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- ALL OF GRACE PROTESTANT REFORMED FELLOWSHIP -

Rev. R. Smit, PRCA Missionary - Bagong Sikat, Gabaldon, Nueva Ecija - 4 August 2013

Katekismong Heidelberg,  Araw ng Panginoon 38 (Exodus 15)

 Ano ang iniuutos ng Diyos sa ikaapat na kautusan?103

Una, na mapanatili ang ministeryo ng Ebanghelyo at ng mga paaralan; at ako ay matiyagang paroroon sa iglesiya ng Diyos,

lalo na sa Sabbath na araw ng pamamahinga, upang marinig ang Kanyang Salita, tumanggap ng mga sakramento, tumawag ng

lantaran sa Panginoon, at tumulong bilang Cristiyano sa ikagiginhawa ng dukha. 

Ikalawa, na ako ay magpahinga sa lahat ng masasamang gawa sa lahat ng araw ng aking buhay at isuko ang aking sarili sa

Panginoon, na kumilos sa akin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo; at sa gayon, magsimula sa buhay na ito ang walang

hanggang sabbath.

I. Panimula
A. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng Linggo?

1. Para sa maraming tao, ang Linggo ay isang araw lang
para mag trabaho, mag negosyo, para sa kasiyahan, o
para sa libangan.  Dahil sa marami, ang mga gawain sa
bawat araw ay umiikot lamang sa kanilang sarili.

2. Ano ang kahulugan sa iyo ng Linggo, o Araw ng
Panginoon?
a. Araw ba ito na may kahalagahang espiritual iyo?
b. Ito ba ang pinaka masayang araw ng linggo mo

dahil sa tumpak na paggamit sa layunin nito?
c. Nalalaman ba natin ang pagsasagawa, ang

kahalagahan, at pangangailangan sa Araw ng
Panginoon at sa tamang paggamit nito?

B. Kapag binuksan ng Espiritu ni Jesu Cristo ang ating mga
puso at mga mata para makita natin ang pansamantala na
paglalakbay sa espiritual na ilang, ang Araw ng Panginoon
ay may bagong lubos na kahulugan.
1. Alam mo ba na nabubuhay tayo ngayon sa isang

espiritual na ilang?
a. Sa ilang na ito, hinaharap natin ang katotohanan

ng kasalanan, kamatayan, sakit, mga tukso, at
pakikibaka sa kasamaan.

b. Sa ilang, nagbibigay sa atin ang Dios ng mga
pagsubok na dumadalisay at nagpapalakas sa ating
pananampalataya.

c. Nalalaman natin na wala sa ilang ang ating walang
hanggang tahanan.  Dumadaan lang tayo sa buhay
na ito ng sandali habang tayo humarap sa Dios na
makapasok sa lupain ng maka langit na Canaan.

2. Ngayon, habang lumalakad tayo sa ilang ng buhay na
ito, ang Dios na siyang mayaman sa kaawaan ay
nagbibigay sa atin ng regular na lupain, na gaya ng
Elim na nasa Exodo 15.
a. Itinalaga ng Dios na magkaroon tayo ng lugar na

may kasiyahan sa bawat pitong araw.  Gumagawa
tayo sa anim na araw, at pagkatapos ay
nagpupunta sa masayang lugar at nasisiyahan dito
sa kapahingahan sa unang araw ng sanlinggo.

b. Sa bawat Araw ng Panginoon, tinatawagan tayo ni
Jesus sa linggong ito para sa ating kaginhawahan
at kalusuguan, na sinasabi, ““ Lumapit kayo sa
akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang
nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng
kapahingahan””  (Mateo 11:28). 

c.
“Ang Gamit ng Manlalakbay sa Lingguhang Kapahingahan”
II. Ang Gawain

A. Ang ating lingguhang paglalarawan sa Lumang Tipan sa
pamamagitan ng tanging lugar na kasiya-siya sa Elim.

I. Introduction
A. What does Sunday mean to you?

1. For many people, Sunday is only another day
for work, for business, for entertainment, or
for recreation.  For many people, the
activities of the day revolve around
themselves.

2. What does Sunday, or the Lord’s Day, it
mean to you?
a. Is it a day with spiritual importance?
b. Is it the highlight of your week because

of its proper purpose?
c. Do we know the urgency, the

significance, the value, and the necessity
of the Lord’s Day and its right use?

