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LORD’S DAY 47

Araw ng Panginoon 47 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Pagbasa ng Kasulatan:  Mga Awit 115

T. 122 – Alin ba ang unang kahilingan?
S. 122 – Sambahin nawa ang pangalan mo; ibig sabihin, ipagkaloob mo sa amin, una, na matuwid ka naming makilala,
gawin Kang sagrado, luwalhatiin, at purihin Ka sa lahat ng Iyong mga gawa, na kung saan ang Iyong kapangyarihan,
karunungan, kabutihan, katarungan, kahabagan, at katotohanan ay malinaw na nahahayag; gayon din, na maisaayos at
pamahalaan ang aming buong buhay, mga kaisipan, mga salita, mga kilos, upang ang Iyong pangalan ay hindi
malapastangan, sa halip ay parangalan at purihin Ka namin.

Introduction:

1. We learned from the previous Lord’s Day that

proper prayer begins with a proper address.

a. We address God as “Our Father, Who is

in heaven!”

b. We respect Him as our Father.  We also

put our trust in Him.

2. After the address, prayer includes petitions.

Petitions are requests.

3. The Lord’s Prayer teaches us what our

petitions should be.

a. There are six petition in the Lord’s

Prayer:

i. Hallowed by Thy Name.

ii. Thy Kingdom Come.

iii. Thy will be done on earth as it is in

heaven.

iv. Give us this day our daily bread.

v. Forgive us our debts as we forgive

our debtors.

vi. Lead us not into temptation, but

deliver us from evil.

b. In this way the Lord’s Prayer teaches us

what our petitions should be.

i. From this model prayer, we learn

what it is proper for us to ask for

when we pray.

ii. And the first thing we should ask for

and desire is that God’s Name is

hallowed.

PRAYING THAT GOD’S NAME BE HALLOWED

I. Our Desire For This

II. The Evidence Of It

I. Our Desire For This

A. What exactly are we asking for in this

petition/request?

1. To “hallow” something means to

separate it from everything

ordinary, & give it a place of honor.

Panimula:

1. Ating natutunan sa nakaraang Araw ng Panginoon ang

tumpak pagpapasimula ng pananalangin na may tamang

pinag-uukulan.

a. Ating pinapatungkulan ang Dios bilang  “Ama naming

sumasalangit!”

b. Ating ginagalang Siya bilang ating Ama.  Atin din

Siyang pinagkakatiwalaan.

2. Matapos ang pagpapatungkol, kasama sa pananalangin ang

mga petisyon.  Ang mga petisyon ay mga kahilingan.

3. Itinuturo sa atin ng Lord’s Prayer kung ano dapat ang ating

mga petisyon.

a. Mayroong anim na petisyon sa Lord’s Prayer:

i. “Sambahin ang Ngalan Mo.”

ii. “Dumating nawa ang Kaharian Mo.”

iii. “Mangyari ang kalooban Mo sa lupa na gaya rin

naman sa langit.”

iv. “Bigyan kami ng pagkain sa araw-araw.”

v. “Patawarin kami sa aming pagkakautang gaya ng

pagpapatawad naming sa mga nagkakautang sa

amin.”

vi. “Huwag Mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas

Mo kami sa masama.”

b. Sa ganitong paraan itinuturo sa atin ng Lord’s Prayer

kung ano dapat ang ating mga petisyon.

i. Mula sa halimbawang pananalanging ito, ating

matututunan kung ano ang tamang hilingin natin

kapag dumadalangin tayo.

ii. At ang unang bagay na ating dapat hingin at ang

pagnanais na sambahin ang Pangalan ng Dios.

IPANALANGING ANG PANGALAN NG DIOS AY SAMBAHIN

I. Ang Ating Pagnanasa Para Dito

II. Ang Patunay Nito

I. Ang Ating Pagnanasa Para Dito

A. Ano ba mismo ang ating hinihingi sa petisyon/

kahilingang ito?

1. Ang “hallow” o pabanalin ay ibig sabihin ihiwalay

ito mula sa lahat ng pangkaraniwan, at bigyan ito

ng parangal.
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2. To hallow God’s Name means

therefore to set God apart from

everything else.  We desire that

God be honored, and exalted, and

praised, and glorified.

