
1 

Text: PSALM 84:10 
Scripture Reading: Psalm 84 

 
[Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary in the Philippines] 

 

“Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa isang libo saanman.  
Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa 
mga tolda ng kasamaan.” 
 

 

Introduction 
 
Beloved in Jesus Christ, the Psalms 

are often referred to as a biography 
of the Christian life.  When you read 
the Psalms, you no doubt realize 

that, for you will often say: “That’s 
describing me.  What the Psalmist is 
saying is true for myself as a child of 
God.  He is, as it were, describing my 
life in this world.  The Psalmist is 
speaking about my struggles in life, 
and my fears in life, and my hope in 
this life, and my thanks and praise to 
God.”  Yes, the Psalms are a 
biography of our lives. 
 

That is true of our text, too.  And 
specifically our text is a biography of 
the Christian life with regard to God’s 
house and the worship of God.  

That’s clear from the language of the 
text.  It is very personal language.  It 
is language that expresses the 

perspective of an individual believer.  
By the inspiration of the Spirit, the 
words of our text are put into that 
personal language so that they can 

be your words as children of God. 
 
Because of Christ in us, and because 

of His grace and Spirit at work in us 
as believers, the text is our own 
personal biography and confession.  
We say: “For a day in thy courts is 
better than a thousand.  I had rather 
be a doorkeeper in the house of my 
God, than to dwell in the tents of 
wickedness.” 
 
PREFERRING ONE DAY IN 
GOD’S HOUSE 

Pasimula 

 

Mga minamahal kay Jesu-Cristo, ang Mga Awit ay kadalasang 

tinutukoy bilang isang talambuhay ng buhay ng isang Cristiano.  

Kapag binabasa mo ang Mga Awit, walang pag-aalinlangang 

mauunawaan mo iyon, dahil palagi mong masasabi ang ganito: 

“Iyon ay naglalarawan sa akin.  Ang sinasabi ng Mangaawit ay totoo 

para sa akin bilang isang anak ng Diyos.  Inilalarawan Niya ang 

aking buhay sa mundong ito.  Ang Mangaawit ay nagsasabi ng 

tungkol sa aking pakikibaka sa buhay, at sa aking mga pangamba 

sa buhay, at sa aking pagasa sa buhay na ito, at sa aking mga 

pasasalamat at pagpupuri sa Diyos.”  Opo, ang Mga Awit ay isang 

talambuhay ng ating mga buhay. 

 

Iyon din ang totoo sa ating teksto.  At buong katiyakan na ang 

ating teksto ay isang talambuhay ng buhay ng isang Cristiano 

patungkol sa tahanan ng Diyos at pagsamba sa Diyos.  Malinaw 

iyon sa pananalita ng teksto.  Iyon ay napakapersonal na 

pananalita.  Iyon ay pananalitang naghahayag ng pananaw ng 

isang mananampalataya.  At sa pamamagitan ng inspirasyon ng 

Espiritu, ang mga salita ng ating teksto ay isinalin sa 

napakapersonal na pananalita upang ang mga iyon ay maging 

inyong salita bilang mga anak ng Diyos. 

 

Dahil kay Cristo na nasa atin, at dahil sa Kanyang biyaya at Espiritu 

na gumagawa sa ating kalooban bilang mga mananampalataya, 

ang teksto ay nagiging sarili nating talambuhay at kumpesyon.  

Ating masasabi: “Ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti 

kaysa isang libo saanman. Nanaisin ko pang maging tanod sa 

pintuan sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng 

kasamaan.” 

 

ANG PAGNANAIS NG ISANG ARAW SA BAHAY NG DIYOS 
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I. The Desire To Be There 
II.  The Reason For This Desire 

III.   Motivation To Be Faithful 
 
I. THE DESIRE TO BE THERE 
It seems David wrote this Psalm.  

When he wrote it, it seems he was 
far from his home in Jerusalem.  This 
Psalm was probably written during a 

time that David was in hiding – from 
Saul or Absalom.  David escaped to 
and lived in the caves of the 
mountains.  David was away from 

home and family.  He was separated 
from all the comforts of earthly life, 
sleeping on the rocks in the caves 

where he was hiding. 
 
While in difficult circumstances, 
what David thinks about and misses 

most is God’s house.  His greatest 
desire is to be in the house of God.  
He does not mention his family or his 
home.  He does not wish for the 

comforts of earthly life.  But he 
desires to be in the house of God. 
 

