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Araw ng Panginoon 35 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Scripture Reading: Ecclesiastes 5:1-7, John 4:24
Psalter Numbers: 134, 176, 350, 268, 197

LORD’S DAY 35

Q. 96.  What doth God require in the second

commandment?

A.  That we in no wise represent God by images, nor

worship him in any other way than he has

commanded in his word.

Q. 97.  Are images then not at all to be made?

A.  God neither can, nor may be represented by any

means:  but as to creatures; though they may be

represented, yet God forbids to make, or have any

resemblance of them, either in order to worship

them or to serve God by them.

Q. 98.  But may not images be tolerated in the

churches, as books to the laity?

A.  No: for we must not pretend to be wiser than

God, who will have his people taught, not by dumb

images, but by the lively preaching of the word.

Introduction:

1. The 1  and 2  commands are closely related tost nd

each other.  Both of them teach us concerning

the worship of God.

a. And yet, each of them teaches us about a

different aspect of our worship.

b. The 1  command speaks to us about thest

object of our worship.  It commands us

concerning WHOM we must worship and

serve – God alone!

c. The 2  command speaks to us about thend

manner of our worship.  It tells us HOW

we must worship the only God.

2. The 2  command is an important one, for wend

all need the worship of God.

a. At the end of each week, we become

spiritually weary.  For our earthly lives are

a spiritual struggle.  Every day we

struggle because of troubles, afflictions,

temptations, and sins.

b. We therefore need a day (Sunday) in

which we spend time worshiping God.

c. We need this especially (I Corinthians

1:21) because we need the preaching.

For the preaching saves us, and comforts

us, and gives us spiritual strength.

3. The command that we now consider in Lord’s

Day 35 will make clear to us HOW we should

worship God.

T. 96.  Ano ba ang hinihingi ng Diyos sa ikalawang utos?

S.  Na huwag nating ipakilala sa anumang paraan ang Diyos sa

pamamagitan ng mga imahen, ni sambahin Siya sa anumang paraan,

maliban sa iniutos Niya sa Kanyang Salita.

T. 97.  Kung ganuon ipinagbabawal ba ang gumawa ng

anumang imahen?

S.  Ang Diyos ay hindi maaaring gawing sagisag sa anumang paraan.

Subalit hinggil sa mga nilikha, gayong maaari silang gawing isagisag,

ipinagbabawal ng Diyos gayunpaman ang gumawa o magkaroon ng

kahawig nila upang sambahin o paglingkuran ang Diyos sa

pamamagitan nila.

T. 98.  Subalit ang mga imahen ba ay hindi maaaring

ipahintulot sa mga iglesya tulad ng pagpapahintulot ng mga

aklat sa mga karaniwang kasapi ng iglesya?

S.  Hindi; dahil hindi tayo maaaring magpanggap na mas marunong

kaysa Diyos, na Siyang magtuturo sa Kanyang Bayan. hindi sa

pamamagitan ng mga piping imahen kundi ng masiglang pangangaral

ng Kanyang Salita.

Panimula:

1. Ang Una at Ikalawang Kautusan ay malapit na magka-ugnay

sa isa’t isa.  Pareho silang nagtuturo sa atin patungkol sa

pagsamba sa Dios.

a. Gayon man, ang bawat isa sa kanila ay nagtuturo sa

atin patungkol sa kaibahan ng aspeto sa pagsamba.

b. Ang Unang kautusan ay nagsasabi sa atin patungkol sa

pinapatungkulan sa ating pagsamba.  Nag-uutos ito

sa atin patungkol sa kung SINO ang ating dapat

sambahin at paglingkuran – ang Dios lamang!

c. Ang Ikalawang kautusan ay nagsasabi sa atin patungkol

sa paraan ng ating pagsamba. Nagsasabi ito sa atin

kung PAANO dapat sambahin ang nag-iisang Dios.

