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EXODO 20:10-11 
“INGATANG BANAL ANG ARAW NG PANGINOON” 

NI REV CARL J HAAK   
 
Mababasa ang ikaapat na utos sa kautusan ng Dios na:  “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang 
ingatan itong banal.”  Doon ang Dios, sa utos na ito, ay nakatuon sa ating oras at kung paano natin 
gagamitin ang ating oras.  Doon ay ipinahahayag ng Dios na si Jesu Cristo ang Panginoon ng ating oras, 
ang oras ng Kanyang mga anak, kung paano nila ito ginugugol.  Sa utos na iyon sinasabi ng Dios na 
kalooban Niya bilang Manunubos natin at Tagapagligtas na, “anim na araw kang gagawa at iyong 
gagawin ang lahat ng iyong gawain.”  Dapat tayong magtrabaho, magtrabahong mabuti, sa 
ikaluluwalhati ng Dios sa loob ng anim na araw.  At ang isang araw mula sa pito, na ngayon ay Sabbath 
ng unang araw, ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo, sa araw na iyon huwag kang gagawa ng 
anumang gawain.  Sa araw na iyon tayo ay tinawag ng ating Manunubos at Tagapagligtas upang 
sumamba, upang sumamba ng dalawang ulit sa igleisa ng Dios at upang ilaan ang buong araw sa ating 
espiritual na buhay.    
 
Sinasabi ng ikaapat na utos, “Ako ang Panginoon ng iyong oras.  Ang iyong oras, ay tinubos Ko rin.”  
Ipinahahayag ng mang-aawit sa Awit 31:15, “Ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay.”  Ang oras ay 
kasangkapan ng Dios, upang hubugin tayo para sa walang hanggang panahon.  Bilang mga anak ng Dios, 
tayo ay maluwalhating nagpapahayag:  “Ako’y hindi na sa aking sarili, kundi sa aking tapat na 
Tagapagligtas, si Jesu Cristo, kapwa sa katawan at kaluluwa.”  Ang makabilang kay Jesu Cristo bilang 
Cristiano, kapwa sa katawan at kaluluwa, ay nangangahulugang pati ang ating oras, kung paano natin 
ginugugol ang ating oras sa katawan at kaluluwa, ay kabilang sa ating tapat na Tagapagligtas na si Jesu 
Cristo.  Ito ay hindi ko oras.  Hindi ako ang magpapasya kung ano ang gagawin ko sa araw ng Linggo.  
Kundi si Cristo na siyang Panginoon ng aking oras.  Siya ang Panginoon ng lahat ng aking gagawin.  May 
kagalakan, anim na araw ako ay gagawa para sa Kanyang kaluwalhatian, at sa ikapitong araw, ang 
Sabbath, kung paano ko gugugulin ang aking oras ay matitiyak sa pamamagitan ng aking relasyon sa 
Kanya.   
 
Naniniwala ka ba sa Panginoong Jesu Cristo, na Siya ang Panginoon ng iyong oras?  Paano mo ginugugol 
ang iyong Linggo?  Ipinapakita ba ng pagdalo mo sa iglesia na ikaw ay kabilang kay Jesu Cristo at 
ginagamit mo ang iyong oras upang luwalhatiin at sundin Siya?  O ginugugol mo ang Linggo bilang iyong 
oras?  Sabi ni Jesus, sa Marcos 2:28, “ang Anak ng Tao ay Panginoon maging ng Sabbath.”  Siya ba ay 
Panginoon ng iyong Sabbath?  Ang iyo bang pagdalo sa inyong iglesia ay patigil-tigil?  Ito ba ay minsan?  
Ikaw ba ay wala sa loob ng mahabang panahon?  Ang iyo bang mga kalayawan at kasiyahan at mga luho 
ay humahadlang sa oras ng pagsamba?  Ang iyo bang kalooban, ang iyong kalayawan, ang iyong 
damdamin, ang panginoon ng Sabbath?  O si Jesu Cristo ang Panginoon ng iyong Sabbath, sa 
ikaluluwalhati ng Dios bilang saksi sa sanlibutang nasa paligid mo? 
 
Ang pagpapasalamat ay malalim na dumadaloy sa ating mga ugat bilang mga tinubos ng Panginoon.  
Mahal natin ang Panginoong Jesus.  Tayo ay kabilang sa Kanya sa pamamagitan ng tipan ng Kanyang 
biyaya.  Ang ating pagpapasalamat ay malalim na dumadaloy kapag sa mga Linggo ng magandang tag-
araw tayo ay masigasig na pumupunta sa bahay ng Dios upang makinig sa Kanyang Salita. 
 
