Sumasamba sa Santatlong Diyos:
Pagtanggap at Pagbahagi ng KarunungangKristiyano Sa Ibayong Mga Kontinente at Mga
Daantaon (Edisyon, 2010 )
Pambungad
Ang pagbabahagi ng karunungan ay isang pangkaraniwang pagsasanay sa maraming kultura—
Silangan at Kanluran, Timog at Hilaga--at ito ay partikular na angkop para sa pag-aaral at
pagbabahagi sa ibayong mga kultura, mga lahi, at mga siglo, kapwa sa pasalita at nakasulat na
anyo. Ang pagbabahagi ng karunungan ay sumsaklaw ng isang makabuluhang habi ng
panitikang mula sa Bibliya, kabilang ang Kawikaan at mala-salawikaing Mga Salmo, mga
pangangaral ni Hesus, at ilang tagubilin ni Pablo. Ang pagbabahagi ng karunungan ay upang
nitingin ang mga litid ng katawan ni Kristo, ang iglesya. Ang pagbabahagi ng karunungan ay,
samakatuwid, isang sentral na pagsasanay para sa mga pandaigdigang samahang Kristiyano
tulad ng World Communion of Reformed Churches (WCRC).Kapag ang karunungan na
ibinabahagi ay isang tapat na alingawngaw at paglalaan ng karunungan mula sa banal na
kasulatan, isang tapat na patotoo saSalita at "Karunungan ng Diyos" (1 Kor 1:24), itong
pagbabahagi ng karunungan ay maaaring maging isang palatandaan ng Pentekost, hindi Babel—
isangregalo ngBanal na Espiritu, "ang Espiritu ng karunungan" (Ef 1:17).
Ang layunin ng koleksyon ng mga kawikaang ito tungkol sa pagsasagawa ng Kristiyanong
pagsamba ay upang paunlarin
ang katawan ni Kristo para sa tapat naserbisyo at ministeryo. Ang koleksyon ng mga kawikaan
ay pinagsama-sama ng mga Repormadong Kristiyano. Ito ay kaagad isangpanlahat na koleksyon,
na sumasalamin sa paglahok sa isa, banal, katoliko, at simbahan apostoliko, at isang koleksiyong
partikular, na sumasalamin sa mga natatanging kasaysayan, mga panindigang teolohiko, at mga
gawi ng mga Repormadong komunidad sa buong mundo. Ang dokumentong ito ay binanghay
bilang tugon sa
utos ng kapwa World Alliance ng Reformed Churches (WARC) sa kanilang 2004 Assembly sa
Accra, Ghana, at ng Reformed Ecumenical Council (REC) sa kanilang 2005 Assembly sa Utrecht,
Netherlands, kasunod ng isang panahon ng pakikipag-usap sa mga kasaping simbahan mula sa
dalawang organisasyon.Ito ay binuo ng isang pangkat sa pagpaplano ng pagsamba para sa 2010
WCRC UnitingGeneral CouncilsaGrand Rapids, Michigan,USA, kasama ang pagsangguni sa mga
ministro, guro, at iba pang mga pinuno sa buongmundo, sa loob at labas ng tradisyong
Repormado, at nilantay sa pamamagitan ng Worship and Spiritual Renewal Section ngUniting
General Council.
Ang dokumento ay dinisenyo upang ipakita ang mga pangitain para sa pagsamba at espirituwal
na pagpapanibago na kung saan aming iniimbita ang bawat isa upang magkaroon ng mas
malalim atmas mahalagang pagpapahayag. Ito ay hindi dinisenyo upang magpataw ng isang
hanay ng mga kasanayan sa mgamiyembrong simbahan o upang magpahiwatig na ang
pagsamba sa mga miyembrong simbahan ay nagsasama na sa kapunuan ng ganitong
karunungan.Ang dokumentong ito ay dinisenyo para sa
ilang mga paggamit:
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1. Ang dokumento ay maaaring gamitin sa loob ng isang partikular na kongregasyon o sekta
upang hubugin ang pag-uusaptungkol samga kaloob, hamon, mga kalakasan at kahinaan ng
mga lokal nagawi.Yaong mga nangungunang mga pag-uusap ay maaaring panandaliang
magpahinga pagkatapos ng bawat kawikaan at magtanong "kung sa anong mga paraan ang
Diyos ay nagbiyaya sa atin upang isagawa itong karunungan?”, “sa anong mga paraan
tumatawag sa atin ang Diyos upang langkapin ang karunungang ito ng mas tapat?”, at "sa kung
ano ang iba pang mga paraan nais nating ipahayag ang karunungan ng ating mga kaugalian na
may kaugnayan sa tema na ito?" Bawatsalawikain ay dinisenyo upang magtamo ng pag-uusap
na siyasatin ang mga kaugnayan sa pagitan ng paniniwalang teolohiko atgawi,mga pag-uusap ng
patotoo at pagkawaringespirituwal nalubhang kailangan para samabungangministeryo sa
anumang konteksto.