3. We realize that everything else is

common and ordinary.  For

everything else is simply a creature

– including the holy angels.

4. Our prayer and desire is that all

honor and praise be for God, and

for Him alone – none of it for

anyone else, not even for us.

5. Psalm 115:1.

B. When we pray this petition, we

acknowledge that God alone deserves to

be honored.

1. No human being deserves this.

a. We are simply creatures made

from dirt.

b. Even if you are strong and

healthy, you are still only the

dust of the earth.

c. And, what is so honorable

about being dust and dirt?

2. People sometimes think they

deserve honor and praise.

a. They think they do because of

how wise they are.  Or how

successful.  Or how generous.

Or how much they possess.

O r  t h e i r  g r e a t

accomplishments.

b. The rich and the famous think

they deserve honor.  Great

athletes (for example, Manny

Pacquiao) think they deserve a

lot of praise.

c. We also sometimes think we

deserve it, because of what

we do or accomplish.  We say:

“I obey God.  I love and help

others a lot.  I have wonderful

children.  I have overcome

certain problems.  I have

earned good grades in school.”

3. But all this praise is misdirected.

For God alone deserves it.

a. He alone is God.  He alone is

eternal, holy, and almighty.

No one else is like Him.

b. We must say: “Great is the

Lord, and greatly to be

praised!” (Psalm 48:1)

2. Ang pabanalin ang Pangalan ng Dios ay

nangangahulugang ibukod ang Dios sa lahat ng

mga bagay.  Ating nasaing parangalan, at itaas,

at papurihan, at maluwalhati ang Dios.

3. Ating napagtanto na ang lahat ng bagay ay

pangkaraniwan at ordinaryo.  Dahil ang lahat ng

mga bagay ay nilalang lamang – kasama na ang

mga banal na anghel.

4. Ang ating panalangin at ninanais na ang lahat ng

parangal at papuri ay para sa Dios, at sa Kanya

lamang – walang anoman dito ang para sa iba,

kasama na ang ating sarili.

5. Mga Awit 115:1 - “Huwag sa amin, O Panginoon,

huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay

ang karangalan, dahil sa iyong tapat na pag-ibig,

at dahil sa iyong katapatan!” 

B. Kapag ating idinalangin ang petisyong ito, ating

kinikilala na ang Dios lamang ang nararapat

parangalan.

1. Walang sinomang tao ang nararapat para dito.

a. Tayo ay mga nilalang lamang na gawa sa

putik.

b. Kahit pa kapag ikaw ay malakas at malusog,

ikaw ay isa pa ring putik ng lupa.

c. At, ano nga ba ang karangalan sa pagiging

isang alikabok at putik?

2. Iniisip minsan ng mga tao na sila ay nararapat sa

parangal at papuri.

a. Inaakala nila iyan dahil sa kanilang

katalinuhan.  O kung gaano sila katagumpay.

O kung gaano sila ka-makatulungin.  O kung

gaano kalaki ang kanilang mga pag-aari.  O

ang kanilang dakilang mga natapos.

b. Ang mayayaman at sikat ay nag-aakala na

sila ay nararapat sa parangal.  Mga

malalaking atleta (halimbawa, ay si Manny

Pacquiao) na nag-aakala na sila ay nararapat

sa maraming papuri.

c. Inaakala din natin minsang nararapat tayo

para dito, dahil sa ating mga nagawa o

naabot.  Ating sinasabi,  “Sumusunod ako sa

Dios.  Nagmamahal at tumutulong ako sa

iba.  Ako ay may mabubuting mga anak.

Aking napagtagumpayan ang ilang mga

problema.  Ako ay nagtamo ng

magagandang grado sa paaralan.

3. Pero ang lahat ng papuring ganito ay namamali

ng direksyon.  Dahil ang Dios lamang ang

nararapat rito.

a. Siya lamang ang Dios.  Siya lamang ang

walang hanggan, banal, at makapangyarihan

sa lahat.  Wala Siyang katulad.

b. Ating dapat sabihin:  “Dakila ang Panginoon,

at marapat purihin!”  (Mga Awit 48:1)
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C. This Lord’s Day of the Heidelberg

Catechism reminds us that God’s works

clearly show that God alone deserves

honor.

