


 

 
 
 

Exceed-/ɪkˈsiːd/-  

 Synonym discussion: surpass, transcend, excel, outdo and  
outstrip mean to go or be beyond a stated or implied limit, measure or 
degree.  Exceed implies going beyond the limit set by the authority or 
established by custom or by prior achievement.  Surpass suggests  
superiority in quality, merit or skill.  Transcend implies rising or extend-
ing notably above or beyond ordinary limits.  Excel implies preemi-
nence in achievement or quality and may suggest superiority to all   
others.  Outdo applies bettering or exceeding what has done before.  
Outstrip suggests surpassing in a race or competition. 
     -Merriam-Webster 

 

 By the standard of this world, never would GBC exceed.  We 
maybe forever be stuck at the bottom of the ladder.  We don‟t make the 
cut. 
  But the good thing is, the Lord of exceeding goodness does 
not see as the world sees.  His standard is different.  His requires all 
yet does not require much— like the story of the widow who gives just 
the coins, but for Jesus, she is the one who exceeds in giving. 

 

 Though poor and weak we are, the Lord has proven that we 
can rise by doing all that we can for in that that God finds pleasure-  
whole mind, whole body, whole heart, whole soul. 

 

 This mini-magazine features exceeding services, testimonies 
and stories of how God lifted GBC from the ground. 

 

 From the beginning, God meant us to EXCEED!   

 

 To God be all the Glory. 

Staff: Jennifer M.  Pedraza,  Eunice  M. Pedraza, Cherry O. Minga and Daisyree O. Minga 

   
  

 Tyong Pedring, 
Tyang Concep and Kuya 

Diony here are doing the 
Making Melodies in My 
Heart‟s thumbs up,      

elbows up, knees bend 
and feet apart in one of 

our  family fellowships. 
  
 We treasure 

these fellowships.  These 
are the times when we 
can eat together, do 

crazy actions, sharpen 
our wits, joke around, 

get-to-know each other 
more and more and 
sometimes, bag prizes 

too! 

 But the prize 

that we get the most is 

the joy brought by the 

brotherhood—  the        

relationship and the 

closeness of the family. 
 

 Oh, I love this 

family of God! So 

closely knitted into one. 

They have taken me 

into their hearts and 

I’m so glad to be a part 

of this great family! 

Mapalad ang mga aba  
na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, 

Sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. 
Mapalad ang mga nahahapis,sapagkat aaliwin sila ng Diyos. 

Mapalad ang mga mapagpakumbaba, 
Sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. 

Mapalad ang mga nagmimithing makatupad  
sa kalooban ng Diyos, 

Sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. 
Mapalad ang mga mahabagin, 

Sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. 
Mapalad ang mga may malinis na puso, 

Sapagkat makikita nila ang Diyos. 
Mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, 
Sapagkat sila’y ituturing ng Diyos na mga anak Niya. 
Mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod  

sa kalooban ng Diyos sapagkat  makakasama sila  
sa Kanyang kaharian. 

Mapalad kayo kung dahil sa Aki’y inaalimura kayo ng tao, pi-
nag-uusig, at pinagwiwikaan ng ano mang uri ng kasamaan na 

pawing kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, 
Sapagkat malaki ang inyong gantipala sa langit. 

Mateo 5:1-12a 

 M a g w a w a l i s , 

maglilinis… magwawalis ulit 

at maglilinis.  Pinakamaaga 

kung Linggo.   

 Hindi ko alam kung 

napapansin natin ang tila ba 

maliliit na bagay na ito.  Mga 

malilit na detalye.  Hindi sa 

unahan o entablado.  Hindi sa 

m a g a g a l i n g  n a 

pananalita.kundi sa konsisten-

teng paglilingkod na abot ng 

kanyang kakayanan— ito si 

kuya Aba. 

 “Mapalad ako sapag-

kat naglilingkod ako sa Diyos. 

Hindi ako kawawa sapagkat 

kasama ko ang Diyos. Hindi 

Niya ako pinababayaan,”  

simpleng sagot ni kuya Aba sa 

aking mga tanong. 

