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LUWALHATIIN ANG DIYOS!                               Enero 15, 2023  

Mga Kasulatan NKJV : Ps. 19; Ps. 139:13-14; Hal. 33:18-19; Lucas 2:10-

14; Pedro 4:12-16; Apoc. 7:1-4,9-17  

Sermon sa isang pangungusap :   Ang Diyos ay nararapat na 

luwalhatiin sa aking buhay, at sa pamamagitan ng buhay ko.  

[Ang mensaheng ito ay nakatuon sa aking kahanga-hangang mga 

mag-aaral sa MIT na nagsisikap na mahasa ang kanilang mga 

kasanayan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagpalain kayong 

lahat ng Diyos, sa pangalan ni Jesus!]  

Sa nakalipas na ilang linggo habang iniisip ko ang Gawain na 

ito, tinanong ko ang Panginoon kung ano ang gusto Niyang 

ibahagi ko sa inyo ngayon. Binigyan niya ako ng dalawang 

salita: “Luwalhatiin ang Diyos.” Kaya, sa tulong Niya, gusto 

kong gawin natin iyan sa araw na ito.  

Sigurado akong iniisip ito ng mang aawit na si David nang 

isulat niya ang mga salita sa Awit 19.  

 

Tumutugon sa pagbabasa ng kongregasyon:  

 

Awit 19 Ipinahahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos ; 

at ang ang kalawakan ay nagpapakita ng Kanyang gawa. 2 

Araw-araw ay nagsasalita, at bawat gabi ay naghahayag ng 

kaalaman. 3 Walang pananalita o wika na kung saan hindi 

naririnig ang boses nila. 4 Ang kanilang pangungusap ay 

lumabas sa buong lupa, at ang kanilang mga salita ay 

hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila naglagay siya ng 
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tabernakulo para sa araw, 5 Na kasingtulad ng lalaking 

ikakasal na lumalabas sa kanyang silid at nagagalak tulad ng 

isang malakas na tao upang tumakbo sa kanyang karera. 6 

Ang pagtaas nito ay mula sa isang dulo ng langit, at ang 

paglibot nito hanggang sa kabilang dulo; at walang natatago 

sa init nito. 7 , nagpapabago ng ang kaluluwa; ang patotoo ng 

Panginoon ay sigurado, ginagawang matalino ang simple; 8 

Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama, nagpapasaya sa 

puso; ang utos ng Panginoon ay dalisay, Ang batas ng 

PANGINOON ay perpekto  nagpapaliwanag sa mga mata; 9 

Ang takot sa Panginoon ay malinis, walang hanggan; ang mga 

kahatulan ng Panginoon ay totoo at ganap na matuwid. 10 

Higit pang naisin sila ba ay kaysa ginto, oo, kaysa sa 

maraming pinong ginto; matamis din kaysa pulot at pulot-

pukyutan. 11 Bukod dito'y sa pamamagitan nila ang Iyong 

lingkod ay binalaan, at sa pag-iingat sa kanila meron malaking 

gantimpala.12 Sinong makakaintindi kanyang mga 

pagkakamali? Linisin mo ako sa lihim na mga pagkakamali. 13 

Iwasan mo rin ang iyong lingkod sa pagmamataas mga 

kasalanan; huwag silang magkaroon ng kapangyarihan sa 

akin. Kung magkagayo'y magiging walang kapintasan ako, at 

ako'y magiging walang kasalanan sa malaking pagsalangsang. 

14 Nawa'y ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-

bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa Iyong 

paningin, Oh Panginoon, aking lakas at aking Manunubos.  

 

Nagsisimula si David sa pakikipag-usap tungkol sa 

kaluwalhatian ng Diyos, na inihayag sa Kanyang nilikha. 

Pagkatapos ay ginawa niya itong personal sa Awit 139.  

Tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin at sinabing:  

Awit 139:13-14 … Binuo mo ang aking mga panloob na 
bahagi; tinakpan mo ako sa sinapupunan ng aking ina.14 



Pupurihin kita, sapagkat ako ay may pagkatakot at kahanga-
hangang mong ginawa; kagilagilalas ang Iyong mga gawa, at 
nalalaman ng mabuti ng kaluluwa ko. 

 
 Habang binabasa natin ang mga talatang ito, huwag 

kalimutan na ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa 

bawat isa sa atin. Tayo ay nilikha sa larawan at pagkakahawig 

ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat (Gen. 1:26-27).  