David speaks in this Psalm of his 
urgent longing to be in God’s house, 
especially in vs. 2.  The great desire 
of his heart and soul and life when 

he was far from Jerusalem was to be 
again in God’s house.  His heart was 
even fainting for the house of God.  

It was as though he really could not 
go on any longer in life without being 
again in God’s house.  That is also 
his confession in the words of our 

text.  He urgently desires to be in the 
courts of God’s house. 
 

David makes a comparison.  He uses 
the word “better.”  He says that one 
day in God’s courts is “better” than 
1,000 days elsewhere.  The idea of 

what David says is this: he would 
rather spend one day in the house of 
God than spend 1,000 days (nearly 

3 years) in the world.  He says: “I 
would rather be in the house of God 
for 1 day instead of 1,000 days 
elsewhere, because to be away from 

the house of God is to be out in the 
world, among the ungodly, and in 

I.    Ang Pagnanais Na Dumako Doon 

II.   Ang Dahilan Ng Pagnanais Na Ito 

III.   Ang Motibasyon Na Maging Matapat 

 

I.    ANG PAGNANAIS NA DUMAKO DOON 

 

Lumilitaw na isulat ni David ang Awit na ito.  Noong isulat ni David 

ito, lumilitaw na siya ay napakalayo sa kanyang tahanan sa 

Jerusalem.  Ang Awit ay maaaring nasulat sa panahong si David ay 

nagtatago – mula kay Saul o kay Absalom.  Nakatakas si David at 

nanahan sa mga kweba sa mga bundok.  Si David ay malayo sa 

kanyang tahanan at pamilya.  Nakawalay siya sa mga 

kaginhawahan ng makamundong pamumuhay, natutulog sa mga 

batuhan sa mga kweba kung saan siya nagkakanlong. 

 

Habang nasa gayung mga gipit na kalagayan, ang laging laman ng 

isipan ni David at kanyang lubos na pinanabikan ay ang bahay ng 

Diyos.  Ang kanyang pinakamatinding pagnanais ay pumaroon sa 

bahay ng Diyos.  Hindi niya nabanggit ang kanyang pamilya o ang 

kanyang tahanan. Hindi niya nais ang mga kaginhawahan ng 

makamundong pamumuhay.  Subalit nais niyang makapasok sa 

bahay ng Diyos.  Iyong lamang. 

 

Si David ay naghahayag sa Awit na ito ng kanyang agaran at labis 

na pananabik sa bahay ng Diyos, lalo na sa talatang dos.  Ang 

pinakadakilang pagnanais ng kanyang puso at kaluluwa at buhay, 

noong siya ay malayo sa Jerusalem, ay na muli siyang makabalik 

sa bahay ng Diyos.  Ang kanyang puso ay labis pang nanghihina 

para sa bahay ng Diyos, na tila hindi na niya kayang magpatuloy 

pa sa kanyang buhay kung hindi siya makababalik na muli sa bahay 

ng Diyos.  Iyon mismo ang kanyang kumpesyon sa mga salita ng 

ating teksto (talatang diyes). Lubos niyang pinananabikan na 

dumako sa mga bulwagan ng bahay ng Diyos. 

 

Sa ating teksto, gumawa ng paghahambing si David.  Ginamit niya 

ang mga salitang “mas mabuti.”  Sinabi niya na ang isang araw sa 

mga bulwagan ng Diyos ay “mas mabuti” kaysa isang libong araw 

saanman.  Ang kahulugan ng sinabi ni David ay ito: mas gugustuhin 

niyang gugulin ang isang araw sa bahay ng Diyos kaysa gugulin 

ang isang libong araw (halos tatlong taon) sa mundo. 

 

Sabi niya, “Mas nanaisin ko pang nasa bahay ako ng Diyos ng isang 

araw kaysa sa isang libong araw saanmang dako, sapagkat ang 
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the tents of wickedness.  I don’t 
want any of that instead.  I simply 

want to be in the house of my God.” 
 
David says that one day in God’s 
house is better than 1,000 days 

(almost 3 years) anywhere else at 
all.  And what David has in mind is 
that even if those 1,000 days might 

be filled with every possible earthly 
pleasure a person could wish to 
have, he doesn’t want that. 
 

David says: “I would rather have one 
day in God’s house than 1,000 days 
of enjoying earthly pleasures.  I 
don’t want 1,000 days of doing 
whatever I want in the world.  I 
choose God’s house over everything 
else in this world and in this life.” 
 