2. Angdokumento ay maaaring humugis ng isang pag-uusap sa pagitan at sa gitna ng mga
kongregasyon, denominasyon, at mananampalataya mula sa iba’t ibang kontekstong kultural.
Yaong humuhubog ng mga pag-uusap ay maaaring panandaliang magpahinga pagkatapos ng
bawat kawikaan at magtanong "kung paano ang Diyosnaghahandog sa bawat isa sa atin sa gitna
ng ating mga natatanging kultural na konteksto upang maisagawa ang ganitong karunungan?"at
"sa anong paraan maaaring ang Diyos ay tumatawag sa atin upangsanayin natin ang mga ito ng
mas lalong tapat, ayon sa mga nalalaman natin mula sa bawat isa?"
3. Ang dokumento ay isang imbitasyon sa isang tulungang at malalimang pag-aaral at
karagdagang pagpapapino. Ang bawat salawikain ay isang buodng isang larangan ng
pananaliksik at pagmumuning Kristiyano, pagguhit sa gawa ng pag-intindi ng teksto ng Bibliya,
pagmumuning teolohikal, at karunungan ng kasaysayan. Bawat kawikaan ay maaaring pinuhin
ng may pakinabang pagkatapos ng patuloy na pagmumuni sa mga hamon ng tapat na
paglilingkod. Samakatwid,ang koleksiyong ito ay hindi idinisenyo upang maging tapos o
kumpleto. Ito ay dinisenyo upang maging bukas sa pagtatapos: anumang mga miyembro ng
simbahan o ekumenikal na katambal ay maaaring dagdagan ng madali ang koleksiyong ito ng
kanyangsariling mga materyales. Ang mga darating na mga pagtitipon ng WCRC ay maaaring
baguhin ang koleksiyong ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kawikain upang tumugon
sa mga natatanging hamon na lalabas sa hinaharap.
Ang tunay na layunin ng lahat ngmga paggamit na ito, gayunpaman, ay hindi lamang upang
mapahusay ang pag-uusap o gawing resulta ang isangmas mahusay na dokumento.
Angultimong layunin ay hindi mas mababa kaysa pagtamo, sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Espiritu, ng tapat at mapagpasalamat na pagsamba sa santatlong Diyos. Pagpalain nawa ng
Diyos Espiritu ang mga salitang itoat ang lahat na mga bumubuno ng mga ito upang ang iglesia
ni Kristo ay lalong mapalakas.
Isang Tinawag at Pinatawad na mga Tao: Nagtitipon sa Pangalan ni Hesus
1.1 Tinawag ng Santatlong Diyos
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Mapapalad ang mga tao ng Diyos
na malalim ang kamalayan
na sila ay kapwa tinawag ng at binabati
ang santatlong Diyos,
Ama, Anak, at Banal na Espiritu,
na tumitipon, nangangalaga at nagmamalasakit sa simbahan
sa pamamagitan ng Salita at Espiritu--1
isang Diyos ng kaningningan at kamahalan
ganap na ganap na ibinunyag kay HesuKristo,
ang "larawan ng hindi makitang Diyos" (Kol 1:15).
