG LAHAT (v. 1-6)

“1 O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako.
2 Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo; 
nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo.
3 Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko, at ang lahat 
kong mga lakad ay nalalaman mo.
4 Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko,
O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo.
5 Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan,
at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay.
6 Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin; ito ay 
matayog, hindi ko kayang abutin.”

“Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo.” 

“Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng 
iyon ay alam mo” “Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan” 

“at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay”

“Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin; ito ay 
matayog, hindi ko kayang abutin.”

(Heb 4:13 — “At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi 
ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating 
pagsusulitan.”).

ANG DIOS AY NASA LAHAT NG LUGAR (v. 7-12)

“7 Saan ako pupunta mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas mula 
sa harapan mo?
8 Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon!
Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon!
9 Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga,
at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira,
10 doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at hahawakan ako ng 
iyong kanang kamay.
11 Kung aking sabihin, “Takpan nawa ako ng dilim, at maging gabi ang 
liwanag na nakapalibot sa akin,”
12 kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo, at ang gabi ay 
kasinliwanag ng araw; ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad 
sa iyo.”

Discussion Questions

1. Mag-isip ng isang 
karanasan sa inyong 
buhay na kung saan 
nakita ninyong 
malinaw ang pagkilos 
ng Dios upang kayo 
ay mailagay sa tamang 
daan sa inyong buhay. 
Ikuwento sa inyong 
pamilya at kasambahay. 
Ipagpasalamat sa 
Panginoon.

2. Paano natin lalong 
mailalagay ang ating 
sarili sa ilalim ng 
kapamahalaan ng 
Panginoong Hesus? 
Mayroon pa bang bahagi 
ng ating mga buhay na 
hindi pa natin naisusuko 
sa Kanya? Ipanalangin 
ito at isuko sa Dios.
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“Saan ako pupunta mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo?”

“doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at hahawakan ako ng iyong kanang kamay.”

“kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo, at ang gabi ay kasinliwanag ng araw; ang kadiliman at kaliwanagan 
ay magkatulad sa iyo.” 

ANG DIOS ANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT (v. 13-18)

“13 Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay-bata ng aking ina ako'y iyong hinabi.
14 Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha. Ang iyong 
mga gawa ay kahangahanga; at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.
15 Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo,
nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa.
16 Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap; at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay 
nakasulat, ang mga araw na sa akin ay itinakda, nang wala pang anuman sa kanila.
17 Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip, O Diyos! Napakalawak ng kabuuan ng mga iyon!
18 Kung aking bibilangin, ang mga iyon ay marami pa kaysa buhangin. Kapag ako'y nagigising, ako'y kasama mo 
pa rin.”

“Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha. Ang iyong 
mga gawa ay kahangahanga; at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.”

“Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap; at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay 
nakasulat, ang mga araw na sa akin ay itinakda, nang wala pang anuman sa kanila.” 

“Napakalawak ng kabuuan ng mga iyon!...Kung aking bibilangin, ang mga iyon ay marami pa kaysa buhangin”

ANG DIOS ANG MAKATARUNGAN SA LAHAT

“19 Sana'y patayin mo, O Diyos, ang masama,kaya't layuan ninyo ako, mga taong nagpapadanak ng dugo.
20 Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa 
walang kabuluhan.
21 Hindi ba kinapopootan ko silang napopoot sa iyo, O Panginoon? At hindi ba kinasusuklaman ko silang laban sa 
iyo'y bumabangon?
22 Kinapopootan ko sila ng lubos na pagkapoot; itinuturing ko sila na aking mga kaaway.
23 Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko!
24 At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan.”

“Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko!
At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang 
walang hanggan.”





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" 

ONLINE VISITOR'S CENTER
Are you here for the FIRST TIME? We’d love to get to know you more! Visit tinyurl.com/GCFwelcome today!
BELONGING (Midweek Series): EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH MEDIA
Disyembre 2 (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
BETHEL GROWTH GROUP (WOMEN AGES 40 AND ABOVE)
Tuwing Huwebes, 4-5:30 n.g., sa Messenger chatroom, GG Leader: Baby Bolaños

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

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

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.

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.
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