 
B. When the Spirit of Jesus Christ opens our hearts

and eyes to see that we sojourn in a spiritual
wilderness, the Lord’s Day has a whole new
meaning.
1. Did you know that we live now in a spiritual

wilderness?
a. In this wilderness, we face the reality of

sin, death, disease, temptations, and
battles against evil.

b. In this wilderness, God gives us trials to
purify us and strengthen our faith.

c. We know that in this wilderness is not our
eternal home.  We are only passing
through this life for a little while before
we are prepared by God to enter the land
of the heavenly Canaan.

2. Now, while we walk through the wilderness
of this life, God who is rich in mercy has give
us a regular oasis, like Elim in Exodus 15.
a. God has ordained that we must have one

oasis every 7 days.  We work six days,
and then come and enjoy the oasis of
rest on the first day of the week.

b. On every Lord’s Day, Jesus calls us into
that weekly oasis for our comfort and
nourishment, and says, “ “Come unto Me,
all ye that labor and are heavy laden, and
I will give you rest.” (Matt 11:28)

“The Pilgrim’s Use of the Weekly Oasis of Rest”
II. The Activity

A. Our weekly oasis is pictured in the Old Testament
by the oasis in Elim.
1. Within a month after leaving the Red Sea,

God brought Israel to Elim.
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1. Sa loob ng isang buwan matapos iwan ang Dagat na
Pula, dinala ng Dios ang Israel sa Elim.
a. Ang ibig sabihin ng ““Eim”” ay ““Ang matatag na

sariwang puno,”” na siyang natagpuan mismo dito
ng Israel.
(1) Natagpuan nila ang pitumpung mga puno.
(2) Ang lilim ng mga punong iyon ay nagbibigay ng

kaginhawahan mula sa mainit na araw sa
disyerto.

b. Karagdagan pa, naghanda ang Dios ng
labindalawang balon ng tubig.

2. Ang Elim ay isang klase ng inihanda, ibinigay, at
iniingatan pa rin ng Dios para sa Iglesia ngayon.
a. Ang disyerto ay isang larawan ng pang araw-araw

na buhay ng mananampalataya.
(1) Inihahatid ng Dios ang bawat

mananampalataya sa pamamagitan ng
maraming mga pagsubok at kahirapan para
subukin ang ating pananampalataya.

(2) Gayonman, nagbibigay din ang Dios sa atin ng
isang magandang lugar sa ating disyerto na
dinadaanan.

(3) Nagbibigay sa atin ang Dios ng isang
magandang lugar ng maka-langit na
kapahingahan kasama ni Cristo sa bawat Araw
ng Panginoon.

b. Pansinin, na ang Elim ay may pitumpung mga
puno.  (Exodo 15:27)
(1) Ang pito ay tumutukoy sa tipan ng Dios sa

sangnilikha.  Ito ang bilang ng Dios at ng tao
kay Cristo Jesus.

(2) Dahil sa pitumpu, ang Elim ay isang
kumpletong larawan ng tipan ng kapahingahan
ng Dios kasama ang Kanyang bayan.
(a) Ang Elim ay isang larawan ng gawa ng Dios

na nagbibigay sa atin ng payapang
kapahingahan at kagalakan sa gitna ng
kabigatan ng kasalanan at kamatayan sa
kasalukuyang buhay.

(b) Ang Elim ay isang larawan ng espiritual na
kapahingahan na Dios lang ang
makapagbibigay.
i) Hindi ang Israel ang gumawa nito sa

Elim o siya man ay nararapat ba sa
Elim.  Kundi ang Dios, sa Kanyang
kabutihan ay naghanda at mahabagin
na inihatid sa Elim ang Israel.  

ii) Ganoon din, inihanda at dinadala tayo
ng Dios sa magandang lugar na kasama
Siya sa bawat Araw ng Panginoon.

c. Ang Elim din ay may labindalawang balon ng
tubig.
(1) May tig-isang balon sa bawat labindalawang

tribo.
(2) Ito ay isang larawan na gawa ng Dios sa

pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang
biyaya na itinatag, pinamahalaan, at iningatan
sa Kanyang Kaharian sa bayan Niya kahit pa sa
disyerto ng buhay na ito.

d. Kung pagsasamahin, ang pitumpung mga puno at
labindalawang balon ng tubig ay nakaturo lahat
kay Cristo.
(1) Si Cristo ang magandang lugar na iyon.  Siya

ang Tagapagbigay-kapahingahan sa atin.  Siya
ang pinagmumulan at pundasyon ng buhay ng
tipan at kaharian ng Dios.

a. “Elim” means “strong evergreen trees,”
which is what Israel actually found there.
(1) They found 70 palm trees
(2) The shade of those trees provided

relief from the hot sun in the desert.
b. In addition, God prepared there 12 wells

of water.