Pinagpala ang komunidad
na mapasalamat na kumikilala
na ang santatlong Diyos hindi lamang tumatanggap ng ating pagsamba,
kundi pati na rin ay ginagawang posible ang ating pagsamba,
nagdidikta sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
at nagpapabanal ng ating mga handog
sa pamamagitan ng ganap napagkasaserdote ni HesuKristo,
na sa panahon ng kanyang buhay sa lupa umalok
ng papuri"Sa Ama," "puno ng kagalakan sa Banal na Espiritu" (Lucas10.21),at kahit ngayon
"kailan ma'y nabubuhay upang manalangin para sa atin" (Heb 7:25).
Pinagpala ang kongregasyon
na pumipilit na ang mga mananampalataya ay nagtitipon upang sumamba sa Diyoshindi una sa
lahat upang maaari silang pagpalain ng Diyos, ngunit dahil sila ay pinagpala na ng Diyos.
Pinagpala ang kongregasyon na kanilang natuklasan
ang Diyos ay sa katunayan nagpapala sa kanila
habang sinasamba nila ang santatlong Diyos
na nagpapakain, nagtuturo, humahatol, at nagwawasto sa kanila,
at nagpapatibay sa mga bigkis
na nagkakaisa sa mga mananampalataya kay Hesu-Kristo at sa bawat isa
sa pamamagitan ng pagpapabanal na aksyon
ng pagpapahayag ng salita at sama-samang panalangin,
sa pamamagitan ng bautismo at Hapunan ng Panginoon,
sa pamamagitan ng pagsasama-sama, mga handog, at patotoo.

1.2 Sama-Samang Pagtitipon, Ang Buong Sambayanan ng Diyos
Marunong ang sumasambang komunidad
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Cf BelharHeidelbergConfession.
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na "hindi nagpapabaya sa sama-samang pagpupulong” (Heb 10:25),
ngunit maligayang nagtitipon sa pangalan ni Hesus,
sabik na ipahayag ang Salita ng Diyos,
upangmag-alok ng papuri at panalangin,
at upang ipagdiwang ang sakramento,
ang bawat isa ay pagkilos ng buong bayan ng Dios,
"ang makaharing pagkasaserdote" (1 Ped 2:9).
Pinagpala ang kongregasyon
na nag-aanyaya sa lahat ng mananamba—
kabilang yaong mga tinagurian ng ating mga kultura na ‘may kapansanan’—
tungo sa buo, may malay-tao at aktibong pakikilahok sa sama-samang pagsamba,
tumatawag pansin sa puso, kaluluwa, at isip sa pamimintuhosa Diyos,
may kamalayang malalim na kung paano ang kanilang sariling pagsamba
ay lumalahok sa isang mas malaking koro ng papuri sa Diyos.
Pinagpala ang kongregasyon
na nagpapahayag sa kanilang pagsamba
angpakikipagniig sa katawan ni Kristo,
ang pagkakaisa sa Espiritu sa bigkis ng kapayapaan,
ang kaisahan na kaloob at tawag ng Diyos,
na nagkakaisa sa mga bata at matanda,
atmananampalataya ng bawat oras at dako
na nagbabahagi ng isang pangmadlang pagtawag sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos kay
Hesu-Kristo.2

1.3 Ang Banal na Espiritu
Marunong ang sumasambang komunidad
na kumikilala kung paano ang Banal na Espiritu
gumagawa sa pamamagitan ng kapwa dahilan at damdamin,
sa pamamagitan ng kapwa disiplinang espiritwal at mga kaganapang nakakagulat,
sa pamamagitan ng kapwa mga pagsambang binalak ng may pananalangin
at sa pamamagitan ng mga sandaling kusang-loob na natuklasan.
Marunong ang sumsambang komunidad na kinikilala
ang pangmatagalang halaga o espirituwal na kapangyarihan ng pagsamba
ay hindi nananangan saating sariling pagkamalikhain,
imahinasyon, pag-iisip, o emosyon,
ngunit nagmumula sa Banal na Espiritu,
na maaaring pumili ng alinman o lahat ng mga bagay na ito.
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Sapagka't tunay, ang pagsamba ay isang kaloob na tinatanggap,
hindi katangian na kinakamit.
1.4 Pinatitibay at Pinaglalaban ang Kultura
Marunong yaong simbahan
na naglalayong maging "nasa" ngunit hindi "mula" sa mundo,
(Juan 15:19)
na lumalaban sa mga aspeto ng kultura
na ilagay sa kompromiso ang karangalang ng ebanghelyo,
at masugid na tumatawag pansin sa kanyang kultura
kasama ng mabuting balita ng ebanghelyo ni Hesu-Kristo
na dumadalo sa bawat kultura, ngunit hindi nakatali sa anumang kultura.