 “Sa langit ka ba pu-

punta kung sakaling mamatay 

ka,kuya Aba?” tanong ko. 

 “Oo, sapagkat tinang-

gap ko si Jesus bilang sarili 

k o n g  P a n g i n o o n  a t                 

Tagapagligtas,” tiyak na tiyak   

niyang sagot. 

 “Marami pa akong 

gustong gawing paglilingkod 

sa Panginoon,” sabi ni Kuya 

Aba.  “Magwawal is  a t 

maglilinis sa Huwebes, at  

Sabado, at sa Martes, at     

Huwebes, at sa Sabado ulit.” 

 Hinihintay ko pa na 

may idagdag siya kaya       

tinanong ko kung ano pa. 

 “Magwawalis ulit sa 

isang lingo, at isa pang lingo, 

at habang ako‟y nabubuhay.” 

 Wow… Mapalad ka 

nga, kuya Aba. Nalalaman mo 

kung paano ka maglilingkod 

ng buong katapatan sa Dios. 

 Tila kwento ng balo 

na nagbigay ng kusing sa  

templo.  Munti mang halaga 

pero yun ang lahat-lahat sa 

kanya.  At sinabi ng Pangi-

noon, “Siya ang nagbigay ng 

higit sapagkat ibinigay niya 

ang kanyang lahat-lahat.” 

 Pagwawalis man o 

paglilinis, o pagiging maaga 

tuwing Linggo— nalalaman 

natin na si Kuya Aba ay isa sa 

mga naglilingkod nang higit 

sa iba, dahil ibinibigay niya sa 

mga gawaing ito ang kanyang 

b uo n g  m a ka k ay a — a ng        

kanyang lahat-lahat. 
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 GBC might have been 

ambitious to hold such events 

as this Sport Fest.  But then, 

we have history of being        

ambitious.  The Great Eddie 

Mesa Concert for one,        

followed by the PAPURI  

Concert, and of course, the 

Basketball tournament that 

brought the then famous PBA 

player Freddie Hubalde here, 

right here in Guinhawa. 

 Y es .  Am bi t io us .   

Considering that financially, 

the Sport Fest would be       

impossible, but it was made 

possible and will be made 

possible again this year for the 

Round 2 of the LET‟S PLAY: 

PALAPIT LALO AKO SA 

„YO, HESUS.   We all ascribe 

the glory to God who, despite 

that we are poor and weak,  

made us rich and strong in His 

name. 
           *** 

 Last April, we had 

about 150+ people in         

attendance from kids of about 

five years old to adults, from 

this barangay Guinhawa,    

including Sitio Mangga and 

Babahurin, to the nearby 

Barangays as Lumambayan 

and Pili. 

 We took the opportu-

nity to present the Good News  

in different ways before the 

games began. 

 The players were   

divided into four teams, Red, 

Blue, Green and Yellow.  

Cheers and yells were made to 

add more fun.  There was also 

a search for the Mr. and Ms.  

PLAY 2012.  These were a hit 

even to the adults who were 

only observing the Sport fest. 

 We had basketball, 

volleyball, badminton, table 

tennis, dart, chess, Amazing 

Race and other parlor games. 

 The  Sport Fest is one 

way that we can reach the 

community and bring Jesus to 

them. 

 This year, we‟re again 
praying that the Round 2 of the 
sport Fest will be a blessing to 

everyone as with the Round 1. 

 Let us pray that 

through this yet again           

ambitious event, GBC will be 

able to show the people who 

God is and what He is capable 

of.  And that of course, we can 

bring them close to God. 

 That‟s ambitious, eh? 

 See you! 

bedient,” sabi ni ate     

   Eden. Ito ang 

seryosong sagot 

n‟ya nang tanungin 

kung anong pangu-

ngusap ang nais 

n‟yang maalala ng mundo 

ukol sa kanya. 

Tumawa ako.  Sabi ko, 

“Pangungusap, hindi salita.  

Hindi ka naman obedient eh.” 

 

hindi nila napaghandaan ang 

kamatayan.” 

 Kung iisipin, marami 

tayong maaalala tungkol kay 

ate Eden Cantos.   