2. Elim is a type of what God has prepared,
provided, and preservd for the Church still
today.
a. The desert is a picture of the daily life for

the believer.
(1) God leads every believer through

many trials and afflictions to try our
faith.

(2) Nevertheless, God also gives us an
oasis in our desert.

(3) God gives us an oasis of heavenly
rest with Christ on each Lord’s Day.

b. Notice, Elim had 70 palm trees.  (Exod
15:27)
(1) 7 refers to the covenant of God with

the creation.  It is the number of God
and man in Christ Jesus.

(2) Because of 70, Elim was a complete
picture of the covenant rest of God
with His people.
(a) Elim was a picture of the work of

God to give us the rest of peace
and joy in the midst of the
weariness of sin and death in this
present life.

(b) Elim was a picture of this spiritual
rest that only God can provide.
i) Israel did not make Elim nor

did she deserve Elim.  But,
God in His goodness both
prepared and graciously
brought Israel into Elim.

ii) Similarly, God has prepared
and He brings us into the
oasis of rest with Him on each
Lord’s Day.

c. Elim also had 12 wells of water.
(1) There was one well for each of the 12

tribes.
(2) This is a picture of the work of God

by His almighty grace to establish,
govern, and preserve His Kingdom in
His people even in the wilderness of
this life.

d. Together, the 70 trees and the 12 wells
of water point to Christ.
(1) Christ is our Oasis.  He is our Rest-

giver.  He is the source and
foundation of the life of the covenant
and kingdom of God.

(2) Christ is the Water of Life and He is
the Tree of Life.
(a) Chirst is the fountain and the

Water of life.
(b) He is that Tree of Life which has

removed the curse of God from
us.
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(2) Si Cristo ang Tubig ng Buhay at Siya ang Puno
ng Buhay.
(a) Si Cristo ang bukal at buhay na Tubig.
(b) Siya ang Puno ng Buhay na nag-aalis sa

atin sa sumpa ng Dios.
(c) Itinatag Niya ang ating kapahingahan at

kapayapaan kasama ang Dios.
(3) Si Cristo ang pinagmumulan ng ating

kapahingahan kasama ang Dios dahil Siya ay
namatay at nagbangon para sa atin.

e. Kaya naman, patungo sa lugar ng Tubig ng Buhay
at ng Puno ng Buhay, tayo ay mga manlalakbay at
mga dayuhan na dapat magpatuloy sa espiritual na
kaginhawahan at lakas ng loob sa buhay na ito ng
kasalanan, kamatayan, kawalang
pananampalataya, at lubos na paghihirap.

3. Tayo ay may espiritual na magandang lugar sa bawat
Linggo, ang unang araw sa sanlinggo.
a. Sinasamba natin ang Dios pagkatapos ng pito.
b. Sinasamba natin ang Dios sa unang araw ng

sanlinggo dahil tinawag tayo mula sa kadiliman ng
kasalanan sa kahanga-hangang liwanag ng Dios.
(1) Ito ang araw na sinabi ng Dios, “Magkaroon ng

liwanag!”
(2) Ito ang araw na nabuhay na muli ang Araw ng

Kaluwalhatian mula sa kamatayan para
magliwanag sa Kanyang kaluwalhatian sa
pagkabuhay.

(3) This is the day that the Spirit of the Light, the
Holy Spirit of Christ, was poured out upon the
church so that we might shine with the glory of
the exalted Christ Jesus, our Lord.

c. Sinasamba natin ang Panginoon sa Araw ng
Panginoon, sa unang araw ng sanlinggo.

d. Kaya naman, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin
ng lingguhang Elim sa araw ng Linggo!

4. Ang sabihin na atin lamang sambahin ang Dios sa
ikapitong araw ng sanlinggo ay isang pagtanggi kay
Cristo at sa Espiritu Santo na gumawa para sa atin na
tapusin ang kapahingahan sa krus at sa pagkabuhay na
muli.