Sa pagbabalik sa Awit 19, si David ay nagpatuloy sa 

pagninilay at pagpapalawak sa kahanga-hangang 

kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Hindi lamang sa 

paglikha, kundi pati na rin sa Kanyang katuwiran, na makikita 

sa Kanyang Batas o katuwiran.  Sinabi niya: -  

    - Ang batas ng Panginoon ay perpekto 

    - Ang mga batas ng Panginoon ay tama  

     - Ang utos ng Panginoon ay Dalisay 

 Na nagdadala sa atin sa tanong na: “Sa liwanag ng 

maluwalhating nilikha ng Diyos at ng Kanyang matuwid na 

Batas, paano ba tayo mdapat mabuhay?  Subalit, sinagot ng 

Diyos ang tanong na iyon para sa atin pabalik sa Aklat ng 

Exodo.  Sinasabi sa atin ng mga kabanata 19 at 24 ang tungkol 

sa pagbaba ng Diyos sa kaluwalhatian sa bundok ng Sinai at 

pagbibigay kay Moises ng mga detalye ng Kautusan na dapat 

tuparin at sundan ng mga tao. Nauna si Moises kay David ng 

mga 500 taon, ngunit tulad ni David, malalim din niyang inisip 

ang kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos, sa Exodo 33 ay 

gumawa siya ng isa sa pinakamatapang na kahilingang 

ginawa ng isang tao. Pinagbigyan ng Diyos ang kanyang 

kahilingan na patuloy na akayin ang mga anak ni Israel sa 

lupang pangako, sa kabila ng kanilang matinding kasalanan. 

Mula sa pakikipag-ugnayang ito, malinaw na nakita ni Moses 



na may higit pa kay Yahweh kaysa sa batas at katuwiran. 

Kaya, tinanong niya Siya, nang simple at direkta sa abot ng 

kanyang makakaya:  

Exodo. 33:18 … “Pakiusap, ipakita mo sa akin ang Iyong kaluwalhatian.”   

 At hindi kapani-paniwala, sinabi ng Diyos:  

Exodo 33:19 “Gagawin Ko ang lahat ng kabutihan ko sa iyo, at 

aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. 

Magiging maawain ako sa sinumang aking mahabagin, at ako 

ay mahahabag sa sinumang aking kahabagan.” kabutihan 

pumasa kanina  

Humingi si Moises ng “kaluwalhatian.” Ang Diyos ay 

nagpakita sa kanya ng “kabutihan.” Na nagsasabi sa akin na 

sa isip ng Diyos, ang Kanyang kaluwalhatian ay nahahayag sa 

Kanyang kabutihan! At sa “kabutihan” idinagdag Niya ang 

“biyaya” at “habag.” Ito ang Paraan ng pagpapatakbo o 

pagpapatupad ng ating Diyos!  

 

Pagkatapos 1500 taon pagkatapos ni Moises, nang ang 

Mesiyas ay handa nang ihayag, si Gabriel ay nagpakita kay 

Maria at sinabi sa kanya na pangalanan ang kanyang Anak na 

"Yeshua" (Lucas 1:31). Na-anglicize natin ang Kanyang 

pangalan bilang Hesus, ngunit nang makuha ni Jose ang 

kanyang mensahe mula sa anghel tungkol sa anak ni Maria, 

sinabi sa kanya na binigyan Siya ng pangalang Yeshua dahil 

"ililigtas Niya ang Kanyang mga tao sa kanilang mga 

kasalanan" (Matt 1:21). Ang ibig sabihin ng Yeshua ay: Si 

Yahweh ay kaligtasan.  

 

Kaya, gaya ng nakita natin kanina, ang kaluwalhatian ng 

Kapangyarihan ng  Diyos ay nahayag sa paglikha, at ang 



kaluwalhatian ng Diyos katuwiran ay nahayag sa Kautusan. 

Ngunit ang bagay na nagpakilos sa Langit at Lupa at naging 

sanhi ng paglitaw ng isang bituin sa silangan at ang mga 

anghel na bumisita sa mga pastol sa Bethlehem ay hindi 

paglikha o katuwiran. Ito ay kabutihan at biyaya ng Diyos, 

awa at habag, pag-ibig at pagpapatawad, na nakatali sa 

sanggol na si Yeshua (Juan 3:16).  