Ang ikaapat na utos ay utos ng Dios sa bawat isa sa atin:  “Ingatang banal ang Araw ng Sabbath.”  Ito ay 
utos sa lahat ng mga anak ng Dios:  Magpahinga kayo sa Akin. 
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Mayroon tayong katekismo na tinatawag na Katekismong Heidelberg, isang tapat na paglalahad ng Salita 
ng Dios at tapat na paglalahad ng ikaapat na utos.  Sa ika-tatlumpu’t walong tanong ng Katekismong ito 
ay itinanong:  “Ano ang hinihingi ng Dios sa Araw ng Sabbath?”  Hindi nito tinatanong, “Ano ang 
iminumungkahi ng Dios?”  Kundi, “Ano ang hinihingi ng Dios?”  At ang sagot ay:  “Na sa buong buhay ko 
ay huminto ako sa masasamang gawa at isuko ang aking sarili sa Dios, at lalo na sa Araw ng Sabbath, ang 
araw ng pahinga, masigasig akong dadalo sa iglesia ng Dios upang makinig ng Kanyang Salita, upang 
tumawag sa Kanyang pangalan, at upang mag-ambag sa ikagiginhawa ng mahihirap na marapat sa 
Cristiano.”  Hindi natin sasabihin sa Panginoon, “Ang Linggo ay hindi malaking bagay.  Gagawin ko ang 
gusto ko.”  Kundi sa ating puso, kapag narinig natin ang ikaapat na utos, sasabihin natin, “Ang aking mga 
panahon ay nasa iyong kamay.  Tapat na Dios, tinubos mo ako” (Awit 31). 
 
Ang puntong dapat nating tandaan ngayon ay ang ikaapat na utos, bilang isa ito sa sampung utos ng 
kautusan ng Dios, nanatili ang kalooban ng Dios nating Tagapagligtas para sa mga Cristiano ng Bagong 
Tipan.  Pinananatili nito ang kalooban ng Dios sa iyo at sa akin gaya ng iba pa sa sampung utos.  Ngayon, 
tiyak na hindi natin sasabihin, bilang Cristiano at tinubos ng dugo ni Cristo, na ang paminsan-minsang 
paglabag sa ikasiyam na utos ay mapapayagan.  Ang ikasiyam na utos ay nagsasabing, “Huwag kang 
sasaksi para sa kasinungalingan.”  Hindi natin sasabihin, “Paminsan-minsan, alam mo, ang 
kasinungalingan ay ayos lang.”  Ni sasabihin man natin iyan tungkol sa ikapitong utos, “Huwag kang 
mangangalunya.”  Bilang tinubos na Cristiano hindi natin sasabihin, “Mauunawaan naman na ang anak 
ng Dios ay mahuhulog sa pakikiapid paminsan-minsan.  Sa kabila ng lahat, ito ay laganap.  Kaya, 
paminsan-minsan, kung isuko ng anak ng Dios ang kanilang kalinisan o ang kanilang sumpa sa pag-
aasawa, ito ay mauunawaan.”  Hindi natin sasabihin iyan.  Sasabihin natin na ang ikasiyam at ang 
ikapitong utos ay nanatiling kalooban ng Manunubos, si Jesus, para sa buhay ng bawat isa na Kanyang 
tinubos sa Kanyang mamahaling dugo.  Sabihin ang katotohanan – palagi.  Mamuhay ng dalisay na buhay 
sekswal – palagi.   
 