B. Ngayon, bilang mga manlalakbay at dayuhan pumasok ka
sa Elim, na siyang iyong magandang lugar!
1. Hindi natin ito dapat gawin:

a. Huwag baliwalain o iwasan ito na tila hindi mo
kailangan ng magandan lugar sa disyerto ng buhay
na ito.

b. Huwag kang lumapit na nagdadahilan patungkol sa
kung bakit hindi ka makakapunta sa pagsamba sa
Araw ng Panginoon.

c. Huwag mong abusuhin ang Linggo sa paggawa sa
araw na ito ng nais mo na gawin kaysa sa
magpunta sa pagdalo para sa pagsamba.

d. Huwag nating akalain o ituro sa ating mga anak na
ang Linggo ay araw ng pagsamba at paggawa sa
bukid o sa trabaho.

e. Kung ang isang tao, ay pagod na pagod at uhaw na
uhaw ay bigyan ng isang magandang lugar sa
disyerto, subalit tanggihan niyang pumasok dito,
ang taong ito ay isang hangal.  Ganooon din, kapag
binibigyan ka ng Dios ng isang magandang lugar sa
araw ng Linggo, isang kahangalan ang tanggihan
ito para masiyahan sana at maginhawahan sa
sanlinggo ng Elim.

(c) He has established our rest and
peace with God.

(3) Christ is the source of our rest with
God because because He died for us
and arose.  

e. Therefore, into that Oasis of the Water of
Life and the Tree of Life we strangers and
pilgrims must go for our spiritual
refreshment and encouragement in this
life of sin, death, unbelief, and much
misery.

3. We have our spiritual oasis each week on
Sunday, the first day of the week.
a. We worship God after the finished 7.
b. We worship God on the first day of the

week because we are called out of the
darkness of sin in God’s marvelous light.
(1) This is the day in which God said,

“Let there be light!”
(2) This is the day in raised the Sun of

Righteousness from the dead to shine
in His glory in the resurrection.

(3) This is the day that the Spirit of the
Light, the Holy Spirit of Christ, was
poured out upon the church so that
we might shine with the glory of the
exalted Christ Jesus, our Lord.

c. We worship the Lord on the Lord’s day,
the first day of the week.

d. Therefore, the Lord gives us our weekly
Elim on Sunday!

4. To say that we should only worship God on
the 7  day of the week is a denial of Christth

and the Holy Spirit who work in us the
finished rest of the cross and the
resurrection.

B. Now, as pilgrims and strangers, enter Elim, your
weekly oasis!
1.  We must not do otherwise.

a. Do not ignore it or avoid it as though you
do not need an oasis in the desert of this
life.

b. Do not come with excuses about why you
cannot come to the worship services on
the Lord’s Day.

c. Do not abuse Sunday by doing on Sunday
what you want to do rather than coming
to the worship services of the fellowship.

d. Let us not think or teach our children that
Sunday is a day for worship and for
working in the fields or at the shop.

e. If a man, who is very tired and very
thirsty, was given an oasis in the desert,
but he refused to enter into that oasis in
the hot desert, he would be very foolish. 
Likewise, when God gives you the oasis
of Sunday, with the pure preaching of the
Word and the communion of the saints in
our worship services, let us not be foolish
and refuse to enjoy the rest and
refreshment of our weekly Elim.
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2. Gamitin natin dapat ang magandang lugar na ito!
a. Dito ay mauupo tayo sa tabi ng ilog ng buhay na

tubig at masisiyahan sa lilim ng krus ni Cristo.
b. Kailangan natin ang lugar na ito ng kapahingahan.

(1) Tayo ay kailangang sabihan na magsisi sa ating
kasalanan at hanapin ang kaawaan at
kapatawaran ni Cristo.

(2) Dapat nating tiyakin sa bawat araw at bago
tayo mamatay na ang ating mga kasalanan ay
napatawad na.

(3) Kailangan natin ang pagpapala ng Dios na
tinatanggap natin sa pamamagitan ng Salita ng
Dios.

(4) Kailangan tayong maturuan mula sa Salita ng
Dios kung paano maging matapat.

c. Ang tumpak na paggamit sa Araw ng Panginoon ay
isang gawain ng pananampalataya!
(1) Sa kalikasan, mas nanaisin pa natin ang mag-

trabaho para kumita ng pera o mamili sa mall
para gumastos.  Hindi natin nais na magtiis sa
gawain ng pagsamba at pakikinig sa mabuting
mga sermon.

(2) Dapat ipakita sa atin ng Dios na kailangan natin
ang Araw ng Panginoon para sa pagsamba at
espiritual na kapahingahan.

