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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Exodo 20:10-11

“Ingatang Banal ang Araw ng Panginoon”

ni Rev. Carl Haak

Mababasa sa ikaapat na kautusan sa batas ng Dios:  “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang
ingatan itong banal.”  Sa kautusang ito, ang Dios ay nakatuon sa ating panahon at kung paano natin
gagamitin ang ating panahon.  Ipinapahayag ng Dios na si Jesu Cristo ang Panginoon ng ating
panahon, ang panahon ng Kanyang mga anak, kung paano ito gugugulin.  Sa kautusang ito sinasabi
ng Dios na Kanyang kalooban bilang ating Manunubos at Tagapagligtas na “anim na araw kang gagawa
at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain.”  Tayo ay dapat gumawa, masidhing gumawa, para sa
kaluwalhatian ng Dios sa loob ng anim na araw.  At isang araw mula sa pito na siyang Sabbath ng
unang araw, ang araw ng pagkabuhay ni Jesu Cristo, sa araw na ito ay walang anomang paggawa.
Sa araw na iyon tayo ay tinawag ng ating Manunubos at Tagapagligtas upang sumamba, upang
sumamba ng dalawang ulit sa iglesia ng Dios at upang iukol ang buong araw ng ating buhay espiritual.

Sinasabi ng ikaapat na kautusan, “Ako ang Panginoon ng inyong panahon.  Ang inyong panahon ay
tinubos Ko rin.”  Ipinahayag ng mang-aawit sa Mga Awit 31:15, “Ang aking mga kapanahunan ay nasa
iyong kamay.”  Ang oras ay isang kasangkapan ng Dios, upang hubugin tayo para sa walang katapusan.
Bilang mga anak ng Dios, tayo ay gumagawa ng isang maluwalhating pagpapahayag:  “Ako ay hindi
sa sarili ko, kundi para sa aking matapat na Tagapagligtas, si Jesu Cristo, kapwa sa akin katawan at
kaluluwa.”  Tayo na kabilang kay Jesu Cristo bilang isang Cristiano, kapwa katawan at kaluluwa, ay
nangangahulugan din kasama ang panahon, kung paano natin gugugulin ang ating panahon sa
pangangatawan at kaluluwa, na kabilang sa ating matapat na Tapagaligtas na si Jesu Cristo.  Hindi
aking panahon ito.  Hindi ako ang magpapasya kung ano ang gagawin sa Linggo.  Kundi si Cristo ang
siyang Panginoon ng aking panahon.  Siya ang Panginoon ng lahat ng aking ginagawang ito.
Nagagalak na ako ay gumagawa sa anim na araw para sa Kanyang kaluwalhatian, at sa ika-pito, ang
Sabbath, kung paano ko gugugulin ang aking oras ay makikita sa pamamagitan ng aking relasyon sa
Kanya.

Naniniwala ka ba sa Panginoong Jesu Cristo, na Siya ang Panginoon ng iyong panahon?  Paano mo
ginugugol ang iyong Linggo?  Ang iyo bang pagdalo sa iglesia ay nagpapakita na ikaw ay kabilang kay
Jesu Cristo at iyong ginagamit ang iyong oras upang luwalhatiin at sundin Siya?  O ginugugol mo ang
iyong Linggo bilang sarili mong oras?  Sinabi ni Jesus, sa Marcos 2:28, “ang Anak ng tao ay Panginoon
din ng Sabbath.”  Siya ba ang Panginoon ng iyong Sabbath?  Ang iyo bang pagdalo sa iglesia mo ay
patay-sindi? Minsan lang ba ito?  Patatagalin mo pa ba ito ng mahabang panahon?  Ang iyo bang
kalayawan at kasiyahan at mga luho ay humahadlang sa oras ng iyong pagsamba?  Ang iyo bang
kalooban, kalayawan, pakiramdam, ay Panginoon ng iyong Sabbath?  O si Jesu Cristo ang Panginoon
ng iyong Sabbath, para sa kaluwalhatian ng Dios at bilang isang patotoo sa sanlibutang nakapalibot sa
iyo?
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Ang pagpapasalamat ay dumadaloy sa ating mga ugat bilang tinubos ng Panginoon.  Ating minamahal
ang Panginoong Jesus.  Tayo ay kabilang sa Kanya sa pamamagitan ng tipan ng Kanyang biyaya.  Ang
ating pagpapasalamat ay dumadaloy ng malalim kapag maganda ang tag-araw sa araw ng Linggo tayo
ay masipag na nagpapatuloy na nakikinig sa bahay ng Dios ng Kanyang Salita.