Kaya gayundin ang ikaapat na utos (Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal) ay 
ang nananatiling kalooban ng ating Manunubos at Tagapagligtas na si Jesus.  Ang hinihingi sa ikaapat na 
utos ay sa araw ng pahinga, Linggo, masigasig akong dadalo sa iglesia ng Dios.  At ang “masigasig akong 
dadalo sa iglesia ng Dios” ay nangangahulugang dalawang beses.  Kung pumunta ka ng minsan, hindi 
iyan madalas.  Iyan ay di-madalas.  Dalawang beses tayong pumupunta upang makapakinig ng Kanyang 
Salita, at upang manalangin, at tumawag sa pangalan ng Panginoon, at gamitin ang mga sakramento, at 
mag-ambag sa ikagiginhawa ng mahihirap.  Lahat ng ito ay ugali na nagpapaging Cristiano.  Hindi ito 
ugali na nagpapaging Puritan, gaya ng sasabihin ng iba, o ng banal sa Lumang Tipan, at ngayon ay mas 
alam na natin.  O isang legalista, o isang pormalista – isang may malasakit lamang sa anyo at walang 
puso ng Cristianismo.  Hindi, ang ingatang banal ang Sabbath, ang masigasig na dumalo sa iglesia ng 
dalawang beses, ay ugali ng pagiging Cristiano, isa na tinubos sa dugo ni Jesu Cristo.  Ito ay nagiging 
banal ng Dios.  “Kung paanong ako'y sumama sa karamihan, at sa paglakad sa bahay ng Dios, sila'y aking 
pinatnubayan, na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan, napakaraming tao na nagdiriwang ng 
kapistahan” (Awit 42:4).    Ito ay matatag.  Ito ay nakakatugma sa, ito ay dumadaloy mula sa, buhay ng 
Cristiano.  Ito ay hindi pagpapataw sa buhay Cristiano.  Ito ang buhay ng Cristiano.    
 
Ang ikaapat na utos ay nananatiling utos para sa mga Cristiano ng ika-dalawampu’t isang siglo – ika-
dalawampu’t isang siglong mga Cristiano na may bahay-bakasyunan, may mga Skidoo, may mga 
sasakyang panlibangan, may mga bakasyon.  Ito ay nananatiling utos, ang kalooban ng Manunubos, si 
Jesus.   
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Ang unang dahilan kaya ito ay nananatiling utos ay matatagpuan mismo sa utos, sapagkat nabasa natin 
na ang ikaapat na utos ay nakaugat sa paglikha.  Sa Exodo 20:11 ay mababasa natin:  “Sapagkat sa loob 
ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa… at nagpahinga sa ikapitong araw.”  
Lalaktawan ko muna ngayon, ang malinaw na pagtuligsa sa theistic evolution na matatagpuan doon sa 
Salita ng Dios.  At lalaktawan ko kung ano ang magiging kahulugan nito sa iyo at sa akin kung tayo ay 
pupunta sa iglesia sa tapat na pagsunod kay Jesus kung Linggo na naghahangad ng kapahingahan, 
naghahangad ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa sa di-natitinag, patuloy na Salita ng Dios, ang 
Salita ng katotohanan, at ang pinakaunang bagay na gagawin ng ministro ay punitin ang unang tatlo o 
apat na pahina mula sa Biblia.  Ano ang magagawa niyan sa iyo, at sa iyong pamamahinga kay Jesus, 
kung ang Biblia sa kabuuan nito ay hindi ang Salita ng Dios?  Paano ka makakatagpo ng kapahingahan 
doon, sa iglesiang iyon? 
 
Ngunit sinasabi ng ikaapat na utos na ito ay nakaugat sa paglikha.  Itinuturo nito na ang paglikha ay 
isinagawa ng Dios sa anim na 24 oras na mga araw, at ang Dios ay nagpahinga sa ikapito.  At, kung 
gayon, sinasabi sa atin ng Dios, “Hindi si Moises ang nagbigay ng ikaapat na utos.  Ang ikaapat na utos ay 
hindi nagsimula sa Bundok ng Sinai.”  Sinasabi ni Jesus na ang Sabbath ay ginawa para sa tao, ginawa 
para sa tao bilang tao.  Ang tao ay ginawang may pangangailan na magpahinga sa Dios.  Ginawa ng Dios 
ang tao, bago pa man magkasala, upang kailanganin ang oras na mailalapag niya ang kanyang asarol at 
magpapahinga.  Kailangan natin ng oras na makakalabas tayo sa trak, isasabit ang sinturong pantrabaho, 
at masiyahan sa Dios, naghihintay sa Kanya nang hindi magagambala.     
 