 

Si Hesus ay isinilang sa isang kuwadra kasama ang isang 

grupo ng mga hayop na nakatayo sa tabi. Ito ay hindi isang 

mapalad na simula, ayon sa anumang pamantayan ng tao. 

Kaya ngayon, para sa iyong walang hanggang 

kapakinabangan, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang aking 

ekspertong pagsusuri, pananaw at pagunawa sa susunod na 

nangyari.  

 

Ang mga anghel ay nakatingin sa ibaba mula sa Langit, at 

para sa kanilang buhay, hindi nila maintindihan kung bakit 

kakaiba ang pagkilos ng Diyos. Paano Niya maipadala sa 

mundo ang Kanyang bugtong na Anak sa mundo at ipanganak 

Siya sa pinakamasamang kalagayan na posible? Ang isa sa 

mga anghel ay hindi na nakayanan, kaya siya ay lumabas 

habang ang iba ay hindi nakatingin at tumakbo pababa sa 

Bethlehem. Natagpuan niya ang nag-iisang grupo ng mga tao 

na gising sa oras na iyon ng gabi – isang grupo ng mga pastol 

na nagbabantay sa kanilang mga kawan upang maiwasang 

salakayin sila ng mga mababangis na hayop. Biglang 

nagpakita ang anghel mula sa kawalan, at nanggaling sa 

harapan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa 

ibabaw niya. Gaya ng maiisip mo, natakot ang mga pastol, 

ngunit ang anghel ay napilitang ibahagi sa kanila ang 

mabuting balita ng Tagapagligtas. Sinabi niya:  



Lukas 2:10-12 … Dinadala ko sa iyo ang mabuting balita ng 

malaking kagalakan na magiging sa lahat ng tao.11 Sapagka't 

ipinanganak sa iyo sa araw na ito sa bayan ni David , Ang 

tagapagligtas, na siyang Kristo na Panginoon.12 At 

itomagigingang tanda sa iyo: Makakakita ka ng isang Sanggol 

na nababalot ng lampin, nakahiga sa isang sabsaban.” isang 

Tagapagligtas   

 

 Sa madaling salita, sinasabi ng anghel, “Huwag magpalinlang 

mga pastol. Ang sanggol na ito sa sabsaban ay narito na 

incognito. Siya talaga ang Diyos na Makapangyarihan sa 

lahat, na nahayag sa laman” (1 Tim. 3:16)!  

At habang inihahatid niya ang mensaheng ito, napagtanto ng 

kanyang mga kaibigan sa langit na umalis siya at inisip kung 

saan siya nagpunta at kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya, 

sinundan nila siya. 

 Lukas 2:13-14 At biglang[MABILIS ang paglalakbay ng mga 

lalaking ito!]doon kasama ng anghel ang isang pulutong ng 

makalangit na hukbo na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi: 14“ 

, at sa lupa ay kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao!” 

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan  

 

Narito ang pinakamahalagang punto na gusto kong sabihin 

ngayon bakit  niluluwalhati natin ang Diyos, at paano 

niluluwalhati natin ang Diyos: Niluluwalhati natin ang Diyos 

dahil Siya ang ating Tagapagligtas, at iniligtas Niya tayo mula 

sa parusang kamatayan ng kasalanan. Iyan ay isang 

napakalakas na magandang dahilan upang luwalhatiin ang 

Diyos! At ang pinakamahusay paraan para luwalhatiin natin 

ang Diyos ay ang pagkuha ng isang pahina mula sa aklat ng 

mga anghel at ibahagi ang "ebanghelyo" - ang "mabuting 



balita" ng kaligtasan sa lahat ng tao na possible at pwede 

nating mahayagan.  

 

      “Tatawagin mong Yeshua ang Kanyang pangalan, 

sapagkat ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga 

kasalanan.” 

      "Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David 

ang isang Tagapagligtas, na siyang Cristo na Panginoon."  

 

Kung isasaalang-alang natin ang mga banal na kasulatang ito, 

umaasa ako na ang mga ito ay mag-udyok ng malaking papuri 

at pasasalamat sa ating mga puso sa Diyos, upang luwalhatiin 

natin Siya dahil iyon ay sa nararapat sa Kanya!  