But there’s even more.  David states 
that he will be satisfied with a very 
humble place in the house of God.  

He says he would rather be “a 
doorkeeper” in the house of God 
than to be out there in the world.  He 

would be content with the lowliest 
position in the house of God – simply 
being a servant to others. 
 

That is striking.  David does not say: 
“I want a position of honor in God’s 
house.  I want to be one of the 
priests there.”  He does not say that.  
He did not want that. 
 
Or to put it into today’s language, he 

is not a believer who says: “I want 
to be in the church because I want 
to have a position in the church.  I 
want to be a pastor, an elder, or a 
deacon.  I want a recognizable place 
in the church.  I want to be someone 
who is noticed and looked up to.  I 
want to be someone who is thanked 
and praised for all the things I do.”  
 

David doesn’t say that.  And the 
believer doesn’t say that.  But we 
say: “Even if all that I am is a 
servant, that’s enough.  I would be 
more than happy with that.  Just so 
that I can be in the house of God.” 

malayo sa bahay ng Diyos ay ang makapiling ang mundo, kasama 

ng mga makasalanan, at sa mga tolda ng kasamaan.  Bagkus hindi 

ko ninais ang anuman sa mga iyon.  Ang nais ko lamang ay 

makabalik sa bahay ng Diyos.” 

 

Kaya nga, sinsabi ni David na ang isang araw sa bahay ng Diyos ay 

mas mabuti kaysa isang libong araw (halos tatlong taon) saan pa 

mang lugar.  At sa kaisipan ni David, kahit na ang isang libong araw 

na yaon ay mapuno man ng lahat ng posibleng makamundong 

kasiyahang pinapangarap ng isang tao, hindi niya hinahangad iyon.  

Ayaw niya iyon. 

 

Sinabi ni David: “Mas nanaisin kong magkaroon ng isang araw sa 

bahay ng Diyos kaysa magkaroon ng isang libong araw ng 

pagtatamasa ng makamundong kasiyahan.  Ayaw ko ng isang 

libong araw ng paggawa ng anumang naisin ko dito sa mundo. 

Pinipili ko ang bahay ng Diyos – higit sa lahat ng mga bagay sa 

mundo at sa buhay na ito.” 

 

Subalit dagdag pa rito.  Sinasabi ni David (sa ating teksto) na 

kuntento na siya kahit malagay siya sa napakababang kalagayan 

sa bahay ng Diyos.  Ayon sa kanya, mas nanaisin pa niya na maging 

“isang tanod” sa bahay ng Diyos kaysa nasa labas siya kasama ng 

mundo.  Kuntento na siya sa pinakamababang kalagayan sa bahay 

ng Diyos – naglilingkod lamang, isang payak na lingkod sa ibang 

mga tao. 

 

Kapansin-pansin iyon.  Hindi sinabi ni David na: “Nais ko ng mataas 

na posisyon sa bahay ng Diyos.  Gusto kong maging isa sa mga 

pari doon.”  Hindi niya sinabi iyon.  Hindi nais niya niyon. 

 

At kung sasabihin natin sa kasalukuyang pananalita, hindi siya 

isang mananampalataya na nagsasabi: “Nais kong nasa iglesia ako 

dahil nais kong magkaroon ng posisyon doon.  Gusto kong maging 

pastor, o isang elder, o isang diyakono.  Nais ko ng isang kinikilalang 

kalagayan sa iglesia.  Nais kong maging isang taong tanyag at 

tinitingala.  Nais ko na maging isang taong pinasasalamatan at 

pinupuri sa mga bagay na aking nagawa para sa iglesia.” 

 

Hindi sinabi ni David iyon.  At hindi sinasabi iyon ng isang 

mananampalataya.  Subalit sinasabi natin: “Kahit na ako ay maging 

isang lingkod lamang, sapat na iyon.  Masayang masaya na ako sa 

gayun.  Makabalik lamang ako sa bahay ng Diyos.” 
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That, beloved, is what you say, by 
the grace of God.  That is the 

believer’s biography – about the 
house and worship of God.  We say 
it because it is God’s work in us to 
cause us to say this.  We have this 

desire because it is a God-given 
desire. 
 

And yes, we admit it is not always 
true of us.  We do not always have 
this desire.  But then by God’s grace 
we repent.  And we pray that God 

would give us this desire. 
 