Ang ikaapat na kautusan ay kautusan ng Dios para sa bawat isa sa ating lahat:  “Ingatan ninyong banal
ang Araw ng Sabbath.”  Ito ay isang kautusan sa lahat ng mga anak ng Dios:  Magpahinga sa Akin.

Tayo ay may katekismo na ang tawag ay Katekismong Heidelberg, isang matapat na pagpapahayag
ng Salita ng Dios at isang matapat na pagbubunyag ng ikaapat na kautusan.  Sa ika-38 na katanungan
ng Katekismong ito ang itinanong ay:  Ano ang hinihingi ng Dios sa Araw ng Sabbath?”  Hindi nito
itinanong na “Ano ang iminumungkahi ng Dios,” o “Ano ang ipinapayo ng Dios?”  Kundi, “Ano ang
hinihingi ng Dios?”  At ang sagot ay:  “Na ako ay titigil sa lahat sa aking buhay mula sa masasamang
gawa at iukol ang aking sarili sa Dios, at lalong lalo na sa Araw ng Sabbath, sa araw ng pamamahinga,
ako ay masikap na dadalo sa iglesia ng Dios upang marinig ang Kanyang Salita, upang tumawag sa
Kanyang pangalan, at upang makaambag sa mahihirap bilang isang Cristiano.”  Hindi natin sinasabi sa
Panginoon na, “Ang Linggo ay hindi malaking usapin.  Gagawin ko ang gusto ko.”  Subalit sa puso
natin, kapag ating narinig ang ikaapat na kautusan, ating sinasabi, “Ang aking mga panahon ay nasa
Kanyang kamay.  Siya na tumubos sa akin, O Panginoong Dios ng katotohanan” (Mga Awit 31).

Ang punto na dapat tandaan natin ngayon na ang ikaapat na kautusan, na isa sa sampung utos ng
batas ng Dios, ay nananatiling kalooban ng Dios ng ating Tagapagligtas para sa mga Cristiano ng
Bagong Tipan.  Ito ay mananatiling kalooban ng Dios para sa iyo at sa akin na kagaya rin ng sampung
mga kautusan.  Ngayon, hindi natin tiyak sasabihin, bilang isang Cristiano at tinubos sa dugo ni Cristo,
na ang paminsan-minsang paglabag sa ika-siyam na kautusan ay pinapayagan.  Sinasabi ng ika-siyam
na kautusan, “Huwag kang magiging sinungaling na saksi.”  Hindi natin sasabihin, “Alam mo ang
minsang pagsisinungaling ay OK lang.”  O sasabihin natin na ika-pitong kautusan, “Huwag kang
mangangalunya.”  Na bilang tinubos na Cristiano sasabihin natin, “Madaling maunawaan na ang anak
ng Dios ay mahulog sa pangangalunya minsan.  Tutal uso naman yan.  Kaya, ang minsanan, kung isuko
man ng mga anak ng Dios ang kanilang sinumpaan sa pag-aasawa, ito ay madaling maintindihan.”
Hindi natin dapat sabihin ito.  Ating sasabihin na ang ika-siyam at ang ika-pitong kautusan ay
nananatiling kalooban ng Manunubos, na si Jesus, sa buhay ng bawat isa na Kanyang tinubos sa
Kanyang mahalagang dugo.  Palaging sabihin ang katotohanan.  Mamuhay na may dalisay na sekswal
na pamumuhay – palagi.

