


Mga Awit na 
Saliw ng Ating Buhay

1.  KAILANGAN NATIN ANG GABAY NG DIOS (Psalm 1)
Ang taong “nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan” (v.2) 
ay “gaya ng isang punungkahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na 
nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon nama’y hindi 
nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya.” (v.3)

Matthew 7:24-27
“24 “Kaya’t ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang 
mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang 
bahay sa ibabaw ng bato.
25 Bumagsak ang ulan, at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin 
at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak, sapagkat 
itinayo sa ibabaw ng bato.
26 Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang 
mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang 
bahay sa buhanginan.
27 Bumagsak ang ulan, at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin 
at hinampas ang bahay na iyon, at iyon ay bumagsak; napakalakas nga 
ng kanyang pagbagsak.”

2. KAILANGAN NATIN MAGDALAMHATI SA DIOS 
     (Psalm 42)

Ang kasagutan dito ayon sa salmista ay “Umasa ka sa Diyos; sapagkat 
siya’y muling pupurihin ko, dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan” 
(v. 5), at muli sa v. 11 — “Umasa ka sa Diyos; sapagkat siya’y muling 
pupurihin ko, ang tulong sa aking harapan, at Diyos ko.”

John 16:33, “…Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa paguusig. 
Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan.”
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2. KAILANGAN NATIN MAGDALAMHATI SA DIOS 
     (Psalm 42)

John 4:14, “14 subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay 
ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay 
sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang 
hanggan.”

John 8:12, “…Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay 
hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw    
ng buhay.”

3. KAILANGAN NATIN MAGTIWALA SA DIOS (Psalm 73)
Psa 73:2-3, “2 Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko’y halos natisod, 
ang mga hakbang ko’y muntik nang nadulas. 3 Sapagkat ako’y nainggit 
sa palalo; aking nakita ang kaginhawahan ng masama.

“25 Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? at liban sa iyo’y wala akong 
anumang ninanasa sa lupa. 26 Ang aking laman at ang aking puso ay 
maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi 
ko magpakailanman.” 

4. KAILANGAN NATIN TUMANAW SA  
    MAGPAKAILANMAN NG DIOS (Psalm 90)

Ang salmong ito ay akda ni Moises at makikita natin ang karunungan na 
binigay ng Dios sa kanya sa kanyang panalangin na “….turuan mo kami 
na bilangin ang aming mga araw, upang kami ay magkaroon ng pusong 
may karunungan.” (v. 12)

Ang pusong may karunungan ayon kay Moises ay kumikilala sa kaiksian 
ng buhay ng tao — “Ang mga taon ng aming buhay ay pitumpung 
taon, o kung malakas kami ay walumpung taon, ngunit ang mga ito ay 
hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito’y madaling lumipas, at kami ay 
nawawala.” (v. 10)
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DISCUSSION QUESTIONS

1.  Anong salmo sa ating mga pinag-aralan ang inyong paborito 
    sa lahat?

2. Anong salmo ang nais ninyong balikan upang lalong maunawaan?

3. Maglista na limang paraan ng pagpupuri sa Dios na puede 
    ninyong gawin sa araw-araw?
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5. KAILANGAN NATIN MAGPURI SA DIOS (Psalm 150)
Ang Dios ay kailangan nating purihin sa kahit na saang dako; sa kanyang 
santuwaryo man sa lupa, o sa kanyang kapangyarihan sa kalangitan — 
“…Purihin ang Diyos sa kanyang santuwaryo; purihin siya sa kanyang 
makapangyarihang kalawakan!” (v. 1)

Ang Dios ay dapat lang purihin dahil sa kanyang makapangyarihang mga 
gawa, at dahil sa kanyang pambihirang kadakilaan — “Purihin siya dahil 
sa kanyang mga makapangyarihang gawa; purihin siya ayon sa kanyang 
kadakilaang pambihira!” (v. 2)

Isa 45:23, “Aking isinumpa sa aking sarili, mula sa aking bibig ay lumabas 
sa katuwiran, ang isang salita na hindi babalik: ‘Na sa akin ay luluhod ang 
bawat tuhod, bawat dila ay susumpa.’”