Marunong, samakatuwid, ang simbahan
na nagpapasalamat na ang ebanghelyo ni Hesus
ay sabay-sabay na transkultural, kontekstwal,
interkultural, at kontrakultural.3
1.5 Ang Kabutihan ng Iniligtas na Sansinukob
Marunong ang kongregasyon
na ginagawang malinaw na ang kanyang pagsamba
ay lumalahok sa awit ng papuri
na inaalok ng lahat ng nilalang.
Marunong ang kongregasyon na
nagdiriwang ng pagsamba bilang isang katawaning katotohanan,
nagpapasalamat para sa mga ayos at tikas
na ipahayag ang ating mga papuri at panalangin,
at ang mga aklat, tubig, tinapay, at alak,
na itinalaga ng Diyos para sa ating paggamit—
ang kaloob ng Diyos para sa mga tao ng Diyos.
1.6 Pangungunang Bayan ng Diyos
Marunong ang komunidad na
tumatawag, nagsasanay, nagpapatibay, at tumutugon sa
yaong mga likas na matalino upang mamuno
sa lahat ng mga kasarian, gulang, lahi, kakayahan
na nagbibigay ng mapaghugis na pagsasanay at pagtuturo sa kanila sateolohiya at mga gawi ng
pagsamba.
Marunong ang mga namumuno sa pagsamba
na nagbibigay ng kasangkapan sa lahat ng mga kasapi ng komunidad
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para sa buong, may malay-taong, at aktibong pakikilahok,
(cf Vatican II)
na buong ingat na ipinapahayag ang mabuting pakikitungo
sa mga hindi pa bahagi ng katawan ni Kristo, ang iglesya.
1.7 Masining Pagpapahayag
Pinagpala ang kongregasyon kung saan ang Salita ay ipinapahayag
at ang panalangin at papuri ay ibinibigay
hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita,
ngunit din sa pamamagitan ng masining pagpapahayag:
sa pamamagitan ngkaloob na binigay ng Diyos
sa bawat lokal na komunidad
sa musika at sayaw,
sa pagsasalita at katahimikan,
sa biswal na sining at arkitektura.
Pinagpala ang mga artista
na nag-aalok at nagsasanay ng kanilang mga talento
upang ang bayan ng Diyos
ay maaaring tumestigo sa kabutihan ng Diyos, umalok ng pagpapasalamat, at magpahayag ng
pagsisisi.
Marunong ang mga artista na mapasalamat
kapwa para sa mga limitasyon na inaalok ng pangalawang utos,
at gayun din para sa halimbawa ng artistang maka-bibliya na tinawag ng Diyos
at binigayan ng kasangkapan ng Diyos para sa paglilingkod
ayon sa utos ng Diyos.(Ex 35.30 at kasunod)
Marunong ang simbahan
na may pasalamat natatanggap
ng mga kaloob na tapat na awit at likhang-sining
mula sa ibang mga siglo at kultura,
na ipinagdiriwang ang panlahatan katangian ng simbahan,
at paglinang ng pagkamalikhain
sa pamamagitan ng mga bagong kanta at gawa para sa pagsamba.
II. Masiglang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos
2.1 Salita at Espiritu
Pinagpala ang kongregasyon
kung saan ang Salita ng Diyos ay ipinapahayag
ng may matibay na paniniwala at kagalakan
na napapalibutan ng mga umaasam na mga panalangin
at malalim na pasasalamat
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para sa banal na gawain ng Espiritu Santo
upang maipaliwanag ang mga puso at isip ng mga tao ng Diyos.
2.2 Ang Lawak ng Salitang Napagitna Kay Kristo
Marunong ang kongregasyon
na pinalulusog ang mga mananampalataya
sa mga pagbasa at mga pangaral na tumatawag pansin sa lawak at lalim ng Salita ng Diyos,
Lumang Tipan at Bagong Tipan,
laging ipinapahayag ang kabuuan ng ebanghelyo ni Hesu-Kristo.