Kaya gayon din, ang ikaapat na kautusan (Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong
banal) ay nananatiling kalooban ng ating Manunubos na Tagapagligtas na si Jesus.  Ang hinihingi ng
ikaapat na kautusan na sa araw ng pamamahinga, araw ng Linggo, ako ay masigasig na dadalo sa
iglesia ng Dios.  At ang salitang “masigasig na dadalo sa iglesia ng Dios” ay nangangahulugan ng
dalawang ulit.  Kung ikaw ay pupunta ng isa lang, hindi ito matatawag na tuloy-tuloy.  Ito ay hindi
tuloy-tuloy.  Tayo ay pumupunta ng dalawang ulit upang makinig ng Kanyang Salita, at upang
manalangin, at tumawag sa pangalan ng Panginoon, at gumamit ng mga sakramento, at upang
makaambag para sa mahihirap.  Lahat ng mga ito ay kaasalan ng isang Cristiano.  Ito ay hindi kaasalan
upang maging isang Puritan, o banal ng Lumang Tipan, at nalalaman natin ngayon ang mas mabuti.
O isang legalist – siyang may malasakit lang sa anyo at walang puso ng Cristianismo.  Hindi, upang
mapanatili ang Sabbath na banal, upang masikap na pumunta ng iglesia ng dalawang ulit, ang ganitong
kaasalan ay pang Cristiano, na siyang tinubos ng dugo ni Jesu Cristo.  Nagiging banal sa Dios.  “Kung
paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan, at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Dios, na may tinig ng
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kagalakan at pagpupuri, na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan” (Mga Awit 42:4).  Ito ay
nagpapatuloy.  Ito ay kaalinsabay ng pagdaloy sa buhay ng isang Cristiano.  Ito ang buhay Cristiano.

Ang ikaapat na kautusan ay isang nananatiling kautusan para sa ikaw-dalawamput isang siglong mga
Cristiano – mga Cristiano ng ikaw-dalawamput isang siglo na may mga tolda, may sasakyan sa
pamamasyal, may mga pagbabakasyon.  Ito ay isang nananatiling kautusan, ang kalooban ng
Manunubos na si Jesus.

Ang unang dahilan na ito ay nananatiling kautusan ay matatagpuan sa mismong kautusan, dahil ating
mababasa na ang ikaapat na kautusan ay nakaugat sa paglikha.  Sa Exodo 20:11 ating mababasa:
“Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa… at nagpahinga sa
ika-pitong araw.”  Aking lalagpasan muna ngayon, ang kahatulan sa theistic evolution na matatagpuan
sa Salita ng Dios.  At aking lalagpasan kung ano ang kahulugan, ang magiging kahulugan nito sa iyo
at sa akin kung tayo ay magtutungo sa iglesia sa matapat na pagsunod kay Jesus sa Linggo, na
naghahanap ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa sa hindi mauuga, at hindi masisirang Salita ng
Dios, ang Salita ng katotohanan, at ang pinakaunang bagay na magagawa ng isang ministro ay ang
sirain ang unang tatlo o apat na pahina ng Biblia.  Ano ang magagawa nito sa iyo, at sa iyong
pamamahinga kay Jesus, kung ang Biblia sa kanyang kabuuan ay hindi Salita ng Dios?  Paano ka
makakasumpong ng kapahingahan dito, sa ganitong iglesia?

Subalit ang ikaapat na kautusan ay nagsasabi na ito ay nakaugat sa paglikha.  Itinuturo nito na ang
paglikha ay ginawa ng Dios sa anim na araw, 24-na oras, at ang Dios ay nagpahinga sa ika-pito?  At
samakatuwid, sinasabi ng Dios sa atin, “Hindi ibinigay ni Moses ang ikaapat na kautusan.  Ang ikaapat
na kautusan ay hindi nagsimula sa Bundok ng Sinai.”  Sinabi ni Jesus na ang Sabbath ay ginawa para
sa tao, ginawa para sa tao bilang mga tao.  Ang tao ay ginawa na may pangangailangan ng
pamamahinga sa Dios.  Ginawa ng Dios ang tao, kahit bago pa ang kasalanan, upang magkaroon ng
pangangailangan ng oras kapag kanyang ilalapag na ang asarol at magpapahinga.  Kailangan natin ang
panahon kapag kailangan na nating umalis sa sasakyan, isabit ang sinturon na ginagamit sa trabaho,
at magalak sa Dios, maghintay sa Kanya nang walang umaabala.