Perhaps you are given the option of 

spending 1,000 days doing whatever 
you want in life.  The option of doing 
things you enjoy, such as taking a 
vacation, staying at resorts, traveling 

around the world, shopping, and 
having fun.  But the faithful believer 
says, “I don’t want that.  My longing 
is the house of God.  I would rather 
have one day in church than 1,000 
days anywhere in the world doing 
whatever I might want or enjoy.  And 
even if I am only a servant in God’s 
house, even if I am a member that 
is never acknowledged and hardly 
ever noticed, that doesn’t matter to 
me.  Just as long as I can be there 
in the house of God.”  That’s the 
godly desire of the faithful believer. 

 
II. REASON FOR THIS DESIRE 
 
Why does David have this desire?  

Why does the believer also have it?  
Why do you come to church today?  
Why is it your desire to come to 

church? 
 
David points out in this Psalm what 
the chief reason is why the child of 

God comes to God’s house.  His 
desire to be in God’s house was 
because that was where God is.  He 

says that in verse 2.  He longs to be 
in the “courts of the Lord” because 
his heart and his flesh cry out for 
“the living God.”  To be in the “courts 

of the Lord” is to be in the presence 
of “the living God.” 

Iyon, mga minamahal, ang inyong nasasambit, sa biyaya ng Diyos.  

Iyon ang talambuhay ng isang mananampalataya – tungkol sa 

bahay ng Diyos at tungkol sa pagsamba sa Kanya.  Nasasabi natin 

iyon sapagkat Diyos mismo ang may gawa nito sa ating kalooban 

na sambitin iyon.  Mayroon tayong gayung pagnanais sapagkat 

iyon ay pagnanais na kaloob ng Diyos. 

 

At tunay nga, aminin natin na hindi ito laging totoo sa atin.  Wala 

tayong ganitong kalakas na paghahangad.  Subalit sa biyaya ng 

Diyos, pinagsisisihan natin ito.  At dumadalangin na bigyan nawa 

tayo ng Diyos ng ganitong pagnanais.  

 

Siguro binigyan ka ng laya na gugulin ang isang libong araw (halos 

tatlong taon) na gawin anuman ang gusto mo sa buhay.  Mayroon 

kang laya na gawin ang mga bagay na kinagigiliwan mo, gaya ng 

pagbabakasyon, pananatili sa mga resort, paglalakbay sa buong 

mundo, pagsa-shopping, at pagkakatuwaan.  Ngunit ang matapat 

na mananampalataya ay magsasabi, “Hindi ko nais ang mga iyan.  

Sapagkat ang ninanais ko ay ang bahay ng Diyos.  Mas nanaisin ko 

ang isang araw sa iglesia kaysa sa isang libong araw saanman sa 

mundo na ang ginagawa’y para sa aaliw ko lamang.  At kahit na 

ako ay isa lamang lingkod sa bahay ng Diyos, kahit na ako’y isang 

miyembrong hindi nabibigyan ng pagkilala o halos hindi pinapansin, 

wala itong halaga sa akin.  Hanggat ako ay nandoon sa bahay ng 

Diyos.”  Yaon ang makaDiyos na pagnanais ng matapat na 

mananampalataya.  

 

 

II. ANG DAHILAN NG PAGNANAIS NA ITO 

 

Bakit may ganitong pagnanais ni David?  Bakit ito ang pagnanais 

ng mananampalataya rin?  Bakit ka nagpunta sa iglesia ngayon?  

Bakit ninais mo na magpunta sa iglesia? 

 

Itinuturo ni David sa Awit na ito ang pangunahing dahilan kung 

bakit ang isang anak ng Diyos ay nagtutungo sa bahay ng Diyos. 

Ang pagnanais niyang magtungo sa bahay ng Diyos ay sa dahil ang 

Diyos ay naroroon.  Sinabi niya iyon sa talatang dos.  Nanabik siya 

para sa “mga bulwagan ng Panginoon” sapagkat ang kanyang puso 

at ang kanyang laman ay umaawit para sa “buháy na Diyos.”  Ang 

mapunta sa mga “bulwagan ng Panginoon” ay ang mapunta sa 

presensya ng “buháy na Diyos.” 
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David understood that when the 
people of God gather in church to 

worship (as we do today), God is 
here.  We meet Him here.  We have 
fellowship with Him in worship.  We 
have fellowship by means of God 

speaking to us and proclaiming the 
gospel to us.  We have fellowship 
with God by means of our speaking 

to Him, as we do in our prayers, our 
praise, our worship.  And we actively 
participate in all those aspects of 
worship because we understand and 

believe that God is here.  David & 
believers want to be where God is. 
 