 Isa na dito ang hindi 

m a p a p a b u l a a n a n g                   

MAGANDA siya at kabilang 

sila sa lahi ng magaganda.   

 Kung titingnan nga 

naman sa labindalwaa niyang 

“Gusto kong mag-

malaki,” dagdag pa niya, 

“dahil napapapurihan ko ang 

Panginoon.  Hindi ko mapigil 

ang paghahayag kung ano ang 

ginagawa Niya sa akin.” 

 “Ang tagumpay ay 

hindi dahil sa kung anong 

meron ka, kundi kung ano ka 

sa paningin ng Panginoon.  

Mas hinahangad kong maging 

Cum Laude sa langit.  Kaya 

ginagawa ko lahat para      

kamtan ko ang gantimpalang 

iyan pagdating sa langit.  

Hindi kase nililimot ng Dios 

ang ating mga ginagawa.” 

  

Tumawa rin si ate 

Eden.  Most of the time, 

seryoso s‟yang magsalita.  

Yan ay kung tungkol sa 

espiritwal na bagay ang pag-

uusapan.  Pero kung hindi  

naman, aba, hagalpak din 

nang tawa.  It is in one of her 

funniest to say  “pa-relaks-

relaks, pa-red horse-red 

horse”. 

“Seryoso ba?” tanong 

niya sa akin. 

“Oo. „Yung tipong 

tagline o quotation na galing 

sa „yo at yun ang maalala ng 

lahat ng tao sa iyo” 

“Si Eden Cantos ay 

nabuhay ng maayos at        

namatay ng karapat-dapat,” 

sagot  niya.  “Yung iba kase, 

kapatid, lahat pogi at maga-

ganda, ganun din ang mga 

pamangkin niya. Maliban di-

yan, lahi din siya ng pinagpala.  
Oo nga naman.  Ganda, musika, 
ayos ng pamilya, at kahit sa 

pinansyal na kalagayan, siya at 
ang kanyang pamilya ay pinag-
pala. 

“Ito ay dahil sa pag-
sunod ko sa Dios.  Nagpa-
pasalamat ako dahil sina 

Mommy at Daddy ay sumunod 
talaga sa Panginoon.  Ang tina-

tamasa ko ngayon ay pag-aani 
mula sa pagsunod,” sabi niya 
nang buong pagmamalaki.  

 Hindi sa nagmamalaki 
siya. Ramdam namin sa pag-si-
share niya, ibinabalik niya sa 

Panginoon ang lahat ng meron 
siya. 

“Yung Confidence ko 

sa pagsasalita, galing sa Dios.  

Minsan, at-at akong magsalita 

at inaamin ko yon.  Pero, ang 

Dios ang nag-angat sa akin 

mula sa aking kalagayan.” 

Ipinagmamalaki ka ng 

GBC, ate Eden.  Sa mga      

buhay na naabot mo sa pamu-

muno sa GBCYP, sa mga 

Care Groups, sa Board ng 

GBC, sa Worship Team, at 

ABCCOM Worship Team— 

alam namin na si Yahweh ay 

Dios na di marunong sumira 

sa Kanyang pangako. Tapat 

Siya sa lahat ng umiibig at 

sumusunod sa Kanya, at ipina-

darama Niya ang Kanyang 

pagmamahal hanggang makai-

sanlibong salinlahi. 
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Pioneers 

 Keats Penaranda 

 Cefring Cantos 

 Fila Cantos 

 Felix Garilao 

 Norma Madrid 

 Siyong Caringal 

 Dot Reiber 

 Gwen Lay 

 Remy Lingon 

 Sonny Lingon 

 Kuyoki Sami 

 Julius Doliente 

 

Pastors 

 Ernesto Cantos 

 Paul Pascua 

 Joel Manalo 

 Ton Ortega 

 Bong Fernandez 

 