Ang pangalawang dahilan kung bakit ikaapat na kautusang na nananatiling kautusan ay dahil ang
ikaapat na kautusan ay nakaugat sa katubusan.  Ito ay lalong kautusan para sa mga Kanyang tinubos
mula sa pagkakaalipin ng kasalanan.  Ito ay matatagpuan kung paanong ang ikaapat na kautusan ay
ibinigay sa Deutoronomio 5:15.  Ang sampung kautusan ay ibinigay ng dalawang ulit (Exo. 20 at Deut.
5).  Sa Deut. 5, ang ikaapat na kautusan ay ipinahayag na kakaiba.  Dito ating mababasa na dapat
nating alalahanin ang Araw ng Sabbath para sa dahilang ito:  “At iyong aalalahanin na ikaw ay naging
alipin sa lupain ng Egipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Dios doon sa pamamagitan ng isang
makapangyarihang kamay at unat na bisig: kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Dios, na ipangilin
mo ang araw ng sabbath.”  Dito ang Dios ay nagsasalita sa mga tinubos, ang tinubos ng Panginoon,
tinubos sa pamamagitan ng makapangyarihang pagpapakita ng lakas ng Panginoon.  Ang tinubos ng
Panginoon ay dapat magpakita ng kanilang pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagkakatubos sa
kanila.  Lahat ng araw sa buhay ko ay dapat gugulin sa aking Panginoon dahil ako ay tinubos sa
pamamagitan ng Kanyang dugo.  Subalit ang tampok dito, ay ang paggawa para sa anim na araw, na
dapat iukol ko ang isang araw sa pito para sa Kanya.

Ang ikaapat na kautusan ay nananatili at kailangan para sa buhay Cristiano.  Hindi makakatagal sa
buhay Cristiano kung wala ang pagsunod sa araw ng pamamahinga.  Ang ikaapat na kautusan ay
naghahatid, ng unang bahagi ng batas sa pinakamalapit.  Sinabi ni Jesus na may dalawang bahagi ang
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kautusan; Ang mahalin ang Panginoon nating Dios; at ang mahalin ang kapwa ng gaya sa sarili.  Ang
unang apat sa mga kautusan ay ang unang bahagi.  At sa hulihan ng unang bahagi: Alalahanin mo ang
Araw ng Sabbath upang panatilihin itong banal.

Kaya, tingnan mo ang lugar nito sa sampung kautusan.  Ito ay nagpapakita ng paraan, kung paano
tayo mananatili sa landas ng pagsunod sa unang tatlong mga kautusan ng batas ng Dios.  Sa unang
utos tayo ay pinayuhan na magtiwala tayo sa Dios: Huwag magkaroon ng ibang Dios sa harap Ko,
huwag magkakaroon ng ibang dios sa inyong puso.  Sa pangalawang utos tayo ay dapat sumamba sa
Dios gaya ng itinuro Niya sa Kanyang Salita.  Huwag tayong magkakaroon ng mga rebulto.  Sa ikatlong
kautusan, dapat nating galangin ang Kanyang banal na pangalan.  Huwag nating gamitin sa walang
kabuluhan ang Kanyang pangalan.  Subalit paano natin ito gagawin?  Paano tayo magtitiwala; paano
tayo sasamba; paano natin gagalangin ang Panginoong Dios sa ating mga buhay, sa araw-araw?  Paano
natin ito magagawa?  Ang ikaapat na kautusan ay nagsasabi, “Alalahanin mo ang Araw ng Sabbath.”
Ito ang itinatag ng Dios upang magpanatili ng pagmamahal natin sa Kanya.  Magagawa mo bang
mapanatili ang pagmamahal para sa iyong kapwa at mga anak nang walang panahong inilalaan sa
kanila?

Subalit mayroon pa.  Ang paglabag sa kautusang ito, ang pagbabalewala sa ikaapat na kautusan, at
ang pagtanggi upang igalang ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-iwan muna ng ating mga
pansariling kalayawan at iukol ang ating mga sarili sa Panginoon, ay magbubunga ng ating buhay ng
pagtalikod at paglayo mula sa Panginoon.

Sa Hebreo 10:23-25, may mga salitang kahanga-hanga.  Sa sitas na ito, “Tayo’y magsilapit sa Dios…
Na ating ingatang matibay ang pamamahayag ng ating pananampalataya…”  At pagkatapos sa
kabanatang ito, matapos ang kahanga-hangang pagbibigay ng lakas-loob, ay nagtapos na may babala
sa mga magbabalewala sa Dios at lalabag sa tipan na pinaging banal sa mga di-banal na bagay.  At sa
pagitan ng pagbibigay ng lakas-loob na ito at babala, matatagpuan mo ito:  “Na huwag nating
pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba” (v.25).  Ang pagbalewala sa pagsamba ay
ang unang hakbang sa daan ng pagtalikod sa iyong pansariling buhay at sa buhay ng iyong
kapulungan.