1. He does all thing, and does them all

perfectly.

a. He did the work of creation.

By simply speaking the words,

He made a beautiful world –

from nothing.

b. He does the work of

providence.  He controls

everything that happens (both

good and bad).  He cares for

every creature in the universe.

c. He does the work of salvation.

Through His Son, He saved us

from hell.  In great mercy, He

takes undeserving sinners to

heaven.

2. All these works of God (and others

too) show us things concerning

Him.

a. They show His power – He is

the almighty God Who can do

great things.

b. They show His wisdom – He

causes everything to serve His

glory and our good.

c. They show His goodness –

every  day we rece ive

countless blessings from Him.

d. They show His mercy – He

takes to heaven sinners who

deserve to go to hell.

3. Therefore, all God’s works make

very clear that God should be

praised!  He, and no one else,

deserves all honor and glory.

D. This petition of the Lord’s Prayer also

reminds us that we ourselves must honor

and praise God.

1. We all must face these important

questions:

a. What do you live for?  What is

your one main goal in life?

What one motive controls and

guides you in all that you say

and do?

C. Sa Araw na ito ng Panginoon ng Katekismong

Heidelberg na nagpapaalaala sa atin na ang mga gawa

ng Dios ay malinaw na pagpapakita na ang Dios

lamang ang nararapat sa papuri.

1. Ginagawa Niya ang lahat ng mga bagay, at ganap

na ginagawa ang lahat ng ito.

a. Kanyang ginawa ang gawain ng paglikha.

Sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga

salita, Kanyang ginawa ang isang

magandang sanlibutan – mula sa wala.

b. Ginagawa Niya ang gawain ng probidensya.

Kontrol Niya ang lahat ng mga nangyayari

(kapwa mabuti at masama).  Siya ay

nangangalaga sa bawat nilalang sa

kalawakan.

c. Ginagawa Niya ang gawain ng kaligtasan.

Sa pamamagitan ng Kanyang Anak, iniligtas

Niya tayo mula sa impierno.  Sa dakilang

kaawaan, Kanyang kinuha ang mga

makasalanang hindi nararapat patungong

langit.

2. Ang lahat ng mga gawaing ito ng Dios (at sa iba

rin) ay nagpapakita sa atin ng mga bagay na

patungkol sa Kanya.

a. Nagpapakita ang mga ito ng Kanyang

kapangyarihan – Siya ang Dios na

makapangyarihan sa lahat na Siyang

gumagawa ng mga dakilang bagay.

b. Nagpapakita ang mga ito ng Kanyang

karunungan – Siya ang gumagawa sa bawat

bagay upang paglingkuran ang Kanyang

kaluwalhatian at ang ating kabutihan.

c. Nagpapakita ang mga ito ng Kanyang

kabutihan – sa bawat araw tayo ay

tumatanggap ng di-mabilang na mga

pagpapalang buhat sa Kanya.

d. Nagpapakita ang mga ito ng Kanyang

kaawaan – Kanyang kinukuha sa langit ang

mga makasalanang nararapat na mapunta

sa impierno.

3. Samakatuwid, ang lahat ng mga gawa ng Dios ay

nagiging napakalinaw na ang Dios ay dapat

papurihan!  Siya, ay wala nang iba pa, ay

nararapat sa lahat ng parangal at kaluwalhatian.

D. Ang petisyong ito ng Lord’s Prayer ay nagpapapaalaala

rin sa atin na tayo sa ating mga sarili ay dapat

parangalan at purihin ang Dios.

1. Ating dapat harapin ang mga mahahalagang

katanungang ito.

a. Para sa ano ka nabubuhay?  Ano ang

pangunahing layunin mo sa buhay?  Ano ang

humuhubog sa iyo at gumagabay sa lahat ng

iyong sinasabi at ginagawa?
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b. What is your goal and motive

for work?  For your education?

For your marriage?  For your

family life?  For the times

when you relax and have

pleasure?

c. Do you live for yourself, or for

God’s glory?  Do you do these

things to satisfy yourself, or

for the glory of God?

2. We know what we should do.

“Whether therefore ye eat, or drink,

or whatsoever ye do, do all to glory

of God” (I Corinthians 10:31).  But

is that true of us?