Intern Pastors 

 Rod Mengaracal 

 Winer Caperina 

 Elmer Cantos 

 Ricky Tapao 

Christian Service Workers 

 Pong Dolojan 

 Eden Cantos 

 Abe Latonero 

 Ricky Tapao 

 Laida Morales 

 Leony Cantos 

 Gener Averilla 

 Enrico de Dios 

 Sergio Samson 

 Cenen Rejano 

 Maria Fe Tapao 

 Macaria Zarzuelo 

 Francis Tubato 

 Diana Lane Bolivar 

 Derlene Maderazo 

 May Ann Eming 

 Mary Jane  

 Cherry Minga 

 Jerome Magculang 

 Sherman Fronda 

 Edna Gabayno 

 Winer Caperina 

 Jun Tanon 

Members of the Board  

 Cefring Cantos 

 Gilbert Castronuevo Sr. 

 Estephen Cantos 

 Jimeno Pedraza 

 Diomedes Minga 

 Reynaldo Dancis 

 Esther Dancis 

 Loelia Pedraza 

 Concep Janap 

 Tomas Abuyo 

 Gloria Macalalad 

 Edith Gonzales 

 Diony Fabito 

 Danny Ditchon 

 Shirley Fronda 

 Eutiqio Balicog 

 Glenda Monton 

 Cora Monton 

 Eden Cantos 

 Laida Morales 

 Cefring Cantos 

 Fila Cantos 

 Siyong Caringal 

 Sonny Lingon 

 Remy Lingon 

 Julius Doliente 

 Milo Gonzales 

 Edwin Jamolin 

 Danny Gabayno 

 Edna Gabayno 

 Tess Cantos 

 Lucille De Guzman 

 Jennifer Pedraa 

 Donio Monton 

 Bosyo Monton 

 Winner Caperina 

 At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang       

kasaysayang di-malilimot kailanman ang kanilang iniwan.   

  Makatarungan ang Diyos.  Hindi Niya lilimutin ang 

inyong mga ginawa at ang pag-ibig na ipinakita at hanggang 

ngayon ay ipinakikita sa mga kapatid. 

Workers 

 Efraim Cantos 

 Mabel Yaco 

 Menia Cantos 

 Elsa Caringal 

 Neneth Abuyo 

 Myrna Consing 

 Joseph Gonzales 

 Peter Bendana 

 Ellen Bendana 

 

 

Praise and Worship Team 

 Estephen Cantos 

 Eden Cantos 

 Danny Ditchon 

 Leony Cantos 

 Edna Gabayno 

 Haniel Cantos 

 Bing-Bing Caringal 

 Joseph Gonzales 

 Audrey Pedraza 

 Rosemarie Abuyo 

 Derlin Maderazo 

 Peejay Cantos 

 Sam Oliver Gonzales 

 Pheb-Pheb Dancis 

 Eunice Pedraza 

 Ezra Dave Dancis 

 Jennifer Pedraza 

 Cherry Minga 

 Sherwin Sales 

 Cliff Fonte 

 Jerome Magculang 

 Daisyree Minga 

 Jhobell Consing 

 Razy Galipuso 

 Leny Sulnukiwan 

 Mibi Sulnukiwan 

 

Sunday School Teachers 

 Ton Ortega 

 Leny Sulnukiwan 

 Cherry Minga 

 Derlin Maderazo 

 Jennifer Pedrsza 

 Eden Cantos 

 Sherwin Sales 

 Concep Janap 

 Jimeno Pedraza 

 Tess Cantos 

 Melissa Monton 

 Menia Cantos 

 Remy Lingon 

 Laida Lingon 

 

 

Speaker-Pastors 

 Pong Dolojan 

 Ricky Tapao 

 Vehn Monton 

 Eric Gamier 

 Larry Famadico 

 Ton Ortega 

 Abe Latonero 

 Peter Bendana 

 Ruel Penaloza, Sr. 
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 Bahay ang isa sa pina-

kamimithing bagay ng isang 

tao. Ito daw ang magpapatu-

nay ng estado natin sa buhay. 

Ang bahay ang ating kublihan.  

Kaya kung ito ay matitibay na 

pundasyon, makaranas man ng 

matinding bagyo, mananatili 

itong nakatayo.  