Ang pangalawang dahilan kung bakit ang ikaapat na utos ay nananatiling utos ay dahil ang ikaapat na 
utos ay nakaugat sa pagtubos.  Ito ay utos ng Dios lalo na sa mga tinubos Niya mula sa pagkabihag ng 
kasalanan.  Ito ay matatagpuan sa kung paanong ang ikaapat na utos ay ibinigay sa Deuteronomio 5:15.  
Ang sampung utos ay dalawang beses ibinigay (Exo. 20 at Deut. 5).  Sa Deuteronomio 5, ang ikaapat na 
utos ay kakaibang isinasaad.  Sa anumang kalagayan ang dahilan sa pag-iingat nito ay kakaibang 
isinasaad.  Doon ay mababasa natin na dapat nating alalahanin ang Araw ng Sabbath sa dahilang ito:  
“Aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas doon ng Panginoon 
mong Dios 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.”  Doon ang Dios ay nagsasalita sa mga 
tinubos, mga tinubos ng Panginoon, tinubos sa pamamagitan ng makapangyarihang pagpapakita ng 
kapangyarihan ng Panginoon.  Ang mga tinubos ng Panginoon ay dapat magpakita ng kanilang 
pasasalamat sa Panginoon para sa kanilang katubusan.  Lahat ng mga araw ng aking buhay dapat kong 
isuko ang aking sarili sa Panginoon sapagkat ako’y tinubos ng Kanyang dugo.  Ngunit mahalaga diyan, sa 
paggawa niyan sa loob ng anim na araw, ay ilalaan ko sa Kanya ang isang araw sa pito. 
 
Ang ikaapat na utos ay nananatili at kinakailangan sa buhay ng Cristiano.  Ang buhay ng Cristiano ay 
hindi magtatagal kung walang pagtupad sa araw ng pamamahinga.  Sa kabila ng lahat, ang ikaapat na 
utos ang nagsasara ng unang tapyas ng kautusan.  Sinabi ni Jesus na mayroong dalawang tapyas ng 
kautusan:  Ibigin mo ang Panginoon mong Dios; at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.  Ang 
unang apat na utos ay nasa unang tapyas.  At sa huli ng unang tapyas na iyon ay:  Alalahanin mo ang 
araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal. 
 
Kaya, tingnan mo ang lugar nito sa sampung utos.  Ipinapakita nito ang daan, kung paano tayo 
mamamalagi sa landas ng pagtupad sa unang tatlong mga utos ng kautusan ng Dios.  Sa unang utos tayo 
ay binalaan na ang Dios ang pagtiwalaan:  Huwag kayong magkakaroon ng ibang Dios maliban sa Akin, 
huwag magkakaroon ng dios-diosan sa inyong puso.  Sa ikalawang utos dapat nating sambahin ang Dios 
gaya ng itinuturo Niya sa Kanyang Salita.  Hindi tayo dapat magkaroon ng mga inukit na larawan.  Sa 
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ikatlong utos, dapat nating igalang ang Kanyang banal na pangalan.  Hindi natin dapat gamitin sa walang 
kabuluhan ang Kanyang pangalan.  Ngunit paano natin gagawin ito?  Paano tayo magtitiwala; paano tayo 
sasamba; paano natin igagalang ang Panginoong Dios sa ating buhay, araw-araw?  Paano natin gagawin 
ito?  Dumarating ang ikaapat na utos at sinasabing, “Alalahanin mo ang Araw ng Sabbath.”  Ito ang 
pagpapasimula ng Dios sa pagpapanatili ng pagmamahal sa Kanya.  Mapapanatili mo ba ang 
pagmamahal mo sa iyong asawa at mga anak ng walang ginugugol na oras sa kanila? 
 
Ngunit mayroon pa.  Ang paglabag sa utos na ito, ang pagsasantabi ng ikaapat na utos, at ang 
pagtangging gawing banal ang araw na ito sa pamamagitan ng pagsasantabi ng sarili nating mga 
kalayawan at pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon, ay paghahasik sa ating buhay ng pagtalikod sa 
Panginoon.  
 
Sa Hebreo 10:23-25, may mga kahanga-hangang salita ng pagpapalakas-loob.  Sa konteksto doon, 
“Tayo'y lumapit sa Dios….Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa….”  At 
pagkatapos ang kapitulong iyon, pagkatapos ng kahanga-hangang pagpapalakas-loob, ay nagtapos sa 
isang nakakabahalang babala sa mga tatapak sa Dios, at magtuturing sa dugo ng tipan kung saan sila ay 
pinabanal bilang bagay na hindi banal.  At sa pagitan ng pagpapalakas-loob at pagbababala, makikita mo 
ito:  “na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba” (t. 25).  Ang pabayaan ang 
mga gawaing pagsamba ay unang hakbang sa daan tungo sa pagtalikod sa iyong personal na buhay at sa 
buhay ng inyong kongregasyon.   
 