3. We often struggle and fail to do

this.  And that is exactly why we

need to pray this petition.

a. We need grace so that we

desire that only God be

glorified.  So we say: “I don’t

want to be honored.  I don’t

want glory for myself.  All

praise to God alone!”

b. We need grace so that we

active ly glorify God in

everything we do.

c. So that the purpose of your

life is not yourself – your

happiness, pleasure, success,

and praise.

d. But you live for God.  You

acknowledge and glorify God

in your life – by everything you

think, and say, and do!

4. Therefore we pray: “Lord, give us

grace so that we consciously glorify

Thee in all things!”

But how do we actually do this?  How do we live so

that God is glorified by our lives?

II. The Evidence Of It

A. You first of all glorify God by living a

godly and obedient and consistent life as

a Christian.

1. It is possible to live your life in such

a way that your life itself glorifies

God.

a. But it is also possible to live

your life so that it does not

glorify God.

b. Our lives are able to dishonor

God’s Name because we are

identified with God.

b. Ano ang iyong layunin at motibo sa

paggawa?  Para sa iyong edukasyon?  Para

sa iyong pag-aasawa?  Para sa iyong

pamilya?  Para sa panahong ikaw ay

nagpapahinga at nagsasaya?

c. Nabubuhay ka ba para sa sarili mo, o para

sa kaluwalhatian ng Dios?  Ginagawa mo ba

ang mga bagay na ito para masiyahan ang

sarili mo, o para sa kaluwalhatian ng Dios?

2. Alam natin kung ano ang dapat gawin.  “Kaya

kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman

ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa

ikaluluwalhati ng Dios”  (I Corinto 10:31).  Pero

tunay nga ba ito sa atin?

3. Madalas tayong nagpupunyagi at nabibigong

gawin ito.  At ito nga mismo kung bakit kailangan

nating manalangin ng petisyong ito.

a. Kailangan natin ang biyaya upang magawa

nating naising maluwalhati lamang ang Dios.

Kaya masasabi natin:  “Hindi ko gustong

maparangalan.  Hindi ko gusto ang

kaluwalhatian para sa sarili ko.  Ang lahat ng

papuri ay sa Dios lamang!”

b. Kailangan natin ang biyaya upang ating

aktibong maluwalhati ang Dios sa lahat

nating mga ginagawa.

c. Upang ang layunin ng buhay mo ay hindi

para sa sarili mo – sa iyong kaligayahan,

kasiyahan, katagumpayan, at papuri.

d. Kundi ikaw ay nabubuhay para sa Dios.

Iyong kilalanin ang luwalhatiin ang Dios sa

iyong buhay – sa pamamagitan ng lahat

mong iniisip, sinasabi, at ginagawa!

4. Kaya naman tayo ay dumadalangin:  “Panginoon,

bigyan kami ng biyaya upang Ikaw ay aming

maluwalhati sa lahat ng mga bagay!”

Pero paano nga ba natin ito nagagawa?  Paano tayo mabubuhay

na ang Dios ay naluluwalhati sa ating mga buhay?

II. Ang Patunay Nito

A. Maluluwalhati mo ang Dios sa iyong buhay una sa lahat

sa pamamagitan ng isang banal,  masunurin, at

tuloy-tuloy na buhay bilang isang Cristiano.

1. Posible na mamuhay sa paraang ang buhay mo ay

lumuluwalhati sa Dios.

a. Pero posible rin na mamuhay sa iyong buhay

na hindi nagbibigay kaluwalhatian sa Dios.

b. Magagawa ng buhay mo na lapastanganin

ang Pangalan ng Dios dahil kilala kang

kabilang sa Dios.
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c. That is not true of unbelievers,

for they and their lives are not

associated with God.

d. But we confess Christ.  We are

Christians.  We are known as

God’s children.

2. We who are identified with God are

being constantly watched by the

world.

a. Our ungodly neighbors are

interested in seeing what we

say and do.  They are eager to

see us sin.  They are eager to

find inconsistencies.

b. They are looking for things we

say and do that contradict the

fact that we are the people of

God, who confess that we love

and obey God.

3. They are also ready to criticize.

They say:

a. “You claim to be a Christian.

Why then are you dishonest?