Gayunpaman, ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay hindi 

lamang ang paraan kung saan maaari nating luwalhatiin ang 

Diyos. Sa iba pang paraan:  

 - Niluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod 

at pagpapasakop sa Kanyang kalooban para sa ating buhay:  

(Hal: Propesiya o Hula ng kamatayan ni Pedro  – Juan 21:19; 

Ang pagsunod o pagpapasakop ni Hesus sa Kanyang sariling 

kamatayan – Juan 17:4).  

- Niluluwalhati natin Siya dahil sa kamangha-manghang mga 

kaloob ng Espiritu na ibinibigay Niya sa atin: (Eg: 1Cor. 12:4-

11; Rom. 12:6-8) - Niluluwalhati natin Siya para sa 

pagpapalaya at pagpapagaling: (Eg: Ex. 15:1-18 (Israel 

pagkatapos tumawid sa Dagat na Pula); Lucas 17:12-18 (isang 

ketongin na bumalik upang magpasalamat)) –  

Niluluwalhati natin Siya dahil sa Kanyang walang-katuwirang 

kagandahang-loob sa atin: (Hal: Awit 115:1)  



- At binibigyang-inspirasyon natin ang iba na luwalhatiin ang 

Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ating 

ginagawa (Mat. 5:16).  

 

Sa bawat araw na nabubuhay tayo ay kailangang isama ang 

isang bahagi ng pagluwalhati sa ating dakilang Diyos. 

Karapat-dapat siyang parangalansaating buhay, atsa 

pamamagitan ngating buhay.  

 

Gumawa tayo ng isang huling punto habang lumalampas tayo 

sa pananabik ng mga anunsyo ng anghel at isaalang-alang ang 

pang-araw-araw na paggiling na madalas nating nararanasan. 

Pagdating sa pagtatapos ng buhay ni Peter, narito ang isinulat 

niya:  

 

      1 Pedro 4:12-16 Minamahal huwag isipin ito kakaiba 

tungkol sa maapoy na pagsubok na susubok sa inyo, na 

parang may kakaibang bagay na nangyari sa inyo; 13 ngunit 

sa lawak na kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Cristo, 

upang kapag ang Kanyang kaluwalhatian ay nahayag, kayo 

rin ay magalak na may labis na kagalakan.14 Kung ikaw ay 

sinisiraan dahil sa pangalan ni Cristo, mapalad ka sapagkat 

nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu ng kaluwalhatian at 

ng Diyos ..  Sa kanilang bahagi Siya ay nilapastangan, ngunit 

sa iyong bahagi, Siya ay niluluwalhati.15 Ngunit huwag 

hayaang magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang 

mamamatay-tao, isang magnanakaw, isang manggagawa ng 

kasamaan, o bilang isang magulo sa mga bagay ng ibang 

tao.16 Ngunit kung sinuman ang nagdurusa bilang isang 

Kristiyano, dito sa magalak sa nakasalalay sa iyo huwag 

siyang mahiya, kundi luwalhatiin niya ang Diyos bagay.  



 

 Ito ang katotohanang nararanasan ng karamihan sa atin. 

Ngunit may higit pa sa buhay kaysa sa nakikita at 

nararanasan natin araw-araw.  

 

Sinasabi sa atin ng aklat ng Pahayag ang tungkol sa muling 

pagbabalik ni Kristo sa Lupa sa Kanyang kaluwalhatian, 

kasama ng Kanyang mga banal na nagtagumpay laban sa 

malaking kapighatian (tulad ng mga bagay na binanggit ni 

Pedro sa banal na kasulatang ito). Sa katunayan, ito ay 

nagiging mas malinaw kapag binabasa natin ang mga Sulat 

tulad ng Hebreo 11 na nagsasalita tungkol sa mga bayani ng 

pananampalataya na nanindigan para sa Diyos at namuhay ng 

matagumpay sa harap ng mga kakila-kilabot na pagsubok at 

kapighatian. Kapag sumali tayo sa grupong iyon sa mundong 

ito, pinahihintulutan tayong sumali sa tinubos na grupong 

isinulat ni Juan sa Apocalipsis 7:  

 

     Apoc. 7:1-4,9-17 Pagkatapos ng mga bagay na ito nakita ko 

ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na 

pinipigilan ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip 

ang hangin sa lupa, sa dagat, o sa alinmang puno.2 

Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat 

mula sa silangan, na may tatak ng buhay na Diyos. At siya'y 

sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel, na 

pinagkalooban na ipahamak ang lupa at ang dagat, 3 na 

nagsasabi, "Huwag ninyong saktan ang lupa, ang dagat, o ang 

mga puno hanggang sa aming natatakan ang mga lingkod ng 

ating Dios sa kanilang mga noo."4 At narinig ko ang bilang ng 

mga natatakan. Isang daanatapatnapu't apat na libo sa lahat 

ng lipi ng mga anak ni Israelayselyadong.  