2. Ang Ikalawang kautusan ay mahalaga, dahil kailangan nating

lahat na sambahin ang Dios.

a. Sa huling araw ng Linggo, tayo ay espiritual na

napapagod din.  Dahil ang buhay sa lupa ay isang

espiritual na pakikipaglaban.  Sa bawat araw tayo ay

nakikipaglaban dahil sa mga kaguluhan, kahirapan,

tukso, at mga kasalanan.

b. Kaya kailangan natin ang isang araw (Linggo) na ilalaan

ang panahon sa pagsamba sa Dios.

c. Lalo nating kailangan ito (I Corinto 1:21) dahil kailangan

natin ang pangangaral.  Dahil ang pangangaral ang

magliligtas sa atin, at magbibigay sa atin ng

kaginhawahan, at espiritual na kalakasan.

3. Ang kautusan na ating isasaalang alang ngayon ay ang Araw

ng Panginoon 35 na magbibigay linaw sa atin kung PAANO

natin dapat sambahin ang Dios.
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The Second Command: Proper Worship

I. The Principle

II. The Practice

I. The Principle

A. Who decides how we worship God?

1. Who decides what we may do, and

what we may not do in worship?

a. Should we just let the minister

and/or the elders run the

worship service as they want

to?

b. Or should the young people do

it?  Should we let them decide

what to include and do in our

worship services?

c. Or should it be decided on the

basis of tradition?  Should we

say: “This is how the

Reformers did it, and how most

churches have always done it.

So this is how we will do it!”?

2. None of these is correct, for noone

has the right to make these

decisions.

a. No one is free to create and

implement the kind of worship

they themselves prefer.

b. God does not give us that

freedom, but God says: “I

decide!  I tell you how to

worship Me!”

3. This is what we refer to as the

“Regulative Principle of Worship.”

a. This name refers to the fact

that it is God (and God alone)

Who decides and controls our

worship of Him.

b. This is mentioned in Q&A 96.

The catechism teaches that we

must worship God only as He

has commanded in His Word.

c. We must let God tell us how to

worship Him.  It is our calling

and duty simply to do what

God says.

B. The “Regulative Principle of Worship” is

related to the truth of God’s sovereignty.

1. One of the fundamental truths of the

Reformed faith is that God is

absolutely sovereign.

a. We believe God is sovereign in

His eternal will.  We confess

that God is sovereign in His

works of crea t ion  and

providence.  We believe God is

sovereign in work of salvation.

Ang Ikalawang Kautusan: Ang Tamang Pagsamba

I. Ang Prinsipyo Nito

II. Ang Pagsasagawa Nito

I. Ang Prinsipyo Nito

A. Sino ang magpapasya kung paano sasambahin ang

Dios?

1. Sino ang magpapasya kung ano ang dapat at kung

ano ang hindi dapat gawin sa pagsamba?

a. Hahayaan na lang ba natin ang pastor at  ang

elders ang magpapatakbo ng pagsamba ayon

sa nais nila na mangyari?

b. O ang mga kabataan ba ang gagawa nito?

Hahayaan ba natin sila na magpasya kung

ano ang dapat isama at gawin sa ating

gawain ng pagsamba?  

c. O ito ba dapat ay ipasya ayon sa

nakasanayan na?  Sasabihin ba natin: “Ganito

ginagawa ng Reformed ito, at kung paanong

gawin ng maraming mga simbahan ito.  Kaya

ganoon din natin ito gagawin!”?

2. Wala sa mga ito ang tama, dahil walang sinoman

ang may karapatan para gumawa ng desisyon.

a. Walang sinoman ang malaya para lumikha at

magpatupad kung anong uri ng pagsamba na

nais nila.

b. Hindi tayo binigyan ng Dios ng kalayaan,

kundi ang sabi ng Dios: “Ako ang

magpapasya!  Sasabihin Ko kung paano ninyo

Ako sasambahin!”

3. Ito ang tinutukoy natin na “Regulative Principle of

Worship.” 

a. Ang pangalan na ito ay tumutukoy sa

katunayan, na ang Dios na ito (at ang Dios

lamang) ang Siyang may pasya at kontrol sa

ating pagsamba sa Kanya.

b. Ito ay nabanggit sa Tanong at Sagot  96.