Why do you steal?  Why do

you use bad language?  Why

do you tell lies?”

b. “You say you worship God,

and that Sunday is a special,

holy day.  But then you don’t

even go to church every

Sunday!”

c. “You say you are God’s

people, but you get drunk, you

party like the ungodly, and

you take God’s Name in vain!”

d. “You say you love God, but it’s

obvious from your life that you

love the world and the things

of the world a lot more!”

e. “You say you love others, but

you often argue and fight with

each other.  You gossip and

slander each other!”

4. Because we are identified with God,

their criticisms of us are also

criticisms of God.

a. It is as though they say: “God,

Who saved you, is unable to

stop you from sinning.  For

you still sin.  God must be

weak.  He has failed in His

saving work.”

b. Whenever you or I are unholy

and ungodly, our life causes

God’s Name to be dishonored

and mocked and dragged in

the dirt.

c. Hindi ito tunay sa mga di-sumasampalataya,

dahil sila at ang kanilang buhay ay hindi

kabilang sa Dios.

d. Pero ating ipinapahayag si Cristo.  Tayo ay

mga Cristiano.  Kilala tayo bilang mga anak

ng Dios.

2. Tayo na kilalang kabilang sa Dios ay palaging

minamasdan ng sanlibutan.

a. Ang ating mga di-mananampalatayang mga

kapitbahay ay interesadong makita kung ano

ang ating sinasabi at ginagawa.  Sila ay

nananabik na makita tayong nagkakasala.

Sila ay nananabik na makakita ng kawalang

pagpapatuloy sa buhay natin.

b. Hinahanap nila ang mga bagay na ating

sinasabi at ginagawa na tataliwas sa

katotohanang tayo ay bayan ng Dios, na

nagpapahayag na minamahal at sinusunod

natin ang Dios.

3. Sila rin ay handang mamuna.  Sinasabi nila:

a. “Inaangkin mo na ikaw ay Cristiano.  Bakit

ka ngayon sinungaling?  Bakit ka

nagnanakaw?  Bakit ka gumagamit ng

masasamang pananalita?  Bakit ka

nagsisinungaling?”

b. “Sinasabi mo sinasamba mo ang Dios, at ang

Linggo ay espesyal, isang araw na banal.

Pero hindi ka naman nagpupunta ng

simbahan tuwing Linggo!”

c. “Sinasabi mo bayan kayo ng Dios, pero

lasing ka naman, nagdiriwang ka na gaya ng

mga masasama, at ginagamit mo ang

Pangalan ng Dios sa walang kabuluhan!”

d. “Sinasabi mo minamahal mo ang Dios, pero

kitang-kita naman sa buhay mo na

minamahal mo ang sanlibutan at ang mga

bagay sa sanlibutan ng higit sa dito!”

e. “Sinasabi mo mahal mo ang iba, pero

k a yo ng  m ada la s  m a g ta lu - a lo  a t

nag-aawayan sa bawat isa.  Nagdadaldalan

at tsismisan kayo sa isa’t isa!”

4. Dahil tayo ay kilalang sa Dios, ang kanilang mga

puna sa atin ay pagpuna rin naman sa Dios.

a. Na parang sinasabi nila:  “Ang Dios, na

Siyang nagligtas sa iyo, ay walang

kakahayang pigilan ka mula sa pagkakasala.

Dahil nagkakasala ka pa rin.  Ang Dios pala

ay mahina.  Siya ay nabigo sa Kanyang

gawaing pagliligtas sa iyo.”

b. Sa tuwing ikaw o ako ay gumagawa ng

masama o walang kabanalan, ang buhay

natin ang nagiging dahilan kaya ang

Pangalan ng Dios ay nalalapastangan,

tinutuya at kinakaladkad sa putikan.
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5. But the opposite is also true.  When

we live a consistent and godly life,

unbelievers notice that and God is

praised.  Matthew 5:16 – “Let your

light so shine before men, that they

may see your good works, and

glorify your Father which is in

heaven.”

6. We therefore need to pray for

grace.

a. We need grace so that we (as

this Lord’s Day states) “may so

order and direct our whole

lives, our thoughts, words, and

actions, that God’s Name may

never be blasphemed, but

rather honored and praised on

our account.”

b. May this always be our prayer:

“Give me grace, Lord, so that

I am obedient, and godly, and

consistent as a Christian.”