Ang ikaapat na kautusan ay tunay ngang mahalaga, dahil sa araw na ito ang anak ng Dios ay
nakakatagpo ng isang bagay na kailangan ng kanyang kaluluwa.  Kung tayo ay patuloy na magiging
matapat na gaya ng mga yumayapak sa Zion (Mga Awit 84), silang ang mga pag-asa ay na kay Cristo,
sa lahat ng kaluwalhatian at mga pangako ng makalangit na buhay; kung tayo ay patuloy sa landasing
ito, may hinihingi tayong isang bagay: kapahingahan, kapahingahan ng ating kaluluwa.  Ang ibig
sabihin ng Sabbath ay kapahingahan.  Ang Sabbath, samakatuwid, ay may nakapalibot na salita dito
– “kapahingahan.”  Ano ang ibig sabihin ng salitang “kapahingahan” sa iyo bilang isang ina na
binabalewala, na abala mula madaling araw pa lang hanggang sa dapit-hapon?  Pahinga.  Ito ay
salitang umaapela.

Ang Sabbath ay kapahingahan ng Dios.  Ang Sabbath ng Panginoon nating Dios, ang kapahingahan ng
Panginoon nating Dios, ay hindi ibig sabihin na ang Dios ay walang ginagawa, na ang Dios ay tumigil
mula sa Kanyang gawain.  Kapag ating ating sinaliksik ang Kasulatan ating matutuklasan na ang
kapahingahan ng Dios ay Kanyang kagalakan sa Kanyang sarili.  Ito ay ang Kanyang kagalakan sa
Kanyang gawa na maluwalhati na Siya ang lahat ng kasapatan at magaling na Dios.  Lalo na ang
kapahingahan ng Sabbath sa Kanyang kagalakan ng Kanyang ganap na gawain kay Jesu Cristo – nang
Kanyang ibangon Siya mula sa kamatayan at ilagay Siya sa pinakamataas sa lahat ng mga bagay.  Ito
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ay kapahingahan – para sa Dios at tao.  Ang malayo sa Dios, ang tao ay hindi makakapagpahinga.  Siya
ay walang kapahingahan.  Sa Isaias 57:20, “Ang masama ay parang maunos na dagat, na walang
kapahingahan.”  Subalit may isang kapahingahan para sa bayan ng Dios.  Ang kapahingahang ito ay
nasa kumpletong gawa ni Jesu Cristo, pinaging ganap sa langit at nalalasap tuwing Linggo.

Maging masigasig na tuloy-tuloy na pagdalo sa iglesia ng Dios sa Araw ng Panginoon upang makinig
ng Kanyang Salita.  Dumalo sa iglesia kung saan ang Kanyang Salita ay ipinangaral at pinarangalan ng
dalawang ulit sa Araw ng Panginoon.  “Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya
ng ugali ng iba” (Heb. 10:25), at lalo na ating nakikita ang araw ay paparating na.  Dito ang Kasulatan
ay nagsasalita ng isang pagsasama-sama, isang kapulungan para sumamba – hindi lang isang
pagsasama-sama ng lipunan, kundi isang panahon kapag ang bayan ng Dios ay tinawag sa
pamamagitan ng Dios.  Tinatawag tayo ng Dios.  Sa Mga Awit 50:5: “Pisanin mo ang aking mga banal
sa akin; yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain.”  Tayo’y umakyat sa bahay ng
Panginoon.  Tayo ay tinawag upang pumasok sa Kanyang bahay.  Huwag nating tanggihan ang
panawagang ito.