Itinuturo ng katekismo na dapat nating

sambahin lamang ang Dios bilang Siyang nag-

utos sa Kanyang Salita. 

c. Hayaan natin ang Dios ang magsabi sa atin

kung paano Siya sasambahin.  Ito ang tawag

at tungkulin natin na dapat gawin na sinasabi

ng Dios.

B. Ang “Regulative Principle of Worship” ay may kaugnayan

sa katotohanan sa pagka-soberano ng Dios.

1. Isa sa mga pangunahing katotohanan sa

pananampalatayang Reformed ay ang pagiging

tiyakang soberano ng Dios.

a. Naniniwala tayo na ang Dios ay soberano sa

Kanyang walang hanggang kalooban.

Ipinapahayag natin na ang Dios ay soberano

sa Kanyang mga gawa sa paglikha at

probidensya.  Naniniwala tayo na ang Dios ay

soberano sa gawain ng pagliligtas.
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b. But there is also one more area

in which God is sovereign – in

the matter of worship.

c. God does not leave it up to

man to decide how to worship

Him.  God does not say: “You

may do what you like when you

are in My presence!”

d. But God says: “I tell you how

to worship Me.  You may not

do what feels good, or what

you think is enjoyable or

beneficial.  But you must do

exactly what I tell you to do.”

2. We must realize that God has every

right to tell us what to do, and what

not to do.

a. For when we worship, we enter

God’s presence.  We fellowship

with God.

b. He has the right, therefore, to

decide what we do when we

meet Him.

3. Even our president has that right.

He decides how people behave if

they visit him.

a. He decides how people should

dress.  He decides where they

stand or sit.  He also decides

when they may speak, and

how much time they have to

speak.

b. If people do not obey his rules,

they are told to leave.  In some

instances, the security may

even forcefully take them out.

c. The president has the right to

decide and do these things.

And we, the citizens, must

obey.

4. If that is true of a man, how much

more so is it true of God!

a. God has every right to say to

us: “This is what you will do

when you visit Me in My house!

And this is what you will not do

in My presence!”

b. God also has the right to add:

“And if you do not conform to

My standards, I am not

interested in your worship.”

5. That is what the catechism means

when it says that we must worship

God only as He has commanded us

in His Word.

b. Pero may isa pang bagay na ang Dios ay

soberano – sa paraan ng pagsamba.

c. Hindi ito hahayaan na lang ng Dios sa tao

para magpasya kung paano Siya sasambahin.

Hindi sinabi ng Dios: “Gawin ninyo ang lahat

ng nais ninyo na gawin sa Aking presensya!”

d. Pero ang sinasabi ng Dios: “Sinabi ko sa inyo

na sambahin ninyo Ako.  Huwag ninyong

gagawin ang sa palagay ninyo ay mabuti sa

pakiramdam, o kung ano ang inaakala ninyo

na masaya o may pakinabang.  Kundi gawin

ninyo ng tumpak ang sinabi Ko na gawin

ninyo.”

2. Dapat nating maisip na ang Dios ang may

karapatang magsabi sa atin ng dapat, at kung ano

ang hindi marapat gawin.

a. Dahil kapag sumasamba tayo, pumapasok

tayo sa presensya ng Dios.  May pakikisama

tayo sa Dios.

b. Kaya naman, Siya ang may karapatan, para

magpasya sa kung ano ang gagawin kapag

nakakasama natin Siya.

3. Kahit ang ating presidente ay may karapatang

iyan.  Siya ang nagpapasya kung paano kikilos ang

mamamayan kapag dinalaw niya sila.

a. Siya ang nagpapasya kung paano mananamit

ang mga tao.  Siya ang nagpapasya kung

saan sila tatayo o mauupo.  Siya ang

magpapasya kung kailan dapat magsalita, at

kung gaano karaming oras sila magsasalita.

b. Kung hindi susunod ang mga tao sa mga

panuntunan, sila ay paalisin.  Minsan,

ginagamitan sila ng lakas para palabasin sila

ng mga nagbabantay.

c. Ang presidente ay may karapatan para

magpasya at gawin ang mga bagay na ito.  At

tayo na mamamayan, ay dapat naman

sumunod.  