B. There is another way in which you should

give evidence of your desire that God be

glorified.

1. This involves the things that God

does to you personally.

a. It involves how you respond to

the things God sends you.  To

trouble and afflictions.  To

floods and poverty.  To

loneliness.  To failures.  To

pain and sickness and death.

b. When God sends suffering, do

you complain, or do you

humble yourself under His

mighty hand?  Do you rebel,

or do you submit?

2. The response that glorifies God is

this first – that we believe and

confess that God does all things.

a. He sends the good and the

evil.  He sends fighting and

peace.  He causes success and

failure.

b. He is sovereign.  He does all

these things (Isaiah 45:7).

3. Secondly, we glorify God when we

confess that God does everything

well.

a. We are inclined to deny this.

We think: “How can sickness

and poverty and family trouble

be good for me?  Health and

5. Pero ang kabaligtaran nito ay totoo rin.  Kapag

tayo ay nagpapatuloy at may kabanalan sa buhay,

napapansin iyan ng mga di-mananampalataya at

ang Dios ay napapapurihan.  Mateo 5:16 -

“Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa

harap ng mga tao;  upang makita nila ang inyong

mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong

Ama na nasa langit.”

6. Kaya kailangan tayong manalangin para sa

biyayang ito.

a. Kailangan natin ang biyaya upang sa gayon

(gaya ng isinasaad ng Araw ng Panginoon)

“na maisa-ayos at pamahalaan ang aming

buong buhay, mga kaisipan, mga salita, mga

kilos, upang ang Iyong Pangalan ay hindi

malapastangan, sa halip ay parangalan at

purihin Ka naming.”

b. Ito nawa ating palaging maging panalangin:

“Bigyan ako ng biyaya, O Panginoon, upang

ako ay maging masunurin, at banal, at

nagpapatuloy bilang isang Cristiano.”

B. May iba pang paraan na makapagbibigay ka ng

patunay ng iyong pagnanais na maluwalhati ang Dios.

1. Ito ay may kinalaman sa mga bagay na ginawa ng

Dios iyong buhay.

a. Ito ay may kinalaman sa kung paano ka

tumugon sa mga bagay na ipinapadala sa iyo

ng Dios.  Sa mga kaguluhan at kahirapan.

Sa mga pagbaha at karukhaan.  Sa

kalungkutan.  Sa mga kabiguan.  Sa sakit at

sa kamatayan.

b. Kapag ang Dios ay naghahatid ng

pagdurusa, ikaw ba ay nagre-reklamo, o

nagpapakumbaba ka sa ilalim ng Kanyang

makapangyarihang kamay?  Ikaw ba ay

lumalaban, o nagpapasakop?

2. Una sa lahat, ang tugon na lumuluwalhati sa Dios

ay ito – na tayo ay sumampalataya at

magpahayag na ang Dios ang gumagawa sa lahat

ng mga bagay.

a. Siya ang naghahatid ng mabuti at ng

masama.  Siya ang naghahatid ng

paglalabanan at kapayapaan.  Siya ang

gumagawa ng tagumpay at ng kabiguan.

b. Siya ay soberano.  Ginagawa Niya ang lahat

ng mga bagay na ito  (Isa. 45:7).

3. Pangalawa, ating naluluwalhati ang Dios kapag

ating ipinapahayag na ginagawa ng Dios na

mabuti ang lahat ng bagay.

a. Tayo ay nakakiling na itanggi ito.  Ating

iniisip kasi: “Paanong ang karamdaman,

karukhaan, at kaguluhan sa pamilya ay

magiging mabuti para sa akin?  Ang
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riches and peace would be

better!”

b. But then we dishonor God.

For we are suggesting that

God made a mistake in

sending these things.  And we

think we are wiser than He is.

c. We must honor God by

acknowledging that He does

everything well.

4. Thirdly, we glorify God by praising

Him for what He does to us.

a. That is easy to do when all is

going well.  It is easy to say,

“Praise God!” when what God

does and sends is pleasant.

b. But God’s people also praise

Him when He makes their way

difficult.  The Bible gives us

some examples of this: Job

1:20-21.  Acts 16:25.

c. We glorify God when we say:

(1) “Lord, all that matters is

the honor of Your Name.