 

Hindi kinalimutan ng Diyos ang Kanyang bayang Israel. Sila 

ay kukuha ng kanilang lugar sa harap at gitna sa harap ng 

trono ng Diyos sa Langit. Pero hindi lang sila. sabi ni John:  

 

9 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, 

ang isang malaking karamihan na hindi mabilang ng sinoman, 

mula sa lahat ng mga bansa, mga lipi, mga bayan, at mga 

wika, na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng 

Cordero, na nararamtan ng mapuputing damit, na may mga 

sanga ng palma sa kanilang mga kamay,10at sumisigaw ng 

malakas na tinig, na nagsasabi, “Kaligtasannabibilangsa ating 

Diyos na nakaupo sa trono, at sa Kordero!”11 Ang lahat ng 

mga anghel ay nakatayo sa palibot ng trono at ang mga 

matatanda at ang apat na buhay  nilalang, at nagpatirapa sa 

harap ng trono at sumamba sa Diyos,12 nagsasabing: “Amen! 

karunungan, pasasalamat at karangalan at kapangyarihan at 

lakas maging sa ating Diyos magpakailanman. Amen.”  

 

Kapag nagsasalita tayo ng Pagpapala at kaluwalhatian tungkol 

sa Diyos, ito ang hitsura at katulad. Ang mga anghel at 

matatanda, mga Hudyo at mga Hentil ay nagtataas ng 

malakas na tinig sa Diyos sa isang simponya ng pagpupuri at 

pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat at pagsamba sa harap 

ng trono ng Kordero. Siya ang nag-alis ng kasalanan ng 

sanlibutan at nagbigay sa atin ng mabuting balita upang 

ibahagi.  

 

Siyempre, hindi na kailangang maghintay. Maaari nating 

luwalhatiin ang Diyos ngayon din!  



 

13 Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa mga matatanda, 

na nagsasabi sa akin, Sino itong mga nakadamit ng 

mapuputing damit, at saan sila nanggaling?  14 At sinabi ko sa 

kanya, "Ginoo, alam mo." Kaya't sinabi niya sa akin, "Ito ang 

mga nanggaling sa malaking kapighatian, at hinugasan ang 

kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng Kordero.15 Kaya't 

sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya 

araw at gabi sa Kanyang templo. At Siya na nakaupo sa trono 

ay tatahan sa gitna nila.16 Hindi na sila magugutom o 

mauuhaw pa; hindi sila tatamaan ng araw, o ng anumang init; 

17 sapagkat ang Kordero na nasa gitna ng trono ay 

magpapastol sa kanila at dadalhin sila sa mga bukal ng tubig 

na buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang 

mga mata.”  

 

Ito ang huling resulta ng pagluwalhati sa Diyos. Walang 

hanggang kagalakan, kapayapaan, at pag-ibig sa piling ng 

ating Panginoon. Masasabi ko sa iyo; Inaasahan ko ang araw 

na iyon! Luwalhatiin ko ang Diyos ngayon para luwalhatiin ko 

Siya uli pagkatapos. Sa gitna ng mga paghihirap at pagsubok, 

gaano man kahirap at hamon ang mga ito, luluwalhatiin ko 

ang Diyos sa aking buhay at sa pamamagitan ng buhay ko. 

Napakabuti ng Diyos sa akin. At sana ay samahan mo ako na 

Luwalhatiin natin Siya ng bunga ng ating mga labi, na 

nagpapasalamat sa Kanyang pangalan (Heb. 13:15). ***  

 

Kanta:  

Luwalhatiin ang Panginoon (Eb)  

https://www.google.com/search?q=sandra+crouch+glorif 

y+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i 



355i512j46i512j69i57j0i512.15764j0j7&source=UTFchrome&i

e=UTFccid:ec2807ba,vid:Pe3x50TG24 Araw-araw ay Araw ng  

Pasasalamat (Eb) 

https://www.youtube.com/watch?v=4ooK66xOpZg 