4. Kung ganito sa tao, gaano pa kaya katotoo ito sa

Dios!

a. Ang Dios ay palagian na may karapatan na

makakapagsabi sa atin: “Iyan ang gagawin

ninyo kapag dumadalaw Ako sa Aking bahay!

At iyan ang hindi gagawin ninyo sa Aking

harapan!”

b. Ang Dios din ay may karapatan na idinagdag:

“At kung hindi kayo susunod sa Aking mga

pamantayan, wala akong interes sa inyong

pagsamba.”

5. Iyan ang kahulugan ng katekismo nang sabihin

nito na dapat nating sambahin lamang ang Dios

ayon sa ipinag-uutos Niya sa atin sa Kanyang

Salita.
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C. This means the only things we may do in

worship are the things God tells us to do.

1. We may not include things in

worship that are not commanded in

the Bible.

a. If God does not give a specific

command for a certain activity

(e.g., a choir, a band, a film,

etc.), that activity is forbidden.

b. If we introduce anything into

worship that does not have a

biblical basis, we break the 2nd

commandment of God’s law.

2. So, what may and must we include?

According to the Word of God, we

include the following.

a. We s ing the Psalms.

[Colossians 3:16, Ephesians

5:19-20.]

b. We pray.  [I Timothy 2:1-8.]

c. We read the Bible.  [I

Thessalonians 5:27, I Timothy

4:13.]

d. We have the preaching of the

Word.  [Romans 10:13-17, II

Timothy 4:1-2.]

e. We give offerings to help the

poor – the Benevolence Fund.

[I Corinthians 16:1-2.]

f. We give money for the support

of the ministry – the General

Fund.  [I Corinthians 9:11-14.]

g. The church administers two

Sacraments.  [Matthew 28:19-

20, I Corinthians 11:23-29.]

h. And we have the Salutation,

Blessing and Benediction.

[Romans 1:7, I Corinthians 1:3,

II Corinthians 13:14]

3. You will recognize that these are the

items we have in our order of

worship – on our bulletin.  These are

the things we include in our worship

services.  Nothing more.

4. And why do we include these

elements, and only these?  Because

God is Sovereign.  We are dust.  God

decides it.  We must obey!

II. The Practice

A. When a church has the proper principle

regarding worship, that will lead to proper

practice.

C. Ibig sabihin ang nag-iisang bagay na magagawa natin

sa pagsamba ay ang mga bagay na sinabi lang na gawin

natin ng Dios.

1. Hindi natin dapat isama sa mga bagay sa

pagsamba ang hindi ipinag-utos ng Biblia.

a. Kung hindi nagbigay ang Dios ng kautusan

para sa isang gawain (kagaya ng choir, grupo

ng musikero, pelikula, atbp.), ang gawaing

iyon ay ipinagbabawal.

b. Kung may gagawing bago sa pagsamba na

walang batayan sa Biblia, sinusuway natin

ang Ikalawang kautusan sa batas ng Dios.

2. Kaya, ano ba ang dapat at hindi dapat isama?

Ayon sa Salita ng Dios, isama natin ang mga

sumusunod:

a. Umawit tayo ng mga Salmo.  [Colosas 3:16,

Mga Efeso 5:19-20.]

b. Manalangin tayo. [I Timoteo 2:1-8]

c. Magbasa tayo ng Biblia. [I Tesalonica 5:27, 1

Timoteo 4:13.]

d. Magkaroon tayo ng pangangaral ng Salita.