Ang ikaapat na utos ay lubos na mahalaga, dahil sa araw na ito may isang bagay na natatagpuan ang 
anak ng Dios na kailangan ng kanyang kaluluwa.  Kung tapat tayong magpapatuloy gaya ng mga tumahak 
sa daan patungo sa Zion (Awit 84), gaya ng mga ang pag-asa ay na kay Cristo, sa buong kaluwalhatian at 
mga pangako ng makalangit na buhay; kung magpapatuloy tayo sa landas na iyon, kinakailangan natin 
ng isang bagay:  pahinga, pahinga sa aking kaluluwa.  Ang Sabbath ay nangangahulugan ng pahinga.  Ang 
Sabbath, kung gayon, ay may nakakaakit na bilog dito:  ang salitang “pahinga.”  Ano ang kahulugan ng 
salitang “pahinga sa iyo bilang ina na binabalewala, na naliligalig at abala mula madaling araw hanggang 
paglubog ng araw?  Iyan ay salitang nakakaakit.   
 
Ang Sabbath ay ang pahinga ng Dios.  Ang Sabbath ng Panginoon mong Dios, ang pahinga ng Panginoon 
mong Dios, syempre, ay hindi nangangahulugan na ang Dios ay walang ginagawa, na ang Dios ay 
tumitigil sa Kanyang gawa.  Kundi kapag sinaliksik natin ang Kasulatan matutuklasan natin na ang 
pahinga ng Dios ay ang Kanyang kasiyahan sa Kanyang sarili.  Ito ang Kanyang kasiyahan sa Kanyang labis 
na maluwalhating gawa na Siya ang Dios na kamangha-mangha at lubos na sapat.  Lalo na ang 
kapahingahan ng Sabbath ay ang kasiyahan Niya sa Kanyang perpektong gawa kay Jesu Cristo – nang 
buhayin Niya Siya mula sa mga patay at itinaas Siya nang higit sa lahat ng mga bagay.  Ito ay 
kapahingahan – para sa Dios at sa tao.  Hiwalay sa Dios, ang tao ay hindi makakapagpahinga.  Wala 
siyang kapahingahan.  Isaias 57:20, “Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat; sapagkat hindi 
matatahimik.”  Subalit mayroong kapahingahan para sa bayan ng Dios.  Ang kapahingahang iyon ay ang 
natapos na gawa ni Jesu Cristo, ginagawang ganap sa langit at nalalasap ng Linggo.   
 
Masigasig mong dalasan ang pagpunta sa iglesia ng Dios sa Araw ng Panginoon upang makinig ng 
Kanyang Salita.  Dumalo sa iglesia kung saan ang kanyang Salita ay ipinangangaral at iginagalang 
dalawang beses sa Araw ng Panginoon. 
 
 “Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba” (Heb. 10:25), lalung-lalo na kapag 
inyong nakikita na papalapit na ang Araw.  Doon ang Kasulatan ay nagsasabi ng pagtitipon, pagtitipon ng 
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pagsamba – hindi lamang pagtitipon ng mga magkakasama, kundi panahon kapag ang bayan ng Dios sa 
katunayan ay tinawag ng Dios.  Tinatawag tayo ng Dios.  Awit 50:5:  “Tipunin mo sa akin ang aking mga 
banal, yaong nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng alay!”  Halikayo tayo’y umahon sa bahay ng 
Panginoon.  Tayo ay tinawag upang pumasok sa Kanyang bahay.  Huwag pabayaan ang tawag na ito.   
 
Sasabihin natin, “Madali lang masanay na hindi pumunta sa iglesia.  Iyan ay nangyayari ng dahan-dahan 
at unti-unti.”  Sa Hebreo 10, ang mga Cristianong Hebreo ay nagsisimulang pabayaan ang pagtitipon sa 
Araw ng Panginoon.  Ito, bilang bahagi, ay dahil sa pag-uusig.  Kung babasahin mo ang mga talatang 32 
at 33 ng kapitulong iyon, makikita mo na nagtitiis sila sa malaking laban ng kapighatian at sila ay 
ginawang tampulan ng pansin ng sanlibutan sa pamamagitan ng pangungutya.  Kung minsan iyan ay 
darating sa atin.  Kung masigasig kang dumadalo sa inyong iglesia dalawang beses sa Araw ng Panginoon 
dahil ikaw ay nauuhaw sa Salita ng Dios, at isinasama mo ang iyong pamilya, kung gayon, marahil, 
makakarinig ka ng ganitong mga pananalita:  “Bakit?  Sa palagay mo ba ay mas mabuti ka kaysa iba?  
Kailangan mo bang pumunta ng dalawang beses?  Bakit hindi tayo magkaroon ng kasiyahang 
pampamilya ng Linggo?  Palaging ikaw ang gumagawa ng problema sa pamilya.  Kung hindi ka dadalo 
nang minsan, hindi naman iyon makakasakit.  Iniisip mo siguro na mas mabuti ka,” pangungutya nila sa 
iyo.   
 