And we want this because that’s 
where Christ is too.  For us to meet 
God is for us to meet Christ.  We can 
meet Christ here in church because 

Christ is set before us in the Word of 
God and in the preaching of the 
gospel. 
 

David came into the presence of God 
in order to have fellowship with God 
and Christ as a sinner.  That’s why 

he needed God and Christ.  He was 
a sinner who needed what Psalm 84 
mentions in verse 11 – that God will 
give grace to him.  David desired to 

meet God, to meet Christ, and to 
hear the gospel of salvation in Jesus 
Christ. 

 
That is the need, beloved, of every 
child of God.  The believer longs to 
be in God’s house because of his 

spiritual needs.  We need to be in the 
house of God because of our sin. 
 

We are sinners living in a world of 
sin.  We are living in a world that is 
described as “the tents of 
wickedness.”  We confront that 

wickedness every day.  We live in a 
world in which we confront many 
great battles, and all those battles 

are spiritual battles for us – battles 
of faith, battles against temptation, 
battles against our besetting sins in 
this life, battles against worldliness 

that creeps into our lives, battles 
against world’s influence, etc. 

Nauunawaan ni David na kapag ang bayan ng Diyos ay 

nagkakatipon sa iglesia upang sumamba (gaya ng ginagawa natin 

ngayong araw), ang Diyos ay nandito.  Dito ay nakikipagtagpo tayo 

sa Kanya.  Mayroon tayong pakikiisa sa Kanya sa pagsamba.  

Mayroon tayong pakikiisa sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasalita 

ng Diyos sa atin at sa paghahayag ng Kanyang ebanghelyo sa atin.  

Mayroon tayong pakikiisa sa Kanya sa pamamagitan ng ating 

pakikipagusap sa Kanya – sa ating pananalangin, sa ating 

pagpupuri, sa ating pagsamba.  At buong sigla tayong lumalahok 

doon sa lahat ng bahagi ng pagsamba sapagkat lubos nating 

nauunawaan at sinasampalatayanan na ang Diyos ay nandito.  Nais 

ni David (at nais ng mananampalataya) na naroon siya kung saan 

naroroon ang Diyos.  

 

At nais natin nito sapagkat naroroon si Cristo rin.  Ang makatagpo 

natin ang Diyos ay ang makatagpo si Cristo.  Ang makakatagpo 

natin si Cristo dito sa iglesia sapagkat si Cristo ay itinatanghal sa 

ating harapan sa Salita ng Diyos at sa pangangaral ng ebanghelyo. 

 

Nagtungo si David sa presensya ng Diyos upang makiisa sa Diyos 

at kay Cristo bilang isang makasalanan.  Iyon ang dahilan kung 

bakit kailangan niya ang Diyos at si Cristo.  Isa siyang 

makasalanang nangangailangan ng mga binabanggit sa Awit 84 

talatang onse – na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa kaniya.  

Nais ni David na makatagpo niya ang Diyos, at makatagpo si Cristo, 

at marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan kay Jesu-Cristo.  

 

Iyon ang pangangailangan, mga minamahal, ng bawat anak ng 

Diyos.  Ang pagnanais ng isang mananampalataya na makarating 

sa bahay ng Diyos ay dahil sa kanyang pangangailangang 

espiritwal.  Kailangan nating makapunta sa bahay ng Diyos dahil sa 

ating kasalanan.  

 

Tayo’y mga makasalanang nabubuhay sa mundo ng kasalanan. 

Nabubuhay tayo sa mundo na inilalarawan sa ating teksto ng 

ganito: “mga tolda ng kasamaan.”  Nakikipaglaban tayo sa 

kasamaan araw-araw.  Tayo’y nabubuhay sa mundo na kung saan 

lumalaban tayo sa maraming malalaking digmaan, at ang mga 

digmaang iyon ay mga espiritwal na digmaan para sa atin – 

digmaan sa pananampalataya, digmaan laban sa mga tukso, 

digmaan laban sa mga nakakubkob na kasalanan sa buhay na ito, 

digmaan laban sa kamunduhan na unti-unting pumapasok sa ating 

mga buhay, digmaan laban sa impluwensya ng mundo, atpb.  
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We also have battles against the 
afflictions of this life.  Those 

afflictions are battles of faith 
because we know that God sends 
those afflictions upon us.  Those 
afflictions bring us low as the people 

of God.  Our faith is tested.  And the 
devil is ready to plant the idea in our 
minds that God is not good to us. 