[Mga Roma 10:13-17, II Timoteo 4:1-2.]

e. Magbigay tayo ng mga handog para sa

pagtulong sa mga dukha – ang pondo sa

Kawang-gawa. [I Corinto 16:1-2.]

f. Magbigay tayo ng salapi para suportahan ang

ministeryo – ang pondo sa Pangkalahatan. [I

Corinto 9:11-14.]

g. Ang iglesia ay magsasagawa (mangangasiwa)

ng dalawang Sakramento. [Mateo 28:19-20,

I Corinto 11:23-29.]

h. At meron tayong Pagbati, Pagbasbas, at

Benediksyon. [Mga Roma 1:7, I Corinto 1:3,

II Corinto 13:14.]

3. Kilalanin mo na ang mga ito ay gawain na meron

tayo sa pagkakasunod-sunod ng pagsamba – sa

ating bulletin.  Ang mga ito ang kasama sa ating

gawain ng pagsamba.  Wala nang iba pa.

4. At bakit isinasama ang mga elementong ito at

dapat ito lamang?  Dahil ang Dios ay Soberano.

Tayo ay alabok lang.  Ang Dios ang magpapasya

nito. Sumunod lang dapat tayo!

II. Ang Pagsasagawa Nito

A. Kapag ang isang simbahan ay may tamang prinsipyo sa

pagsamba, ito ang maghahatid sa tumpak na

kasanayan.
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1. However, many churches today do

not hold to the Regulative Principle

of Worship.  Instead, they say: “We

can determine how to worship God!”

2. Therefore their worship practices are

all wrong.  They introduce many

unbiblical practices.

a. Their worship caters to the

likes and preferences of the

people.  They do things that

please the members.  They do

what the members find

exciting, and even fun.

b. Their worship is basically

entertainment.  It is not much

different from television, or a

movie.  They have musical

groups, multimedia, drama,

deba tes , cho irs ,  bands ,

testimonies, etc.

3. And usually they think it is good

worship, that will please God.

a. They think it will please God

because attendance is high.

The chairs are full every

Sunday,  w ith  mem bers ,

visitors, and also many youth.

b. They think it will please God

because everyone participates.

People are not struggling to

stay awake, but are actively

involved all the way through.

c. They think it will please God

because it brings people to

church who usually sit at home

and watch television, or do

other things on Sunday.

4. But God is not pleased with it just

because men think it works well.

a. No matter how much people

think something benefits and

edifies believers, if it is not

biblical God says: “Get it out of

My house!”

b. God’s word is: “If I have not

commanded you to do it, don’t

do it!”

c. And God’s question is (to us

also): “Will you go your own

way, or will you simply obey?”

B. When we follow the proper principle,

especially one thing will be present and

obvious in our worship practice.

1. The catechism mentions this in Q&A

98.  The catechism points out that

the most important thing is

preaching.  Preaching is the chief

characteristic of proper worship.

1. Gayonman, maraming mga iglesia ngayon ang

hindi nanghahawakan sa Regulative Principle of

Worship.  Sa halip, sinasabi nila: “Alam namin kung

paano sasambahin ang Dios!”

2. Kaya naman ang lahat ng kanilang kasanayan sa

pagsamba ay mali.  Nagpasimula sila ng maraming

kasanayan na di ayon sa Biblia.

a. Ang kanilang pagsamba ay nagsisilbi para sa

kagustuhan at naisin ng mga tao.  Gumagawa

sila  ng mga bagay na masisiyahan ang mga

kaanib.  Ginagawa nila ang sa palagay nila’y

masaya sa kanilang kaanib.

b. Ang pagsamba nila ay puro na lang kaaliwan.

Wala nang pinag-iba sa telebisyon, o sa

palabas sa sine.  Meron silang grupo ng mga

mang-aawit, kasangkapan sa pagpapalabas,

drama, mga debate, choir, banda, patotoo,

atbp.

3. At madalas inaakala nila na mabuti ito na

pagsamba, na kanilang nabibigyang-kasiyahan ang

Dios.

a. Akala nila ito ay nakakalugod sa Dios dahil sa

maraming dumadalo.  Ang mga upuan ay

palaging puno tuwing Linggo, sa mga kaanib,

bisita, at marami din kabataan.

b. Akala nila nakakapag-bigay ito ng kasiyahan

sa Dios dahil sumasama ang lahat.  Ang mga

tao ay hindi inaantok, kundi kasama sila sa

lahat ng ito.

c. Akala nila nagbibigay-kasiyahan ito sa Dios

dahil nagdadala ito ng mga tao sa simbahan

na madalas ay nakaupo lang sa bahay nila at

nanonood ng telebisyon, o maraming

ginagawa kapag Linggo.