  

 Wala mang magan-

dang bahay na maituturing 

ang nanay Gloria ng               

Guinhawa Bible Church, nan-

iniwala siya na maganda ang 

tahanan sa langit na inilaan ni 

Kristo para sa atin. 

  

 Si Nanay Gloria ay 

naninirahan sa isang kubo,  

i s a n g  n a p a k a s i m p l e n g 

tahanan. Habang naglalakad 

sa harapan ng kanilang bahay, 

aksidenteng nadulas si nanay 

Gloria at napatama ang ilang 

bahagi ng katawan sa mga 

baton a kanyang kinadapaan. 

Nagkaroon ng 

yang mukha, at mabuti ang 

Dios dahil hindi nagkaroon ng 

anumang bali sa kanyang mga 

buto dahil na din sa kanyang 

katandaan. Ang Dios ay       

talagang nag-iingat  sa       

Kanyang mga anak. 

 

“Ako ang inyong Dios.       

Iingatan Ko kayo hanggang 

sa pumuti ang inyong       

buhok.” 
 Dahil mag-isa lamang 

siya sa kanyang tahanan gu-

magawa sya ng paraan para 

matugunan ang kanyang mga 

pangunahing pangangaila-

ngan. Kahit na medyo hirap sa 

paglalakad dahil sa katandaan 

at medyo malabo na ang mga 

mata, kumukuha siya ng mga 

panindang gulay upang itinda.  

 

 Tuwing umaga, ibini-

benta nya ang mga kamatis, 

sitaw, talbos ng kamote at  

petsay para makabili ng       

pangangailangan. Ngunit ang 

Dios ay hindi bulag upang 

hindi makita ang kalagayan ng 

Kanyang anak.   
 

 Gumamit ang Dios ng 

mga taong pwedeng maging 

Kanyang maging kamay 

upang mas higitan ang kan-

yang pagpapala sa buhay ni 

nanay Gloria.  

 

 Tuwing lingo, nag-

bibigay ang bawat kapatid ng 

kanilang pwedeng maitulong 

sa ating kapatid. Mayroon ding  

nagbibigay ng  pang hanap-

buhay na pwedeng magawa 

kahit nasa bahay lamang,    

tulad ng pagtitinda ng gasolina 

at bagoong. Mayroon ding 

mga kapitbahay na nagaalala 

at nagbibigay ng mga tulong. 

Ito ay mga patunay na hindi 

pinapabayaan ng Diyos ang         

Kanyang mga anak. 

 

 Habang tumatanda, 

mas humihigit ang kanyang 

pagsunod sa Panginoon at mas 

humihigit din naman ang mga 

pangakong nararanasan niya.  

 

 Si Nanay Gloria ay 

isang bahay na di matitnag ng 

kahit anong bagyo.  Ang      

buhay niya, kasama ang kan-

yang munting tahanan, ay 

katunayan na ang pangako ng 

Diyos ay pwedeng mag-

exceed sa mga taong             

nag-eexceed sa pananam-

palataya at pagsunod na       

kasama ang Panginoon. 

 

“Matanda na ako’t mula 

pagkabata, sa tanang buhay 

ko’y walang nabalita na sa 

taong tapat ang Diyos nag-

pabaya o ang anak Niya’y 

naging hampas lupa.”  
-Awit 37:25 

Si Nanay Gloria ay nagsisilbing 

miyembro ng lupon, prayer  

warrior at taga-payo ng mga 

nakababata sa kanya sa GBC.  

Nagiging halimbawa ang buhay 

niya kung paano naging matapat 

ang Diyos sa kanyang buhay. 

 Mahirap ngumiti sa 

mahirap na sitwasyon.  Ma-

hirap maging masaya kung 

marami kang bagay na 

minimithi subalit tila walang 

katuparan ang mga ito. 

 Maraming natutuwa sa 

pagiging masayahin ni Razy.  

Subalit, kung malalaman natin 

ang kwento ng buhay niya, 

marahil iisipin natin na hindi 

na talaga ngingiti ang isang 

tulad niya. 

 Galing ang pamilya 

niya sa Bohol.  Sa tulong ni 

Boom Boom Bautista ay    

nakauwi ang kanyang pamilya 

dito sa Mindoro. 