 
Thus a believer becomes spiritually 
tired.  Very tired.  He can hardly last 
one more day.  He needs the gospel.  

He needs to be in the presence of 
God and of Christ his Savior.  He 
needs to be in the house of God 

because that is where Jesus Christ 
will speak to him – of forgiveness, of 
love, of the mercy of God.  And Jesus 
will speak to him with words that 

come with such power from God that 
they actually comfort him and 
actually strengthen him. 
 

We come to church because we 
need God, and Christ, and grace, 
and forgiveness, and spiritual food 

for our souls. 
 
That’s why the believer longs to be 
in the house of God.  He says: “God 
is here.  And I can hear Him speak 
to me – speak to me the gospel, the 
gospel of Christ, to comfort my soul 
as a sinner troubled by my sins and 
by all the troubles of earthly life.  
God is here in His house on the 
Lord’s day.  God is not out there in 
the tents of wickedness.  That’s not 
where He is speaking the gospel.  
That’s not where He is preaching the 
words of comfort to the souls of His 
people.  But I can come to God’s 
house and meet Him in His house.  
And I can come into His house as a 
sin-burdened and sin-troubled 
believer.  I can cry out to God, ‘God, 
be merciful to me, the sinner.’  And 
He is.  He is merciful to me.  He is 
merciful to me here in His house on 
the Lord’s day.” 
 

The faithful believing child of God is 
glad to be in church. 

Mayroon din tayong digmaan laban sa mga kapighatian ng buhay 

na ito.  Ang mga kapighatian ay pakikidigma ng pananampalataya 

sapagkat nauunawaan natin na ang mga ito ay ipinapadala sa atin 

ng Diyos.  Ang mga kapighatiang iyon ay naglulugmok sa atin 

bilang isang bayan ng Diyos.  Ang ating pananampalataya ay 

nasusubok.  At karaniwan ang diyablo ay magtanim ng ideya sa 

ating mga isipan na hindi mabuti ang Diyos sa atin.  

 

Dahil doon, ang isang mananampalataya ay nagiging pagod sa 

espiritwal.  Pagod na pagod.  Mahirap siyang magtagal para sa isa 

pang araw.  Kailangan niya ng ebanghelyo.  Kailangan niyang 

mapunta sa presensya ng Diyos at ni Cristo na kanyang 

Tagapaglitas.  Kailangan niyang makapunta sa bahay ng Diyos na 

kung saan si Jesu-Cristo ay magsasalita sa kanya – magsasalita sa 

kanya tungkol sa kapatawaran, tungkol sa Kanyang pagmamahal, 

at tungkol sa habag ng Diyos.  At magsasalita si Jesus sa kanya ng 

mga salitang may kapangyarihan ng Diyos na makapagbibigay sa 

kanya ng tunay na kapanatagan at tunay na kalakasan. 

 

Nagpupunta tayo sa iglesia sapagkat kailangan natin ang Diyos, at 

si Cristo, at ang biyaya, at ang kapatawaran, at ang pagkaing 

espiritwal para sa ating mga kaluluwa.  

 

Iyon ang dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay 

nananabik na magtungo sa bahay ng Diyos.  Sinasabi niya: 

“Nandito ang Diyos.  At maririnig ko Siyang nagsasalita sa akin – 

magsasalita ng ebanghelyo ni Cristo sa akin, upang bigyan ng 

kapanatagan ang aking kaluluwa bilang isang makasalanang 

binabagabag ng mga kasalanan at ng kahirapan ng pamumuhay sa 

mundo.  Ang Diyos ay nandito sa Kanyang bahay sa araw ng 

Panginoon.  Ang Diyos ay wala doon sa mga tolda ng kasamaan.  

Hindi Siya doon nagsasalita ng ebanghelyo.  Hindi Niya doon 

ipinapangaral ang mga salita ng kapanatagan sa mga kaluluwa ng 

Kanyang bayan.  Subalit ako’y makapupunta sa bahay ng Diyos 

upang makipagtagpo sa Kanya dito.  At ako’y makapupunta sa 

Kanyang bahay bilang isang mananampalatayang lubhang 

nabibigatan at nahihirapan sa kasalanan.  Makasisigaw ako sa 

Diyos, ‘Diyos ko, kahabagan Mo ako, ang makasalanan!’  At Siya 

nga yaong mahabagin.  May habag Siya sa akin.  Ang habag Niya 

sa akin ay nandito sa Kanyang bahay sa araw ng Panginoon.” 

