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RCMI L-Path Teaching 
October 25, 2020 

 
TITLE: BLESSED IS THE HOME WHERE GOD DWELLS  
[Pinagpala Ang Tahanan Kung Saan Ang Diyos Ay Nananahan] 
TEXT: 2 Samuel 6:9-12 
BIG IDEA: Where God’s presence is, His blessings follow 
 
Who is Obed-Edom? Why be like him? His choices and his life led to blessings for himself and his family. 
Let us, together learn what Obed Edom did that pleased the Lord so much so that God blessed him and 
his family. 
 
I. CHOOSE TO OFFER YOUR HOME TO THE LORD   
[PILIIN IHANDOG ANG IYONG TAHANAN SA PANGINOON] 
Bukas ba ang iyong tahanan kay Lord?  
 
A. A Powerful Lesson [Isang Makapangyarihang Leksiyon] 

• The inappropriate handling of the Ark of the Covenant led to the death of one person.  

• Pinuntahan ni David ang bahay ni Obed-Edom upang doon ilagak ang Kaban ng Tipan sa bahay 
niya.  

• Sabihin natin na sa iyo lumapit at nais iwan ang isang bagay na alam mo may kamamatay lamang 
dahil nahawakan ito.  

• Ano ang gagawin mo kung sinabi sa iyo ng hari na iiwan niya muna sa iyo ang Ark of God 
indefinitely?  

B. A Personal Choice [Isang Personal Na Pagpili] 

• Nagpasya si Obed-Edom na pangalagaan ang Ark of the Covenant sa kanyang bahay.  

• Si Obed-Edom ay isang Levite na nakatira sa Gath. Ang ngalan niya ay interpreted ng ganito: 
OBED = “the servant who honors God in the right way” ; “EDOM”= “one who causes to blush.” 
Napamula niya ang mukha ni David sa kahihiyan dahil ay natakot itong tanggapin yung Ark sa 
bahay niya, subali’t itong si Obed Edom tinangap niya ng walang pag-aatubili.  

• Si Obed-Edom ay mayroong lugar para sa Diyos sa kanyang tahanan at pumili siya -ito’y personal 
choice. Napakaganda na pinili  niyang anyayahan ang Diyos sa kanyang buhay at tahanan. 

 
II. CHERISH THE OPPORTUNITY OF BEING IN THE LORD’S PRESENCE  
[PAKAMAHALIN ANG PAGKAKATAON NA NASA PRESENSIYA NG PANGINOON] 

• Life is filled with opportunities. Mas mahalaga na gawin ang mga desisyon para sa Diyos kapag 
tinawag ka Niyang gawin ito. The ark of the Lord had been in the house of Abinadab forty years, 
and we do not read of any particular benediction falling upon that house. Obed Edom cherished 
the moment when the Ark was in his house.  

 
A. The Opportune Time for the Light of the Lord [Ang Napapanahon Para Sa Liwanag Ng Panginoon] 

• Ang Ark of the Covenant ay nababalutan ng ginto at kumikinang sa bawat kislap ng liwanag na 
tumatama dito.  

• Hayaan mong sabihin ko sa iyo na wala ng mas gaganda pa at mas kapaki-pakinabang kaysa sa 
ilaw ng Diyos sa iyong puso at sa iyong tahanan. Sinabi ni Hesus, "I am the light of the world,” at 
tutoo ngang Siya. Obed-Edom had the light of God in His house.  

B. The Opportune Time for the Word of the Lord [Ang Napapanahon Para Sa Salita Ng Panginoon] 
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• Marahil naaalala mo na ang Ark of the Covenant ay naglalaman ng Ten Commandments- Batas 
ng Diyos. Iyon ang Salita ng Diyos noong panahon ng Old Testament. In essence, tinanggap ni 
Obed-Edom ang Salita ng Diyos sa Kanyang tahanan. 

• May mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon ngunit hindi nabubuhay ayon sa Salita ng Diyos.  

• What a blessing para kay Obed-Edom na andoon ang Salita ng Diyos sa kanyang bahay.  
 
III. CELEBRATE THE OVERFLOWING BLESSINGS IN THE LORD’S PRESENCE [IPAGDIWANG ANG MGA 
NAG-UUMAPAW NA BIYAYA NG PANANAHAN SA PRESENSIYA NG PANGINOON] 

• Ngayon, ano ang nangyari kay Obed-Edom bilang resulta ng pagtanggap niya sa Diyos sa 
kanyang tahanan? Tunay na kamangha-manghang makita ang mga resulta habang sinusundan 
natin ang kuwento. 

• Tulad ng ipinapakita ng 2 Samuel 6:12, may mga nagbalita kay Haring David na ang iyong lalaking 
pinag-iwanan niya ng Ark of the Covenant ay pinagpala sa loob ng tatlong buwan. Naniniwala 
ako na iyong pagpapala kay Obed-Edom ay talagang tutoo, both physical at spiritual 
manifestations.  

• God’s unmistakable blessing ay maaring dumating sa atin sa maikling panahon kung tayo, tulad 
ni Obed-Edom, ay magde-devote ng buhay natin sa pagiging mabuting katiwala ng Kaharian ng 
Diyos at at buong pusong pagsamba sa Kanya kasama ng ating pamilya at sambahayan.   

 

Once someone truly experiences the presence of God, he cannot settle for less ever again.  [Psalm 84: 
10-12] 
Where God’s Presence is, His Blessings Follow. [Ipinapakita sa atin ni Obed-Edom na ang ating kalapitan 
sa Diyos ay direktang proporsyonal sa ating pagiging produktibo para sa Diyos.] 
 
CHALLENGE: Si Obed-Edom ay isang mabuting family man. Inakay niya ang kanyang pamilya sa banal na 
presensya ng Diyos. Bilang ulo ng pamilya, dapat nating pukawin ang ating mga anak at asawa na 
manalig na ang Diyos ay nasa ating mga tahanan.  
Anong uri ng pamana ang iiwan natin?  
 
DISCUSSION:  

• What have you learned from Obed-Edom’s example? 

• How will you apply it in you personal and family life? 