 Dahil sa hirap ng   

buhay, hindi na siya nakapag-

patuloy ng pag-aaral. Sa mu-

rang edad pa lamang ay nag-

simula na siyang magtrabaho. 

Hindi siya nakapapamuhay 

tulad ng normal na kabataan. 

 Isa pa, tila ba kulang 

ang buhay niya.  Naghahanap 

siya ng isang tatay. 

 Subalit dumating ang 

Panginoon sa buhay ni Razy. 

Ang malungkot niyang buhay 

ay napalitan ng saya.  Nala-

man niya na ang kaligayan ay 

ang kalagayan ng puso, at ito 

ay bigay ni Jesus.  Hindi ito 

nagbabago anumang pang-

yayari sa buhay. 

 Ngayon, si Razy ay 

puno ng waya.  Puro ngiti ang  

Mababakas sa mga 

labi niya, at 

puro mga 

pasasalamat 

ang namu- 

mutawi sa  

kanyang  

mga labi.  

 

Hindi na 

kulang  

ang  

buhay  

niya.  

  

 Nagkaroon siya ng 
Ama na higit pa sa ama ng 

mundo. 
 Ibinibigay niya ngayon 
ang kanyang buhay sa pagliling-

kod sa pamilya  at sa Diyos sa 
pamamagitan ng pagiging mi-
yembro ng Praise and worship 

team.   
Isa siya sa mga nagpa- 

   pasaya sa GBC. 

 Tulungan natin siya sa  
             pananalangin. Hangad  

          niyang makabalik sa pag-         
aaral.  Nananalangin din 

           siya na makita muli ang 

         kanyang ama. 
          Tulungan din natin  siya  

       sa pananalangin upang  

     maipaopera ang lumalaking 
        nunal sa kanyang labi. 

  

 “Tapat ang Diyos,  

at hindi Niya ipahihintulot 

na kayo‟y subukin nang 

higit sa inyong maka- 

kaya. Sa halip, pag- 

dating ng pagsubok, 

bibigyan Niya kayo 

ng lakas upang ma- 

pagtagumpayan iyon.”  

GBC Family 2013 
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Gbcyp dudes pose Wacky here.  Thanks Phebe for the pizza.  A next time wouldn’t hurt.  Hehehehehehe :) 

 Brother to brother. 
 This is our simple code.  
We do  not go alone in the 

course of our lives.  
 Gbcyp means Guinhawa 

Bible Church Young People and 

this  doubles as Gawing       

Batayan si  Cristo sa „Yong         

Pamumuhay. 
 We aim to be excellent 
on what we are to do: at home, 
at school, at the community and 

at the church. 

 We are thankful        

because we are given this      

accountability group that cares 

for one another as brothers.  

Gbcyp is an extension of our 

family. 

 Grateful we are to our 

ate Eden who God uses for 

this ministry.  Her home is an 

open home to us.  We never 

question ate Eden‟s inheri-

tance in heaven because of 

  By God‟s grace, we 

stand tall and proud.  We 

maybe a small and weak group 

but God  proved His might in 

us. 

 We are proud to have 

gone on a trip not-so-long ago 

to the NCR and Region IV-A. 

We are proud to have been the 

first YP band of ABCCOM.  

We are proud that we develop 

internet sites people around 

the world visit. 

 Yes, we are nothing 

and small and weak...but we 

remember what the Lord said 

to Paul:  “ My grace is suffi-

cient for you for my power is 

made perfect in weakness.”  

therefore, like Paul, we will 

boast all the more gladly about 

our weaknesses so that 

Christ‟s power may rest on us. 

. 

 Taong 2010, duma-

ting ang  pamilya Mendroz sa 

Brgy. Guinhawa mula Brgy. 

Pagalagala.  

 

 Kilala sa GBC bilang 

“Ate Evic”, si Marivic        

Mendroz  ay isang matiyaga at 

mapagmahal na asawa kay 

Joel, at ina sa apat anak na 

sina Diana, Jomar, Daryl, at 

Jeheil. 