 

Ang matapat na mananampalatayang anak ng Diyos ay nagagalak 

na makapunta sa iglesia.  
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III.  Motivation To Be Faithful 
 

What is our motivation to go to 
church?  The fact that God gives 
spiritual blessings to His people by 
means of them being in His house. 

 
As verse 11 points out, God will give 
grace and glory, and God will not 

withhold any good thing from those 
who walk uprightly.  And to walk 
“uprightly” refers to being faithful in 
your desire to be in God’s house and 

by actually being here. 
 
There is no blessing from God, no 

spiritual blessings for your soul, 
except by means of being in the 
house of God every Sunday. 
 

There are of course many other 
things that we could do instead on 
Sunday.  Instead of coming to 
church you could sleep all day.  

Instead of coming to church you 
could spend the day in recreation – 
spend the day playing.  Or you could 

watch television all day.  Or you 
could work in the field all day.  Or 
you could spend the day with 
relatives and friends and have lots of 

fun and laughter together. 
 
But in spite of all of those things your 

soul will still be empty.  If you spend 
the day somewhere else, you will be 
left spiritually empty and spiritually 
weak.  Then Monday comes, and 

Tuesday, and Wednesday, and so on, 
and you don’t have much spiritual 
strength for the battles in life. 

 
What a contrast when you spend 
one day in the house of God. 
 

God is pleased to give you spiritual 
food and spiritual strength.  We 
come into the house of God, and in 

the worship service we hear Him 
declare the good news to us.  We 
have struggled for six days against 
sin, against the world, against our 

sinful flesh, and against the devil.  
We have fallen.  We have sinned. 

III.  ANG MOTIBASYON NA MAGING TAPAT 

 

Ano ang motibasyon natin upang magpunta sa iglesia?  Ito: ang 

katotohanan na nagbibigay ang Diyos ng pagpapalang espiritwal 

sa Kanyang bayan sa pamamagitan ng kanilang pagiging nasa 

Kanyang bahay.  Tingnan ang talatang onse. 

 

Ayon sa talatang onse, binibigyan ng Diyos ng biyaya at 

kaluwalhatian, at hindi Niya pinagkakaitan ng mabubuting bagay 

sila na nagsisilakad nang matuwid.  At ang paglakad ng “matuwid” 

ay tumutukoy sa pagiging matapat sa iyong pagnanais na totoong 

makapunta sa bahay ng Diyos. 

  

Walang pagpapala mula sa Diyos, walang pagpapalang espiritwal 

sa iyong puso, maliban na nandoon ka sa bahay ng Diyos sa Linggo. 

 

Opo, maraming ibang bagay ang maaari pa nating gawin sa tuwing 

araw ng Linggo.  Sa halip na magpunta sa iglesia maaari tayong 

matulog maghapon.  Sa halip na magpunta sa iglesia, maaari mong 

gugulin ang buong araw sa paglilibang – buong araw na paglalaro.  

O kaya naman ay manood ng Telebisyon sa buong araw.  O kaya 

naman ay magtrabaho sa bukid sa buong araw.  O kaya naman ay 

gamitin ang araw na ito kasama ng mga kamaganak at mga 

kaibigan at magkaroon ng lubos na katuwaan at tawanan nang 

magkakasama. 

 

Subalit, sa kabila ng lahat ng mga bagay na iyon, ang iyong 

kaluluwa ay walang laman pa rin.  Kung gugugulin mo ang araw na 

ito saanman, ikaw ay mananatiling walang laman sa espiritu at 

nanghihinang espiritu.  At kapag dumating ang Lunes, at ang 

Martes, at ang Miyerkules at tuloy tuloy pa, wala na kang espiritwal 

na lakas para lumaban sa mga digmaan sa buhay.  

 

Ang malaking kaibhan kung gugugulin mo ang isang araw sa bahay 

ng Diyos. 

 

Ikinalulugod ng Diyos na ibigay sa iyo ang pagkaing espiritwal at 

kalakasang espiritwal.  Sa pagpunta natin sa bahay ng Diyos, at sa 

pagsamba ay ating maririnig ang paghahayag Niya ng magandang 

balita sa atin.  Nakipagbaka tayo para sa anim na araw laban sa 

kasalanan, laban sa mundo, laban sa makasalanang laman, at 

laban sa diyablo.  Tayo’y nabuwal.  Tayo’y nagkasala. 
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And we come into the house of God 
with our heads hung low, ashamed 

that we have sinned again against 
our faithful Father. 
 
