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Sermon Notes: PAGAARING GANAP: ANG TANIKALANG GINTO NG PAGLILIGTAS
1. Ano ang ibig sabihin ng pagaaring-ganap?

WELCOME TO THE PUBLIC WORSHIP OF GOD
May 24, 2015 10:00 AM

2. Sino ang tunay na Hukom na makapagsasabi kung sino matuwid at hindi matuwid?

3. Paano maituturing na matuwid ang isang makasalanang tao sa harapan ng isang
Banal na Dios?



Thanksgiving for Birthdays and Anniversaries of the Month of May:
Birthdays:
Lito Libres 10

Glecy Domondon 13

Wedding Anniversaries:
Rolly & Charing Ong
1
Benjamin & Maricel Anum-Higher 22
Jerome & Pumpum Rosana
25

LJ Catapang Dagum 29

Gani & Leah Ong
Pastor Lance & Nikki Filio
Edmund & Adora Aguado

28
28
29



Trinity (Imus) Church Leadership
Pastor: Rev. Lance Filio
Elders—For spiritual counsel, you may
contact:
Ronald Fernando (term ends 12/31/16)
Gani Ong (term ends 12/31/15)

Deacons—For tangible needs, you may
contact:
Elmer Sarmiento (term ends 12/31/16)
Lito Libres (term ends 12/31/15)

For inquiries, contact:
Hazel Fernando: 0927-516-8327 • rfh_fernando@yahoo.com

PAGAARING-GANAP: ANG TANIKALANG GINTO NG PAGLILIGTAS
Rev. Lance Filio
Deuteronomio 35:1; Roma 3:23-24
“Sapagka't ang lahat ay nagkasala nga, at hindi nakaabot sa
kaluwalhatian ng Dios; palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng
kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus.”
~ Roma 3:23-24


SUNDAY SCHOOL — 9:00 – 9:50 AM

KATESISMONG HEIDELBERG

KAAYUSAN NG PANANAMBAHAN
MAY 24, 2015

* Tumindig ang lahat ng maaaring tumindig.

.......................................................................................................................................................................................................

The King summons us
to assemble before his
throne in worship and
adoration of Him.
We worship our Creator
and Covenant Lord, the
all-sufficient God.
Greeting: God pronounces a blessing on
the people of God.
We ask God to bless
our worship service,
that it will be pleasing
and acceptable to Him.
We burst into a “sacrifice of thanksgiving”
through song.
We read God’s Law
each Lord’s Day to
remind us of God’s rule,
convict us of sin and
our need for confession, prepare us for the
hearing of the gospel.
After the Law exposes
our sins, we confess
them and repent before
God.
After confession, God
declares us pardoned
through Christ who
made perfect satisfaction for our sins.
In song, we thank God
for his grace and mercy
in saving us from sin.
The reading from one
of our creeds or confessions defines who
we are, shows our unity
with the universal
church through the
ages and across the
world, and reminds us
of our core doctrines.
Our gifts to the Lord
show thankfulness to
God for His abundant
gifts to us.

Welcome and Announcements
Pre-Service Hymn

Praise to the Lord, The Almighty

#327:1-3

* Ang “pagbaba ni Cristo sa impiyerno” ay hindi literal, kundi espiritwal.
Siya'y nagdusa ng hindi maisalarawang hapis, sakit, takot, at paghihirap
upang tayo’y hindi na magdusa nito.

OFFERINGS (Guests: Please feel under no compulsion to give.)

Entering into God's Presence
* CALL TO WORSHIP
Psalm 19:7-11, 14
* INVOCATION
Psalm 121:1-2
Minister: Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok; saan manggagaling ang aking saklolo?
People: Ang aking saklolo ay nanggagaling sa PANGINOON, na gumawa ng
langit at lupa.
* GOD'S GREETING
2 Peter 1:1b-2
* OPENING PRAYER
* SONG OF PRAISE
Sing a New Song to Jehovah (Psa 98)
#190:1-3

Confession of Sin
* READING OF THE LAW
Responsive Reading of the Law and Psalms (insert)
CONGREGATIONAL CONFESSION OF SIN (unison)
Psalm 25:1, 16-18, 8-9
Sa iyo, O PANGINOON, itinataas ko ang aking kaluluwa. Tingnan mo ako, at
maawa ka sa akin; sapagka't ako'y nalulungkot at naghihirap. Ang mga
suliranin ng aking puso ay lumaki; hanguin mo ako sa aking kalungkutan.
Tingnan mo ang aking paghihirap at pagdadalamhati; at patawarin mo ako
sa lahat ng aking mga kasalanan. Mabuti at matuwid ang PANGINOON: kaya't
tuturuan niya ang mga makasalanan sa tamang daan. Ang mapagkumbaba ay papatnubayan niya sa daang matuwid; at ituturo niya sa kanya
ang daan na lalakaran niya. Amen.
DECLARATION OF PARDON

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo; sa banal na iglesiang laganap;
sa kapulungan ng mga banal; sa kapatawaran ng mga kasalanan; sa
pagkabuhay na muli; at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Psalm 119:33-40

Response of Gratitude
SONG OF THANKSGIVING
#240:1, 4
Teach Me, O LORD, Thy Way of Truth (Psa 119, Maryton)
RESPONSIVE READING OF THE CREED
Credo Apostol
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na
lumalang ng langit at ng lupa; at kay JesuCristo, na bugtong na Anak
Niya, at ating Panginoon; ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at
ipinanganak ni Birheng Maria; nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato; ipinako
sa krus, namatay, at inilibing; bumaba sa impiyerno *; sa ikatlong araw
nabuhay na muli mula sa mga patay; umakyat sa langit, at umupo sa
kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat; mula roon ay
paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay.