 

 Bilang isang asawa, 

naghahangad siya na mapabuti 

ang kanyang asawa at maging 

kabilang sa pamilya ng Diyos.  

 

 

 

 Bilang ina ng tahanan, 

siya ay naghahangad na mapa-

ganda ang buhay ng kanyang 

pamilya, lalo na ng kanyang 

mga anak. Ninanais din ni-

yang maabot nila ang kanilang 

mga pangarap upang mapaiba 

sa dati ang takbo ng kanilang 

buhay, kaya naman lahat ay 

gagawin niya para sa sila ay 

makapag-aral. 

 

 Naghanap siya ng  

trabaho upang makatulong na 

matugunan ang panga-

ngkailangan ng kanilang      

pamilya.  

 

 Madaming gastusin sa 

araw-araw— pagkain, pang-

tuition fee at  pang-baon ng 

kanilang tatlong anak, na ang 

dalawa ay nasa highschool 

na— kung iisipin ay tila     

nakakapagod ang buhay.  

 “Ang lahat ng bagay 

ay paulit-ulit lang,” aniya. 

 

 Ano nga ba ang       

kasagutan sa lahat ng bagay 

na kanyang inaalala? O sino? 

  

 Nahanap nya ang  

kasagutang ito nang makilala 

niya si Hesus. Nakakilala siya 

sa Panginoon at naghahangad 

pa na patuloy na makilala 

Siya.  
 

 Bagaman nalalaman 

niya na hindi garantiya na 

mawawala ang hirap ng buhay, 

sa Panginoon siya nakasum-

pong ng kapahingahan. 

Ang mga bagay na kanyang 

pinagaalala ay sa Panginoon 

na niya ini-aasa. Ngayon ay 

nalalaman niyang si Jesus ang 

kasagutan at kasapatan sa  

lahat ng bagay para sa kanya. 

 

 Tunay ngang ang 

naibibigay  lamang ng pera 

ay ang kalayaang hindi mag-

alala sa pera, at ang naibibi-

gay lamang ng mabuting 

kalusugan ay ang kalayaang 

hindi magalala sa kalusu-

gan. Ngunit ang pagtitiwala 

sa Diyos ang tanging nag-

bibigay ng kalayaang hindi 

mag-alala sa anumang      

bagay.” 
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Arrival and registration 
Welcoming of guests 
 Visitors 
 Daughter church  
 Speaker 
Acknowledgement 
 
 
UMAWIT NG HALLELUJAH 

Tayo‟y mapuri 
Sa Dios na dakila 
Tayo‟y umawit 
Sambahin natin 
Ang ngalan Nya 
 
Umawit ng hallelujah 
Umawit ng hallelujah 
Umawit ng hallelujah 
Purihin Sya 
Umawit ng hallelujah 
Umawit ng hallelujah 
Umawit ng hallelujah 
Purihin Sya 

 

 
PRINCE OF PEACE 
You are holy (echo) 
You are mighty (echo) 
You are worthy (echo) 
Worthy of praise (echo) 
 
I will follow (echo) 
I will listen (echo) 
I will love You (echo) 
All of my days (echo) 

I will sing to and worship 
The King who is worthy 
I will love and adore Him 
And I will bow down  
before Him 
 
You are Lord of lords 
You are King of kings 
You are mighty God 
Lord of everything 
You‟re Emmanuel 
You‟re the great “I AM” 
You‟re the Prince of peace 
Who is the Lamb 
You‟re the Living God 
You‟re my saving Grace 
You will reign forever 
You are Ancient of Days 
You‟re the Alpha, Omega 
Beginning and End 
You‟re my Savior, Messiah, 
Redeemer and Friend 
 
You‟re my Prince of Peace 
And I will live my life 
For You 
 
 
 
 
Call to Worship 
Prayer 
 
SA’YO 
O Dios, sa „Yo lahat ng  
pagsamba‟t luwalhati 

Maging ang pinaka-mainam 
Kong awit ay aawitin 
Sa „Yo 
 
O Dios, ang aking isipan  
ay pagharian Mo 
Na sa king puso  
Ay hindi na maglaho 
Tanging pag-ibig sa „Yo 
 