Therefore, if for the sake

of Your glory I must

suffer, that does not

matter!”

(2) “If You are praised by

sending me sickness, or

pain, or the loss of my

job, or afflicting my

children, I desire those

things!”

(3) “If You are honored by

causing me to be

p e r s e c u t e d ,  a n d

constantly mocked and

hated by others, I desire

that!”

d. Yes, we honor God when we

are willing to put aside all

concern for ourselves and to

say to Him: “Do whatever You

are pleased to do to me, so

that You receive glory and

honor and praise!”

5. It is for this especially that we need

much grace from God.

a. Grace that enables us to be

firmly convinced that God is

wise and does all things well

and for our eternal good –

even if we cannot see how

that is the case.

kalusugan at kayamanan at kapayapaan ang

mas mabuti!”

b. Pero nalalapastangan natin ang Dios.  Dahil

ating ipinapalagay na ang Dios ay nagkamali

sa pagpapadala ng mga bagay na ito.  At

ating inaakala na tayo ay mas matalino pa

kaysa sa Kanya.

c. Dapat nating parangalan ang Dios sa

pamamagitan ng pagkilala na Siya ang

gumagawa ng mabubuting mga bagay na

ito.

4. Pangatlo, ating naluluwalhati ang Dios sa

pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya dahil sa

kung ano ang Kanyang ginawa sa atin.

a. Iyan ay madaling gawin kapag maayos ang

lahat.  Madaling magsabi ng,  “Purihin ang

Dios!” kapag may ginawa ang Dios at

naghatid ng mabuting bagay.

b. Pero ang bayan ng Dios ay pinapupurihan

din Siya kapag ginagawa Niyang mahirap

ang kanilang daan.  3) A ng  B ib l ia  a y

nagbibigay ng ilang mga halimbawa nito:

Job 1:20-21.  Mga Gawa 16:25.

c. Ating naluluwalhati ang Dios sa pagsasabi

ng:

(1) “Ang mahalaga Panginoon ay ang

mabigyan ng parangal ang Iyong

Pangalan.  Kaya naman, kung

alang-alang sa Iyong kaluwalhatian ako

ay magdurusa, hindi na ito mahalaga

pa!”

(2) “Ang ninanais ko, Ikaw ay mapapurihan

sa paghahatid Mo sa akin ng sakit, o ng

kirot, o pagkawala ng trabaho, o

mahirapan ang aking mga anak!”

(3) “Ang ninanais ko, kung Ikaw po ay

mapaparangalan sa dulot mong

pag-uusig sa akin, at patuloy na

tutuyain at kaiinisan ng iba!”

d. Oo, ating napaparangalan ang Dios kapag

ating handang isantabi ang lahat sa ating

mga sarili at sabihin sa Kanya:  “Gawin Mo

po anomang makakalugod na gawin Mo sa

ak in,  upang  m atanggap Mo ang

kaluwalhatian at parangal at kapurihan!”

5. Lalo nating kailangan ang biyayang ito buhat sa

Dios.

a. Ang biyaya na nagagawa nating matibay na

mahikayat na ang Dios ay marunong at

ginagawa ng mabuti ang lahat at para sa

ating walang hanggang kabutihan – kahit

hindi pa natin nakikita kung anoman ang

layuning ito.
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b. Then we will be able to say

what Job did (when he lost

everything): “The Lord gives,

and the Lord takes away.

Blessed be the Name of the

Lord!”

Conclusion:  What is your one goal and purpose in

life?  What do you live for?  May God enable us all

to say: “Whether I eat or drink, or whatever I do or

think or say, I will do all to the glory of God!”

b. Doon natin masasabi kung ano ang ginawa

ni Job  (nang mawala sa kanya ang lahat):

“Ang Panginoon ang nagbibigay, at ang

Panginoon ang bumabawi.  Purihin ang

Pangalan ng Panginoon!”

Pagwawakas:  Ano ang nag-iisa mong layunin sa buhay?  Para

saan ka nabubuhay?  Gawin nawa ng Panginoong masabi nating

lahat:  “Kaya kung ako man ay kumakain, umiinom, o anuman

ang aking ginagawa, gagawin kong lahat sa ikaluluwalhati ng

Dios!”