2.3 Panawagan Tungo sa Kapahingahan at Pagpapatunay, Katarungan at Kapayapaan
Pinagpala ang kongregasyon
kung saan ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos
ay nagbibigay aliw sa mga nagdadalamhati
at humaharap sa mgataong
tumututol sa paghahari ng Diyos.
Marunongang mangangaral
na nag-aanyaya sa mga nakikinig upang makatanggap ng labis-labis na biyaya ng Diyos,
upang magsisi mula sa kasalanan at kasamaan,
upang tumungo kay Kristo,
upang ipahayag ang kapayapaan,
"gumawa ng katarungan, ibigin ang kabaitan at lumakad ng may kababaan-loob na kasama ng
Diyos"
(Mik 6:8).
2.4 Paglaban sa Pagsamba ng Mga Diyus-Diyusan
Marunong ang kongregasyon
na nagpapahayag ng Salita ng Diyos
sa mga paraan na aktibong inilalantad at nilalabanan
kapwa ang mga diyus-diyusan na tumutukso sa atin na sumamba sa halip ng Diyos
at sa mga diyus-diyusan ng ating magulong pagunawa ng Diyos.
Pinagpala ang kongregasyon
na humahamon sa mga ganitong kabaluktutan
sa pamamagitan ng pagdilidili sa pagkatao at gawain ni Hesu-Kristo,
"ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang wastong larawan ngkatauhan ng
Panginoon"(Heb 1:3).
2.5 Kredo: Ang Sagot ng Pananampalataya
Marunong ang kongregasyon
kung saan ang pagpapahayag ng Ebanghelyo
ay tinanggap na salita ng Diyos,
na kung saan ay gumagawa sa inyo na nagsisisampalataya (1 Tes 2:13),
na humahantong sa kapwa pangungumpisal at papuri,
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kapwa pagsisisi at ng isang pangako sa serbisyo,
kapwa pakikiramay at isang simbuyo ng damdamin para sa katarungan,
kapwa pansariling at pang-komunidad na mga aksyon,
kapwa bagong pagsunod at malalim na pasasalamat.
Pinagpala ang kongregasyon
na nag-aanyaya ng mga mananampalataya upang bigyang patotoo ang kabutihan ng Diyos
sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pananampalataya ng simbahan
na nangingibabaw at bumubuo ng ating mga indibidwal na mga karanasan
at bumibigkis sa atin sa mga mananampalatayangmula sa ibayong kultura at siglo,
at sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa gawain ng Diyos sa buhay ng mga lokal nakomunidad.
III. Pagtugon sa Diyos sa Panalangin at mga Handog
3.1 Papuri at Pasasalamat
Pinagpala ang simbahang
nag-aalok ng papuri at pasasalamat
(Cf Sal 50:14, Heb 13:15),
hindi lamang sa pagtatanyag ng kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos,
kundi pati na rin ang pagbubulay-bulay, pagsalaysay,
at pagdiwang ng lahat na ginawa ng Diyos
sa buong kasaysayan.
Marunongang kongregasyon
na tumatawag at natututo mula sa
mga sariling panalangin ng Bibliya na hinugis ng salaysay
panalangin ng papuri at pasalamat (hal.Sal 136)
habang nagbibigay hugis sa kanyang sariling panalangin.
3.2 Nananalangin sa Pangalan ni Jesus, Sa pamamagitan ng Espiritu
Pinagpala ang simbahang
nananalangin sa pangalan ni Jesus,
kumikilala sa ating pakikipag-isa kasama ng atingpumaitaas
at laging naroroong Panginoon.
Pinagpala ang nagsasambang komunidad
na nananalangin sa at sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
nagnanasa ngmga kaloob ng Espiritu Santo,
at kumikilala na habang nananalangin tayo
tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa ating mga kahinaan,
namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos
(Rom 8.26-27),
at nilalabanan ang "kosmikong kapangyarihan nitong kasalukuyang kadiliman"(Efe 6.12).
