FILIPINO

WEEK 5

Ang Kadakilaan ng Diyos
NOTES

WARM-UP
• Isipin ang isang maimpluwensiyang pinuno sa kasaysayan na
nagustuhan mo. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit naging
dakila ang taong ito?
• Isalaysay ang isa sa mga pinaka-kakaibang bagay na nagawa mo.
Ano ang nangyari sa sitwasyong ito?
• Ano ang maituturing mong dahilan kung paano nagiging
kamangha-mangha ang isang bagay o tao? Magbigay ng isang
ganap na halimbawa.

WORD

Panginoon, kayo’y makapangyarihan at karapat-dapat
na purihin. Ang inyong kadakilaan ay hindi kayang
unawain. MGA SALMO 145:3
^

(Basahin din ang MGA SALMO 145.)
^

Sa salmong ito, pinuri ni David ang Diyos sa Kanyang kadakilaan.
Ginamit ni David ang mga salitang “hindi kayang unawain” upang
ipahayag ang walang hanggang kaalaman at kapangyarihan ng Diyos.
Ang kadakilaang ito ay higit pa sa anumang kayang intindihin ng isipan
ng tao. Subalit kahit hindi Siya kayang maintindihan ng ating isipan, kaya
Siyang mahalin ng ating mga puso. Sinabi ni David na ang nararapat na
tugon sa kadakilaan ng Diyos ay ang purihin Siya. Sa araling ito, ating
titignan kung paano natin ito magagawa. Maaari tayong magbulaybulay, magpasalamat, at maghayag ng Kanyang kadakilaan.

1

Pagbulay-bulayan ang kadakilaan ng Diyos.
Pagbubulay-bulayan ko ang inyong kadakilaan at kapangyarihan,
at ang inyong kahanga-hangang mga gawa. MGA SALMO 145:5
^

Sa Kanyang kadakilaan, ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga anak
ang pribilehiyo na mamuhay kasama Siya. Ibinigay Niya sa atin
ang Kanyang Salita at Siya ay kumikilos upang masulyapan natin
ang Kanyang kadakilaan. Biniyayaan Niya tayo ng kawalanghanggan upang patuloy natin Siyang makilala. Gaya ni David,
dapat tayong magbulay-bulay sa Kanyang Salita at karangalan,
at magsaya sa Kanyang presensiya habang ipinakikilala Niya
ang Kanyang sarili sa atin. Ano ang ibig sabihin ng pagbubulaybulay sa Kanyang Salita araw at gabi (Josue 1:8)? Paano nito
mapalalakas ang ating relasyon sa Diyos?

2

Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang Kadakilaan.
Pasasalamatan kayo, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha;
pupurihin kayo ng inyong mga tapat na mamamayan.
MGA SALMO 145:10

^

Sa tuwing ipinapakita ng Diyos ang Kanyang kadakilaan kay
David, kinagagalakan at pinupuri niya ang pangalan ng Diyos.
Naintindihan ni David ang kahalagahan at pribilehiyo na ibinigay
ng Diyos sa atin upang makapiling Siya at mamuhay kasama Niya.
Dapat tayong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos na nagbibigay
sa atin ng pagkakataon na maranasan ang Kanyang kadakilaan at
tawagin Siya bilang ating Ama (Mga Taga-Roma 8:15). Ano ang
labis mong ipinagpapasalamat?

3

Ipamalita ang kadakilaan ng Diyos.
Ipamamalita ng mga tao ang inyong kapangyarihan at
kahanga-hangang mga gawa, at ipamamalita ko rin ang inyong
kadakilaan. . . . 21Pupurihin ko kayo, Panginoon! Ang lahat ng
nilikha ay magpupuri sa inyo magpakailanman. MGA SALMO 145:6,21
6

^

Tumugon si David sa kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng
paghahayag ng Kanyang kaluwalhatian at pagpupuri sa Kanyang
pangalan. Alam Niya na ang kadakilaan ng Diyos ay hindi niya
kayang kimkimin sa kanyang sarili. Gaya nito, ang ating tugon
ay dapat na pagpuri at pamamalita ng Kanyang pangalan
magpakailanman. Dapat nating ibahagi ang pagmamahal ni Jesus
sa mga naliligaw ng landas at ang Kanyang kagustuhan na iligtas
sila. Bakit mahalaga na ihayag sa iba ang kadakilaan ng Diyos?
Paano mo natutunang gawin ito?

APPLICATION
• Isipin ang pang-araw-araw mong gawain. Paano mo magagawang
maglaan ng mas malaking oras para pagbulay-bulayan ang Salita
ng Diyos? Ano ang isang bagay na ipinapangako mong gagawin
sa ibang pamamaraan simula ngayon?
• Gumawa ng talaan ng mga dakilang katangian ng Diyos. Paano
mababago ng pagkaunawa sa kadakilaan ng Diyos ang pananaw
mo sa mga sitwasyon sa iyong buhay?
• Kanino mo magagawang ihayag ngayong linggo ang karangalan
at kadakilaan ng Diyos?

PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kadakilaan. Pasalamatan Siya
para sa mga ginawa Niya para sa iyo at sa pagkakataon na maging
bahagi ng Kanyang mga plano.
• Ipanalangin na sa iyong pagbabasa at pagbubulay-bulay sa
Kanyang Salita, ang iyong pag-iisip ay magbago. Hingin ang
Kanyang presensiya at gabay araw-araw.
• Ipanalangin ang katapangan at pagkakataon upang maihayag ang
kadakilaan ng Diyos at upang maipangaral ang ebanghelyo sa iba.
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