4. Pero ang Dios ay hindi nasisiyahan dito dahil ito ay

sa akala lang ng mga tao.

a. Kahit ito pa ay inaakala ng tao na may

p a k i n a b a n g  a t  n a g p a p a t i b a y  s a

mananampalataya, kung ito ay hindi ayon sa

Biblia, sinasabi ng Dios: “Lumabas kayo sa

Aking bahay!”

b. Ang salita ng Dios ay ito: “Kung hindi Ko ito

iniutos, huwag ninyong gawin!”

c. At ang tanong ng Dios (sa atin din) ay ito:

“Gagawin n’yo ba ang gusto n’yo, o susunod

lang kayo sa Akin?”

B. Kapag sinunod natin ang tumpak na prinsipyo, isang

bagay dapat ang naroroon at bantad sa ating kasanayan

sa pagsamba.

1. Sinasabi sa katekismo ito sa T&S 98.  Binigyang-

diin ng katekismo na ang pinaka mahalagang

bagay ay ang pangangaral.  Ang pangangaral ang

pangunahing katangian sa tamang pagsamba.
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2. Q. 98 is an objection that is raised.

a. The objection is: “Why can’t we

use other things, if they are

useful?”

b. “Why can’t we use images

(e.g., movies, bands, choirs,

etc.) to teach God’s people?”

3. A. 98 is God’s answer to this.

a. God says: “My people will be

taught, not by dumb images,

but by lively preaching of My

Word.  That’s what must be at

the heart of proper worship!”

b. “You may want to replace

preaching.  Or may want less

preaching, and more time for

other things.  You may think

these other things are more

effective and more edifying!”

c. “But I, God, simply do not

teach My people through these

other things.  And therefore

they are all bound to fail.

Those things will not teach the

gospel and save My people.”

d. “My people will learn only

through lively preaching of My

Word.  The worship must

center around the preaching of

Christ and Him crucified.  That

alone will save!”

4. Thus, any worship service where

true preaching is not central is not

proper worship.  It is worship that

will not feed and edify the people of

God, for there is no Christ in it.

C. When the preaching of the gospel is

central in worship, you will notice three

things that characterize a Reformed

worship services.

1. First, you will notice that a certain

object is at the front and center of

the church building.  What is it?

a. Not a singing choir. Not

instruments.  Not an altar.

b. But it will be the pulpit.  That

pulpit will not be put to the

side, nor replaced by anything.

c. Soon as you walk into building,

you can see & say: “This is a

church that preaches!”

2. Secondly, sermons are lengthy.

a. You will not hear simply a 10 or

15 minute meditation.  Instead,

you can expect a sermon that

usually is more than half of the

time of the worship service.

2. Ang T. 98 ay isang pagtutol na nasabi.

a. Ang pagtutol ay ito: “Bakit hindi tayo dapat

gumamit ng ibang mga bagay, kung ito

naman ay makakatulong?”

b. “Bakit hindi tayo puwedeng gumamit ng mga

imahen (halimbawa, pelikula, banda, choir,

atbp.) para turuan ang bayan ng Dios?”

3. Ang S. 98 ay ang kasagutan ng Dios sa pagtutol na

ito.

a. Sinasabi ng Dios: “Ang bayan Ko ay tuturuan,

hindi ng mga larawan na hindi nakaka-

pagsalita, kundi ng buhay na pangangaral ng

Aking Salita.  Iyan ang nararapat sa gitna ng

tamang pagsamba!”

b. “Gustuhin n’yo man palitan ang pangangaral.

O gusto n’yo na bawasan ang pangangaral, o

mas maraming panahon sa ibang bagay.