Ating sinasabi, “Madaling makasanayan ang di dumalo sa simbahan.  Nangyayari ito ng unti-unti at
dahan-dahan.”  Sa Hebreo 10, ang mga Cristianong Hebreo ay nagpapasimula nang makalimot sa
pagdalo sa Araw ng Panginoon.  Ito ay dahil bahagi ng pag-uusig.  Kung iyong babasahin ang mga
talatang 32 at 33 ng kabanatang ito, matatagpuan mo na sila ay nagpapatuloy sa isang dakilang laban
ng kahirapan at sila ay hinamak ng sanlibutan.  Minsan ito ay dumarating din sa atin.  Kung ikaw ay
masikap na nagtutungo sa iyong iglesia ng dalawang ulit sa Araw ng Panginoon dahil ikaw ay nauuhaw
sa Salita ng Dios, at iyong dinadala ang iyong buong pamilya, marahil, maririnig mo ang mga salitang
gaya nito:  “Bakit?  Sa palagay mo ba mas magaling ka kaysa sa iba?  Kailangan mo pang pumunta ng
dalawang ulit?  Bakit hindi tayo magkaroon ng family party sa Linggo?  Ikaw palagi ang gumagawa ng
problema sa pamilya.  Kung lumiban ka ng isang beses, hindi ito masyadong mahirap.  Iniisip mo lang
na mas magaling ka sa iba,” kanila kang tutuyain.

Matatagalan mo ba ang ganitong pag-uusig, o ikaw ay sumusuko sa ganitong pag-uusig?
Nakakasanayan mo na magtungo ng isang beses lang?  Marahil hindi ka kasi ginising ng iyong mga
magulang?  Marahil mas pinili mo pang manood ng TV, o ginagawa mo ang kalayawan mo sa Araw ng
Panginoon?  Dapat tayong managot sa Panginoon.  Sa Lucas 4:16 ating mababasa si Jesus:  “At siya'y
napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian [nakasanayan na Niya!], siya'y
pumasok sa sinagoga nang araw ng Sabbath.”  Ito ang Kanyang nakasanayan sa Araw ng Panginoon.
Ang Kanyang kasanayan ay magtungo Siya sa iglesia na may kasipagan, at matapat.

Dapat tayong maliwanagan sa ating sarili sa araw na ito.  Dapat tayong magtungo sa iglesia na may
katapatan, pag-ibig para sa Tagapagligtas na nabuhay na muli, sa pagpapasalamat para sa lahat ng
Kanyang ginawa para sa atin at sa inaasahan na Kanyang inilaan para sa atin sa pamamagitan ng
Kanyang kamatayan at Kanyang pagkabuhay na muli.  Dapat nating gamitin ang Araw ng Sabbath
upang punuin ang silid sa ating puso ng espiritual na pagkain, upang magamit natin sa susunod pang
anim na araw.  At pagkatapos, matapos ang anim na araw na ito, babalik tayong may sugat at pagod
mula sa pakikipaglaban sa kasalanan, upang makapagpahinga uli tayo ng saglit kasama ang ating
Tagapagligtas.  Tayo ay napapalakas sa Sabbath upang lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng
pananampalataya, upang makatagal tayo sa ating mga sarili para sa susunod pang anim na araw para
sa Panginoon.  Ang ingatan ang Sabbath ay nangangahulugan na ikaw ay aktibo sa iyong
pananampalataya, na ikaw ay nabubuhay ng maingat para sa anim na araw, hindi makamundo sa anim
na araw at iniisip na ikaw ay may pinagpalang araw ng Sabbath, na magagawa mong makapunta sa
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iglesia.  At pagkatapos sa unang araw ng linggo, iyong makakatagpo ang iyong nagbangong
Tagapagligtas at matututuhan mo ang ginawa ng Panginoon para sa iyo.  Hindi mo sasabihin, “Ay, ang
layo naman para magpunta pa.”  Kundi magiging kasanayan mo na ang makipagtipon sa bayan ng
Dios.

Pakinggan mo ang salita ng Panginoon.  Huwag mong sabihin, “Mahirap masyado ‘yan.”  Huwag mong
sabihin, “Oh, ang mangangaral na ito ay sobrang higpit.”  Kundi, kung kailangan, magsisi tayo.  Huwag
nating sabihin na ating mapaparangalan ang Panginoon nang walang pagpaparangal sa Kanyang araw.
Ating panatilihing banal na araw, espiritual, aktibo na sumasampalataya.  Ingatan natin ang Linggo.
At sa naririnig mong Salita sa iglesia, hayaan mo na ang Salitang ito ay magpagana at umaliw sa iyong
kaluluwa para sa kaluwalhatian na nahahandang para sa atin, at nalalapit nang maging sa ating ganap
sa kalangitan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyong Salita.  Aming panalangin na ito ay lumago at ganapin nito
ang Iyong layunin.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