Nakapagtiis ka na ba ng pangungutya, o sumuko ka na sa pangungutyang iyon?  Nasanay ka na bang 
dumalo ng isang beses?  Siguro ay hindi ka mapabangon ng mga magulang mo sa higaan?  Siguro ay mas 
gusto mong manood ng TV, o ginagawa mo ang sarili mong kalayawan sa Araw ng Panginoon?  Dapat 
tayong managot sa Panginoon.  Sa Lucas 4:16 mababasa natin ang tungkol kay Jesus:  “Dumating siya sa 
Nazaret na kanyang nilakhan.  Siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng Sabbath, tulad ng kanyang 
nakaugalian.”  Iyon ang Kanyang nakaugalian sa Araw ng Panginoon.  Ang Kanyang nakaugalian ay 
pupunta Siya sa iglesia nang masigasig, matapat. 
 
Sa araw na ito ay dapat tayong magpakaligaya.  Dapat tayong pumunta sa iglesia na may tapat, taos-
pusong pagmamahal sa nabuhay na Tagapagligtas, bilang pasasalamat sa lahat Niyang ginawa sa atin at 
sa pag-asa sa lahat ng tinipon Niya para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muli Niyang 
pagkabuhay.  Dapat nating gamitin ang Araw ng Sabbath upang mag-imbak sa mga kabinet ng ating puso 
ng mga espiritual na pagkain, upang makaraos tayo sa susunod na anim na araw.  At pagkatapos, 
matapos ang anim na araw na iyon, babalik tayong sugatan at pagod mula sa laban sa kasalanan, upang 
magkaroon tayo ng sandaling kapahingahan sa ating Panginoon.  Tayo ay pinalalakas sa Sabbath upang 
lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, upang isuko natin ang ating sarili para sa 
susunod na anim na araw sa Panginoon.  Ang pag-iingat sa Sabbath ay nangangahulugang ikaw ay aktibo 
sa iyong pananampalataya, na maingat kang namumuhay sa loob ng anim na araw, hindi 
makasanlibutan sa loob ng anim na araw at pagkatapos ay iniisip na magkakaroon ka ng pinagpalang 
Sabbath, na makakabawi ka dito sa pamamagitan ng pagpunta sa iglesia.  Kundi ang pag-iingat sa 
Sabbath ay nangangahulugang ikaw ay nabubuhay dahil kay Jesu Cristo nang may kamalayan sa lahat ng 
mga araw ng iyong buhay.  At pagkatapos sa unang araw ng sanlinggo makikipagtagpo ka sa iyong 
nabuhay na Tagapagligtas at nalalaman mo kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa iyo.  Ang kaisipan 
ng pagtigil sa tahanan ay magiging banyaga sa iyo.  Hindi mo na hahanapin ang sarili mong kalayawan sa 
araw na ito.  Hindi mo sasabihin, “Ay, ang layo niyan para puntahan.”  Kundi magiging kasanayan mo na 
ang makipagtipon sa bayan ng Dios.    
 
Pakinggan ang salita ng Panginoon.  Huwag mong sabihin, “Ito’y napakahirap.”  Huwag mong sabihin, 
“Ah, napakahigpit ng mangangaral na iyon.”  Kundi, kung kinakailangan, tayo ay magsisi.  Huwag nating 
sabihin na maigagalang natin ang Panginoon nang hindi iginagalang ang Kanyang araw.  Ingatan natin 
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ang banal na araw ng espiritual, may kagalakan, masigasig, mula sa pananampalataya.  Ingatan ang 
Linggo.  At sa pakikinig mo sa Salita sa iglesia, hayaang ang Salita ay magbigay-gana sa iyong panlasa at 
aliwin ang iyong kaluluwa ng kaluwalhatiang sa atin na, at di magtatagal ay magiging ganap na sa atin sa 
langit. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay susulong at isasagawa ang Iyong layunin.  Sa 
pangalan ni Jesus, Amen. 
 
 