Iniisip n’yo na ang mga bagay na ito ay mas

epektibo at mas nakakapagpatibay!”

c. “Pero, Ako na Dios, ay hindi lang magtuturo

sa Aking bayan sa pamamagitan ng mga

bagay lamang na ito.  Kaya ang mga ito ay

mabibigo.  Ang mga bagay na ito ay hindi

magtuturo ng ebanghelyo at magliligtas sa

Aking bayan.”

d. “Ang Aking bayan ay matututo lang sa

pamamagitan ng pangangaral ng Aking Salita.

Ang pagsamba dapat ay naka-sentro sa

pangangaral kay Cristo na Siyang napako.

Iyan lang ang makakapagligtas!”

4. Kaya naman, anomang gawain sa pagsamba kung

saan hindi ang tunay na pangangaral ang sentro

nito, ay hindi tamang pagsamba.  Ito ay pagsamba

na hindi magpapakain at magpapatibay sa bayan

ng Dios, dahil wala dito si Cristo.

C. Kapag ang pangangaral ng ebanghelyo ang sentro sa

pagsamba, mapapansin mo ang tatlong bagay na

lumalarawan sa isang gawaing-pagsamba ng Reformed.

1. Una, mapapansin mo na may isang sentro sa

harapan at gitna sa gusali ng iglesia.  Ano ito?

a. Hindi ang umaawit na koro.  Hindi ang mga

instrumento.  Hindi isang altar.

b. Kundi ito ay ang pulpito.  Ang pulpito ay hindi

dapat sa gilid, o palitan ng anomang bagay.

c. Paglakad mo pa lang sa gusali, makikita at

masasabi mo na agad: “Ito ang simbahan na

nangangaral!”

2. Pangalawa, mapapansin mo na mahaba ang mga

sermon.

a. Hindi ka makakarinig ng sampu o labinlimang

minuto ng pagbubulay-bulay.  Sa halip,

umasa ka na makarinig ng isang sermon na

halos kalahati ng buong pagsamba.
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b. The minister takes seriously the

command of II Timothy 4:2 –

“Preach the word!”  He knows

he is not commanded to

entertain.  He must preach.

c. The members of the church do

not come for the choir, or

soloist, or band, or movie.  But

are eager to hear the Word.

d. Why is all this true?  Because

the faithful church knows and

confesses that the Word of God

is the power of God to save

(Romans 1:16, 10:13-15).

3. Thirdly, you will notice that the

worship services are solemn and

quiet – see Ecclesiastes 5:1-2.

a. Because God speaks (through

every element of worship, but

especially the preaching), God’s

people come to church in order

to listen to God.

b. They do not come, to be the

soloist or choir or musician,

who does most of the speaking

and receives the praise.

c. God is speaking.  The members

give him full attention.  They

quietly listen to what God says

to them concerning Christ and

their salvation in Him.

4. Compare this to what happens when

a parent is talking to his child.

a. If you do this, and your child

ignores you, or walks out, how

would you react?  This would

be offensive & make you angry.

b. You would immediately follow

the child and tell him: “You

come back here!  You sit down

and listen to me when I’m

talking to you!”

5. Same is true when we worship God.

a. We must be quiet, and show

respect for Him.  We must give

Him our undivided attention.

b. We should not make a practice

of coming late to church, and

making God wait for us.

c. We should not be distracted by

other things, so we look around

if someone moves or walks out.

d. We should not let our minds

wander.  We should not sleep.

e. We should not stop listening to

G o d  b y  w a l k i n g  o u t

unnecessarily during the

worship service.

b. Sinusunod ng taimtim ng pastor ang utos sa

II Timoteo 4:2 – “Ipangaral ang salita!”

Nalalaman niya na hindi siya inutusan para

mang-aliw.  Siya ay dapat mangaral.

c. Ang mga kaanib sa iglesia ay nagpupunta dito

hindi para sa choir, o sa mang-aawit, o para

sa banda, o sa palabas sa sine.  Kundi naririto

sila para makinig sa Salita ng Dios.

d. Bakit totoo ang mga ito?  Dahil nalalaman ng

tapat at nagpapahayag na iglesia na ang

Salita ng Dios ay kapangyarihan ng Dios para

magligtas (Mga Roma 1:16, 10:13-15). 