Ano pa ba ang  
maiihahandog ko 
Liban sa buhay kong 
Nanggaling sa Yo 
Kung ano man sa  
sandaling ito‟y tangan 
At mga bagay na tinuring 
kong yaman 
Ito‟y hindi pa rin sapat 
Sa alay na nararapat   
Sa „Yo 
 
Ito‟y hindi pa rin sapat 
Kahit ialay ang lahat 
Sa „Yo 
 
KAYBUTI MO 
Katapatan Mo, O Dios 
Tunay at dakila 
Ang pag-ibig Mo‟y wagas 
At walang kapantay 
 
Sa aking puso, 
Sa aking buhay 
Papuri‟t pagsamba‟y iaalay 
Bukas, noon, ngayon 
Magpakaylanman 
Luwalhatiin Ka 
 
Panginoon 
Kaybuti Mo sa Akin 
Ikaw lamang ang tangi 
kong sasambahin 
Aawitan Kita at pupurihin 
Panginoon kaybuti Mo  
sa akin 
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NAPAKABUTI MO 
Napakabuti Mo, 
Aming Dios Ama 
Iyong likha,luluwalhatiin Ka 
 
Napakabuti Mo, 
Di ka nagbabago 
Noon, ngayon,Kailanpaman 
Sa buhay ko‟y tapat 
 
Pastoral Prayer  
 
Napakabuti Mo, 
Aming Dios Ama 
Iyong likha,luluwalhatiin Ka 
 
Napakabuti Mo, 
Di ka nagbabago 
Noon, ngayon,Kailanpaman 
Sa buhay ko‟y tapat 
 
 
 
 
 
 

GBC Statement of Praise 
Thanksgiving Offering 
Thanksgiving Prayer 
 
 
 
 

PUPURIHIN KA SA AWIT 
Walang hanggan katapatan 
Sa buhay ko‟y lagi  
Mong laan 
Natrito dahil sa biyaya Mo 
Habang buhay magpupuri 
sa „Yo 
 
Pupurihin ka sa awit  
Itataas ang aking tinig 
Itatanghal sa buhay ko‟y 
Tanging Ikaw o Dios 
Higit pa sa kalangitan 
Ang Iyong kaluwalhatian 
Kadakilaan Mo‟y  
di mapapantayan 
 
 

Doxology: 
Hesus, sa „Yo  
ang kapurihan,  
kaluwalhatian 
Ngayon at  
magpakaylanman 
Hesus, sa „Yo  
ang karangalan, 
Kapangyarihan  
Ngayon at  
magpakaylanman 
 
Higit pa sa kalangitan 
Ang Iyong kaluwalhatian 
Kadakilaan Mo‟y  
di mapapantayan! 
 
 
 
 
 

Scripture Reading 
Message 
 Ptr. Ricky Tapao 
 
 Filipos 3:7-14 
 
 
 
 

Response Song of GBC 
Workers 
 Hallelujah  
 to the Lamb 
 
Response Song of the  
Congregation 
 
 
POTTER’S HAND 
Beautiful Lord 
Wonderful Savior 
I know for sure 
All of my days 
Are held in Your hands 
Captured into  
Your perfect plans 
 
 

You gently call me  
into Your presence 
Guiding me by  
Your Holy Spirit 
Teach me, dear Lord  
to live all of my life 
Through Your eyes 
 
I‟m captured by  
Your Holy calling 
Set me apart 
I know You‟re drawing  
me to Yourself 
Lead me Lord, I pray 
 
Take me, mold me 
Use me, fill me 
I give my life  
to the Potter‟s hand 
Call me, guide me 
Lead me, walk beside me 
I give my life  
to the Potter‟s hand 
 
You gently call me  
into Your presence 
Guiding me by  
Your Holy Spirit 
Teach me, dear Lord  
to live all of my life 
Through Your eyes 
 
 
Prayer for GBC Family 
Closing Prayer 
Benediction 
Three-fold Amen 
Victory Song 
 
 
Lunch 
Afternoon Fellowship 
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