Psalm 50:14

CONGREGATIONAL PRAYER (ending in the Lord's Prayer in unison)
Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating
nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa
langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming
kakanin sa arawaraw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya
naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo
kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka't iyo ang
kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen.
SONG OF RESPONSE (unannounced)

Hear Our Prayer, O Lord

#489

Service of the Word
* SCRIPTURE LESSONS
Deuteronomio 35:1; Roma 3:23-24
* SONG OF PREPARATION
#234:6-8
The Glorious Gates of Righteousness (Ps 118, St. Peter)

SERMON
REV. LANCE FILIO
PAGAARING-GANAP: ANG TANIKALANG GINTO NG PAGLILIGTAS
Leaving to Serve
* SONG OF CONSECRATION
How Vast the Benefits Divine
#386:1-3
* DOXOLOGY (unannounced)
Gloria Patri
#491
Ang Ama'y papurihan, at ang Anak, at ang Espirito. Buhat sa unang mula,
ngayo't magpakailan man, walang hanggan. Amen! Amen!
* BENEDICTION
Philippians 4:7
* AMEN!
Three-Fold Amen


Prayer Items:
1. Continue to pray for those who are sick.
2. Pray for those seeking employment.
3. Pray for those who have family problems:
4. Pray for those who are traveling.
5. Pray for the Sunday classes starting today for our covenant children.
6. Pray for a pastor for Pasig CRC; thanksgiving for all those who are helping
us in this search.
7. Pray for our persecuted brothers and sisters in other lands.
8. Other prayer items:

The minister prays to
God on behalf of the
people, the people
joining in silence. He
gives thanks for all that
God has done; seeks
God’s help for the
church's many burdens; and seeks the
Spirit’s help in his
preaching.
Scripture is the principal means of grace
and the infallible foundation of preaching.
We sing a song
related to the Word
read to prepare for the
preaching of God’s
Word.
The preaching of
God's Word by God’s
ordained servants is
the central part of the
worship service.
In song, we offer our
lives as living sacrifices
to God, knowing that
the Spirit helps us.
Doxology: A final
response of faith to the
Word, giving glory to
God for all we have
heard, seen and
received in worship.
Benediction: The minister pronounces God’s
blessing on the people
as they are sent out
into the world
refreshed, and with joy.
The Triune God promises to be with us
throughout the week,
to bless, comfort and
protect us.
Amen! We declare our
agreement with everything we heard and
saw to end the service.

Responsive Reading of the Law (Exodus 20) and the Psalms

Responsive Reading of the Law (Exodus 20) and the Psalms

Pastor: 1 At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, Ako ang
PANGINOON mong Dios... Huwag kang magkakaroon ng ibang mga
dios sa harap ko.
People: Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan
sa iyong paningin (Psa 51:4).
Pastor: 2 Huwag kang gagawa ng dios-diosan para sa iyong sarili... Huwag
mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila.
People: Oh magsiparito kayo, tayo'y sumamba at yumukod; tayo'y lumuhod sa
harap ng PANGINOON na lumalang sa atin. Sapagka't siya'y ating Dios, at tayo'y
bayan ng kaniyang pastulan, at mga tupa ng kaniyang kamay (Psa 95:6-7).
Pastor: 3 Huwag mong babanggitin ang pangalan ng PANGINOON mong Dios sa
walang kabuluhan.
People: O PANGINOON, buksan mo ang aking mga labi; at ang aking bibig ay
magpapahayag ng iyong kapurihan (Psa 51:15).
Pastor: 4 Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.
People: Kay ganda ng iyong mga tabernakulo, O PANGINOON ng mga hukbo! Ang
isang araw sa iyong tahanan ay mabuti kaysa isang libo sa iba (Psa 84:1, 10).
Pastor: 5 Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.
People: Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang
aking mga pagsalangsang: ayon sa iyong kagandahang-loob ay alalahanin mo ako, dahil sa iyong kabutihan, O PANGINOON (Psa 25:7).
Pastor: 6 Huwag kang papatay.
People: Siyasatin mo ako, O Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako,
at alamin mo ang aking mga pag-iisip (Psa 139:23).
Pastor: 7 Huwag kang mangangalunya.
People: Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo, ang aming lihim na
mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha (Psa 90:8).
Pastor: 8 Huwag kang magnanakaw.
People: Huwag kang magtiwala sa paniniil, at huwag kang umasa sa walang
kabuluhang pagnanakaw (Psa 62:10).
Pastor: 9 Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.
People: Iligtas mo ako, O PANGINOON, sa mga sinungaling na labi, at sa mandarayang dila (Psa 120:2).
Pastor: 10 Huwag mong iimbutin... ang anomang bagay ng iyong kapuwa.
People: Kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong tahanan, ng kabanalang
ng iyong templo (Psa 65:4).
Pastor: Tinutupad ng PANGINOON ang nasa ng mga may takot sa kaniya; dinidinig
din niya ang kanilang daing, at inililigtas sila (Psa 145:19).
People: Magsasalita ang aking bibig ng papuri sa PANGINOON; at purihin ng lahat ng
nilalang ang kaniyang banal na pangalan magpakailan man (Psa 145:21).
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