3.3 Buong Saklaw ng Karanasang Pantao
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Marunong ang simbahan na,
sa pagsunod sa mga halimbawa ng Mga Awit,
ay naghihikayat ng matapat at mapagtiwalang panalanginsa Diyos
na nagpapahayag ng buong hanay ng karanasan ng tao—
ang 'anatomya ng kaluluwa "—
sinalita,inawit o tahimik,
sinayaw, isinadula o ipinakita—
panalangin ng pagdiriwang at panaghoy
tiwala at pagkawalang-taros,
pagmamakaawa at pamamagitan,
pasasalamat at pangungumpisal,
paghilom at pag-asa.
Pinagpala ang simbahan na nagdarasal hindi lamang para sa kanyang sariling mga
pangangailangan,
kundi pati na rin para sa mga pangangailangan ng mundo na minamahal ng Diyos. 4
3.4 Mga Kaloob at Handog
Marunong ang simbahan na mapasalamat na nagsasanay
ng pagbibigay ng mga kaloob, oras at talento,
bilang isanggawa ng katapatan at pagsamba.
Marunong ang simbahan napinagtitibay
na ang lahat ng buhay ay isinabubuhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa,
at ang mga mananampalataya ay tinawag upang maging tagapangasiwa ng bawat kaloob ng
Dios.
V. Pagbibinyag at Pagpista
4.1 Mga Atas ni Hesus Upang Bumautismo at Ipagdiwangang
Huling Hapunan
Pinagpala ang simbahan
na matapat na sumusunod
sa mga utos ni Jesus “na gumawa ng mga alagad,
bautismuhan sila
sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu
at ituro sa kanila upang sundin
ang lahat ng bagay na iniutos ni Hesus(Mat.28:20)
at "kumain at uminom sa pagaalaala sa akin,"(Luk 22:19-20)
tumatanggap ng mga palatandaan
bilang okasyon kung saan ang Diyos
4
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9

ay gumagana upang magbigay ng sustansiyaat pagkabuhay,
aliwathamon,
pagtuturoat pagbabagong anyo natin.
4.2 Bautismo
Pinagpala ang kongregasyon
na ipinahahayag angtunay na pagkakakilanlan
ay matatagpuan kay Hesu-Kristo.
Pinagpala ang kongregasyon
nanagtatanyagkung paano ang mga tubig ng bautismo
ay isang palatandaan at selyo
ng mga pangako ng Diyos
upang tayo’y hugasan nang malinis,
upang tayo’y ampunin tungo sa katawan ni Kristo,
upang ipadala ang Banal na Espiritu upang baguhin, bigyang kapangyarihan,
at muling ibalik sa atin
ang isang bagong buhay kay Kristo.
Pinagpala ang kongregasyon
nanagtatanyagkung paano ang mga tubig ng bautismo
ay isang tanda at tatak ng tawag ng Diyos upang talikuran ang kasalanan at kasamaan,
upang yakapin si Kristo, atang ating bagong pagkakakilanlan sa kanya
at upang mabuhay ng isang panibago at banal na buhay.
Marunong ang komunidad
na nagdiriwang ng bautismo ng may galak
at naaalala na ang bautismo ay isang paraan ng biyaya at
pagbibigay lakas at pag-asa
upang isabuhay ang ating mga panata ng katapatan sa tipan.
4.3 Huling Hapunan
Pinagpala ang simbahan
na palagiang nagdiriwang ng Hapunan ng Panginoon
bilangisang kapistahan ng pasasalamat, pakikipag-isa, at pag-asa.
Pinagpala ang kongregasyon
na hindi lamang mapasalamat na naaalala ang paglikha ng Diyos atang pagtubos kay HesuKristo,
na batid ang kanyang pagdalo sa pagputolng tinapay,
kundi pati na rin mapasalamat na natatanggap ang kaloob ng
pakikipag-isa kay Hesu-Kristo
at katawan ni Kristo,
at nag-aabang sa panahon ng kapistahan ng darating na kaharian.
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Pinagpala ang kongregasyon
na namamahagi sa pagkaing ito
sa pamamagitan ng "pagkilala sa katawan ni Kristo" sa kanyang sari-saring pagka-isa,
sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting pakikitungo para sa isa’t isa
ng may biyaya at katotohanan (1 Kor 11:29-33),
at sa pamamagitan ng pagsasalamin ng magiliw na pagtanggap ng Diyos sa atin
sa mga ministeryo ng mabuting pakikitungo sa mundo.