Phi 2:10-11, “10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, 
sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa, 11 at ipahayag ng bawat dila na si 
Jesu-Cristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.”

Ang magpuri sa kanya ay karapat-dapat lamang  sapagkat tayo ay 
kanyang niligtas sa kasalanan at kapahamakan, at pinangakuan ng lahat 
ng pagpapala ayon sa kanyang kagandahang loob — “Siya na hindi 
ipinagkait ang kanyang sariling Anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, 
bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga 
bagay?” (Rom 8:32)



Send a copy of your transaction document to finance@gcf.org.ph so your giving 
can be properly recorded and an official receipt can be sent to you.

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE EFFORTS
You may also give to support the church family’s COVID relief efforts. Just 
indicate “For COVID-19 Fund”when you email your transaction document.

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”

If you are led to give, you may do so through the following means:

Account Name: Greenhills Christian Fellowship, Inc.

BDO 
BDO Corporate Center
Savings Account: 000661590216

METROBANK 
Ortigas Sapphire
Savings Account: 629-3-62919733-9

CHINA BANK 
Ortigas ADB
Savings Account: 1112-02006218

BPI 
Ortigas Emerald
Peso Savings Account: 9823 0217 01

UNIONBANK 
UB Plaza
Checking Account: 0005-9001-0426

ROBINSONS BANK 
Main Office
Savings Account: 1000-3010-0017-355

PAYPAL 
Please visit gcf.org.ph/give

Scan QR code below:

GCASH

PAYMAYA

WORSHIP 
THROUGH GIVING

Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly 
or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 
2 Corinthians 9:7
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CHURCH
UPDATES

PRE-REGISTER FOR THE IN-PERSON WORSHIP SERVICE
To know more about the safety guidelines and restrictions, and to reserve a seat, 
visit tinyurl.com/GCFreservation. 

REMINDERS OF GOD’S CARE AND FAITHFULNESS DEVOTIONALS
Mondays and Fridays | 8:00 p.m. | Livestream on GCF Facebook and YouTube

LIVEstream (Youth LIVE Worship) 
Saturdays | 5:00 p.m | on youtube.com/user/gcfyouthlive

KIDS’ L.I.F.E. ONLINE SUNDAY SCHOOL
Sundays | 1:00 p.m | on Facebook at @GCFKidsLIFE

THE GCF FAMILY’S HOUR OF PRAYER
Thursdays | 8:00 p.m. | 9 p.m. | via Zoom

YA TALKS
Wednesdays | 8:00 p.m. | LIVE on GCF Facebook and YouTube page
with Pastor JP Kabuhat

MERCY MINISTRY: HELPING WITHOUT HURTING IN CHURCH BENEVOLENCE
March 9 | 6:00 p.m. to 7:30 p.m. | via Zoom | with Pastor Noel Pabiona
To register, kindly contact Grace Mosquera: 0917-532-7662

DISCOVERING WHAT THE FUTURE HOLDS (6-WEEK ONLINE BIBLE STUDY)
Sundays | 8:15 a.m. to 9:30 a.m. | via Zoom 
Pre-registration required: (Precept) Ms Goldie/Jen: 0917-7732378 
(GCF) Marj: 0917-7791549

BURNING HEARTS CHRONICLES GROWTH GROUP (COUPLES (AGE 30 TO 50))
Sundays | 8:00 a.m. | via Zoom | with Jon and Kleng Biscocho

SOWERS 1B GROWTH GROUP (COUPLES (AGE 55 TO 65))
Sundays | 4:00 p.m. | via Zoom | with Jerry Rivas

JOIN OUR ONLINE COMMUNITY
FB: Greenhills Christian Fellowship | IG: gcf.ortigas | YT: GCF Main

Are you joining us for the first time? We would love to get to 
know you more! Visit bit.ly/GCFwelcome

ONLINE VISITOR’S CENTER 

Greenhills Christian Fellowship
Know Christ and Make Him Known
Ruby cor. Garnet Roads, Ortigas Center, Pasig City, 1605
Monday to Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
      (02) 8632 1357         8632 1354 to 56        gcf.org.ph        email@gcf.org.ph