3. Pangatlo, mapapansin mo na ang gawaing-

pagsamba ay taimtim at tahimik – tingnan ang

Eccl. 5:1-2.

a. Dahil nagsasalita ang Dios (sa pamamagitan

ng bawat elemento ng pagsamba, at lalo na

sa pangangaral), ang bayan ng Dios ay

nagpupunta sa iglesia para makinig sa Dios.

b. Hindi sila nagpupunta para maging mang-

aawit o choir, o para sa manunugtog, na

gumagawa ng maraming bahagi ng

pagsasalita at tumatanggap ng papuri.

c. Ang Dios ay nagsasalita.  Ang mga kaanib ay

nakikinig maigi.  Tahimik silang nakikinig sa

kung ano ang sinasabi ng Dios sa kanila

patungkol kay Cristo at sa kanilang kaligtasan

buhat sa Kanya.

4. Maihahambing natin ito sa nangyayari kapag ang

isang magulang ay nagsasalita sa kanyang anak.

a. Kung gagawin mo ito, tapos hindi ka

pinapansin ng anak mo, o nilalayasan ka, ano

ang magiging reaksyon mo?  Masakit ito.  Ito

ay magpapa-galit sa iyo.

b. Susundan mo agad ang anak mo at sasabihin

mo sa kanya: “Bumalik ka rito!  Maupo ka at

makinig sa akin kapag kinakausap kita!”

5. Ganito rin sa Dios kapag sinasamba natin Siya.

a. Tayo ay dapat manahimik, at magpakita ng

paggalang sa Kanya.  Ibigay natin sa Kanya

dapat ang buong pansin.

b. Hindi tayo dapat masanay na nahuhuli sa

pagpunta sa iglesia, at pinaghihintay pa natin

ang Dios.

c. Hindi tayo dapat naaabala ng ibang mga

bagay, na tumitingin pa sa paligid kung may

gagalaw o lalakad.

d. Hindi dapat naglalakbay ang ating mga isipan.

Huwag tayong matulog.

e. Huwag tayong tumigil sa pakikinig sa Dios sa

pamamagitan ng paglabas sa iglesia sa

panahon ng pagsamba.
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f. God deserves all our time and

attention.  May we always give

it to Him when we worship.

Conclusion:

1. When we worship God as we should, then God

will bless us.  As the 2  command states, Godnd

will show mercy to those who love Him and

keep His commands.  May that blessing

motivate you to keep this command.

2. But may you also be motivated by thankfulness

to God for the privilege of worshiping Him and

for the blessing of hearing the Word that saves

and comforts your soul.

3. Let us always worship God as He has

commanded in His Word.  And may He be

pleased to edify and bless and feed us with the

spiritual food we need.

f. Nararapat sa Dios ang buo nating panahon at

pansin.  Palagi sana natin ibigay sa Kanya ito

kapag sumasamba tayo.

Pagtatapos:

1. Kapag sinasamba natin ang Dios, gaya sa nararapat,

pagpapalain tayo ng Dios.  Gaya sa isinasaad sa Ikalawang

kautusan, ang Dios ay may awa sa kanila na nagmamahal sa

Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos.  Ang

pagpapalang ito sana ay humubog sa iyo na sundin ang

kautusan.

2. Pero dapat ka rin mahubog sa pagpapasalamat sa Dios dahil

sa pagkakataon ng pagsambang ito sa Kanya at sa pagpapala

na marinig ang Salita na nagliligtas at nagbibigay ng ginhawa

sa kaluluwa natin.

3. Palagi nating sambahin ang Dios ayon sa Kanyang inutos sa

Kanyang Salita.  At malugod nawa Siya na patibayin at

pagpalain tayo at pakainin ng espiritual na pagkain na

kailangan natin.