V. Isang Pinagpala at Inatasang Madla na Naglilingkod sa
Pangalan ni Jesus
5.1 Ang Pagsugo ng Diyos
Pinagpala ang kongregasyon
na kung saan ang mga mananampalataya ay
hinihikayat sa pamamagitan ng mapagmahal na pagpapala ng Diyos,
at hinahamon sa pamamagitan ng mapagbiyayang tawag ng Diyos
upang ipahayag ang mabuting balita ni Hesus
at mamuhay bilang isang nakakalunas na presensiya sa mundo
sa pangalan ni Jesus.
5.2 Araw-Araw na Pagsamba
Marunongang komunidad
na kumakandili ng pananampalataya
sa pamamagitan ng paghikayat na araw-araw na pagsamba para sa lahat ng mga
mananampalataya,
na may diin sapagbabasa at pagbubulay-bulay sa Salita ng Diyos,
paghahangad ng patnubay ng Banal na Espiritu,
pag-aalay ng panalangin ng papuri at petisyon,
pag-awit ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritwal,
pakikinig sa Diyos"sa marahang bulong na tinig",(1 Mga Hari 19:12)
at pagsabuhay ng bawat sandali sa harap ng mukha ng Diyos.
5.3 Pagtanggap ng Bisita at Pagtuturo ng Ebanghelyo
Pinagpala ang mga komunidad
na kung saan ang mabuting pakikitungo
ay isinasagawa sa kapwa pampublikong pagsamba at sa personal na buhay,
kung saan ang mga dayuhan at bisita ay tinatanggap at niyayakap,
kung saan ang mga mahihirap at yaong mga nasa gilid, may karamdaman at napabayaan,
ay makahanap ng kanlungan sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos.
Pinagpala ang mga komunidad
kung saan lahat ng mga tao ay iniimbitahan at hinahamon
na maging mga alagad ni Hesus,
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tumatanggap ng bautismo atpaghubog sa pananampalataya
(Cf Mt.28.19)
5.4 Pagkaayos para sa Pagsamba
Marunong ang mga kongregasyon
na nag-iimbita at humahamon sa mga mananampalataya
mula sa lahat ng edad at kakayahan
na "lumaki sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at Tagapagligtasna si Hesu-Kristo "(2 Ped
3.18).
Pinagpala angmga kongregasyon
na nag-aalaga ngtapat na pagtutulungan
ngbanal na kasulatan,doktrina, gawi, at bunga ng Espiritu.
Marunong ang mga kongregasyon na palalimin ang pagsamba
sa pamamagitan ngpagmuni-muni sa at pagtuturo tungkol sa kahulugan ng mga gawi ng
pagsamba.
5.5 Pagsamba, Habag, at Katarungan
Pinagpala ang mga kongregasyon
na ang kanilang pampublikong pagsamba ay tumuturo kay Hesu-Kristo,
at sa mensahe ni Hesus tungkol sa
kaharian ngDiyos.
Pinagpala ang mga kongregasyon
na sa pangkalahatang pagsamba at pampublikong saksi
ay alinsunod sa bawat isa
at tapat sa Salita ng Diyos,
na sa kanilang pagsamba at saksi ay
isang patotoo sa gawain ng Banal na Espiritu.
Pinagpala ang mga kongregasyon na naghahanap upang makatanggap
ng mapagpalayang gawain ng Banal na Espiritu
na nag-iisang makasisira ng pagpapaimbabaw
at sa pamamagitan niya
katarungan at kapayapaan, pagsamba at patotoo,
ay maaaring tunay na magyakap.
5.6 Maranatha: Pagsamba at Pag-asang Kristiyano
Pinagpala ang mga kongregasyon
na hindi nasisiyahan
na mabuhay lamang sa kasalukuyang sandali,
ngunit kung saan ang pagsamba ay nagpapahayag
ng hibik ng lahat ng sanlikha
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para sa kapunuan ng paghahari ng Diyos
kay Hesu-Kristo.
Pinagpala ang mga kongregasyon na
sa kanilang buhay na sama-sama ay maipapahayag ang
nasang tiyaksa panalanging "Maranatha"—
"Pumarito, Panginoong Hesus" (Pah 22.20).
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