And God speaks the gospel to us: 

“All your sins are freely forgiven in 
My Son, Jesus Christ.  All of them!  
And though your sins be as scarlet, 
you are white as snow in My sight.” 
 
Here in the house of God we 
experience the Spirit of Christ at 

work – not outside the church, not in 
the world, but here.  The Spirit feeds 
us spiritually, He gives us comfort, 

He assures us of our salvation and 
forgiveness and the love of God, and 
He gives us the hope of life eternal.  
And after we have worshiped, we 

leave the house of God strengthened 
and revived. 
 
The believer says: “If I compare that 
one day in the house of God, and the 
blessedness and joy I receive by 
spending one day in the house of 
God, to 1,000 days anywhere else, 
there is no comparison.  There are 
so many riches and blessings that 
God bestows upon those who are in 
His house on the Lord’s Day.” 
 
David mentions some of those 

blessings.  We read of them in verse 
4.  Also in verse 7.  Also in verse 11.  
Here in the house of God, God gives 
His people His grace.  

 
That is why the child of God says, by 
God’s grace, “I wouldn’t want to be 
anywhere else today.  There is no 
better place to be.  This is where I 
bring myself and where I bring my 
family.  Because I long to meet God, 
and I covet the blessings of God.  I 
need the blessings of God.  I cannot 
continue in this life without them.” 
 
May God give us this desire and 
motivation.  May this be your 
biography and confession (text): “…”  

Amen. 

At tayo ay nagtungo sa bahay ng Diyos na nakayuko, nahihiya dahil 

sa nagawa nating pagkakasala laban sa ating matapat na Ama. 

 

At sinalita ng Diyos ang ebanghelyo sa atin: “Ang lahat ng iyong 

kasalanan ay ipinatawad na alang-alang sa Aking Anak na si Jesu-

Cristo.  Lahat ng iyon!  At kahit na ang iyong mga kasalanan ay 

kasingpula pa ng iskarlata, ikaw ay kasingputi ng niyebe sa Aking 

paningin.” 

 

Dito sa bahay ng Diyos ating nararanasan ang pagkilos ng Espiritu 

ni Cristo – hindi sa labas ng iglesia, hindi sa mundo, kundi dito lang.  

Pinapakain ng Espiritu tayo, binibigyan Niya tayo ng kapanatagan, 

tinitiyak Niya sa atin ang ating kaligtasan, at kapatawaran, at ang 

pag-ibig ng Diyos, at pagasa sa buhay na walang hanggan.  At 

matapos ang pagsamba, lalabas tayo ng bahay ng Diyos na may 

panibagong lakas at sigla. 

 

Ang mananampalataya ay nagsasabi: “Kung ihahambing ko iyang 

isang araw sa bahay ng Diyos, at ang pagpapala at kagalakang 

aking natatanggap sa pananatili ko sa bahay ng Diyos, sa isang 

libong araw saanmang lugar, ito’y walang wala sa paghahambing.  

Walang wala.  Napakaraming yaman at pagpapala ang ibinibigay 

ng Diyos sa kanila na nasa Kanyang bahay sa araw ng Panginoon.” 

 

Binanggit ni David ang ilan sa mga pagpapalang iyon.  Mababasa 

natin ang mga iyon sa talatang kuwatro.  Gayun din sa talatang 

siyete.  Gayun din sa talatang onse.  Dito, sa bahay ng Diyos, 

ibinibigay ng Diyos sa Kanyang bayan ang Kanyang biyaya.  

 

Iyon ang dahilan kung bakit nasasabi ng isang anak ng Diyos, sa 

pamamagitan ng biyaya ng Diyos lamang, “Hindi ko nanaisin na 

magpunta saan-saan pa ngayon. Walang ibang lugar na mas 

mabuti.  Dito ko dadalhin ang aking sarili at ang aking pamilya.  

Sapagkat pinananabikan kong makatagpo ang Diyos at hinahangad 

ang Kanyang pagpapala.  Kailangan ko ang mga pagpapala ng 

Diyos.  Hindi ako makapagpapatuloy sa buhay na ito kung wala ang 

mga pagpapalang iyon.” 

 

Bigyan nawa tayo ng Diyos ng ganitong pagnanais at ganitong 

motibasyon.  Sana ito ang iyong talambuhay at kumpesyon: “Ang 

isang araw sa iyong mga bulwagan ay mas mabuti kaysa isang libo 

saanman.”    Amen. 

 