III. Ang Pamamaraan
A. Paano natin gagamitin ang lingguhang magandang lugar

na ito na ibinigay sa atin ng Dios?
1. Sa inaasahan at paghahanda.

a. Ang Araw ng Panginoon ay dapat maging tampok
sa ating linggo.

b. Ang Araw ng Panginoon, o Linggo, ay maging
pasimula ng sanlinggo; hindi ito ang katapusan ng
sanlinggo.  Magsisimula tayo sa sanlinggo na
kasama ang Panginoon sa gawain ng pagsamba.

c. Upang maging pinakamabuti ang pagsamba sa
Linggo, maging handa tayo para sa Linggo sa araw
pa lang ng Sabado.
(1) Ang Linggo ay hindi oras para tapusin ang mga

gawain sa bukid, sa paglalaba, sa paggawa sa
eskuwela, sa pag-ayos sa bahay, sa pagpunta
sa paaralan, o sa paninda, maliban kung ito ay
emergency.

(2) Mga tatay, tapusin ninyo ang gawain ng
Sabado at pagkatapos iwanan na ito hanggang
Lunes para hindi na kailangan pa na gumawa
sa Linggo.

(3) Mga bata, huwag magpuyat sa Sabado ng gabi,
kung hindi aantukin kayo sa gawain ng
pagsamba.

(4) Mga ina at asawa, gawin ninyo ang gawaing
bagay ng Biyernes at Sabado para kaunti na
lang ang dapat gawin sa Linggo upang
masiyahan kayo sa Linggo bilang araw ng
pamamahinga.

(5) Karamihan ng pagkain na kinakain natin kapag
Linggo, ay dapat naluto na ng Sabado, naibalot
na o nailagay sa refrigerator sa magdamag,
para may panahon kayo sa gawain ng
pagsamba at pag-aaral ng Biblia sa Linggo.

2. Sa kabuuan nito.
a. Kung ang taong naiinitan sa disyerto ay hindi

gagamit sa magandang lugar na ito o mananatili
lang sandali dito, iisipin natin na hangal ang taong
iyon.  Bakit hindi siya manatili sa lugar na iyon ng

2. We must use our oasis!
a. Here we may sit alongside the streams of

living water and enjoy
b. We need this oasis of rest.

(1) We need to be told to repent of our
sin and to find mercy and forgiveness
in Christ.

(2) We need to be assured each day and
before we die that our sins are
forgiven.

(3) We need God’s blessing upon us
which we receive through the Word
of God.

(4) We need to be instructed from the
Word of God how to be faithful.

c. The proper use of the Lord’s Day is an
activity of faith!
(1) By nature, we would rather work to

make money or go shopping at the
mall to spend our money. We do not
want to do the hard work of worship
and the hearing of good sermons.

(2) God must show us that we need the
Lord’s Day for worship and spiritual
rest.

III. The Manner
A. How should we use our weekly oasis?

1. In anticipation and preparation.
a. The Lord’s Day should be for us the

highlight of our week. 
b. The Lord’s Day, or Sunday, is the

beginning of the week; it is not the week-
end. We start each week with the Lord in
the worship services.

c. To get the most out of our worship on
Sunday, we should prepare for Sunday
already on Saturday.
(1) Sunday is not the time to finish our

work in the fields, wash our clothes,
do schoolwork, fix our houses, go to
school, or work at the store, unless
there is an emergency.

(2) Fathers, finish your work on Saturday
and then leave it until Monday so that
you are not working on Sunday.

(3) Children, do not go to bed late on
Saturday night otherwise you will be
sleepy during the worship services.

(4) Mothers and wives, do your
housework on Friday and Saturday so
that there is very little work for you
on Sunday so that you can also enjoy
Sunday as a day of rest.

(5) Most of the food that we eat on
Sunday, should be cooked and baked
on Saturday, wrapped or refrigerated
overnight, so that we have more time
for the worship services and Bible
Study on Sunday.

2. In its entirety.
a. If a man in a hot desert did not use the

oasis or only stayed in the oasis for a
very short time, we would think that the
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matagal na puwede naman?
b. Ganoon din, binigyan tayo ng Dios ng apatnaput

apat na oras sa isang araw na kapahingahan.
(1) Gamitin natin ang buong araw na ito para sa

Panginoon!
(2) Gamitin natin ang buong araw na ito para

maging pagkain ng ating mga kaluluwa!
(3) Gamitin natin ang umaga para sa gawain ng

pagsamba, sa hapon ay para sa Bible Study at
pag-aawitan, at siguro sa gabi naman ay para
sa pagdalaw sa kapwa mga banal!

(4) Gamitin natin ang buong araw na ibinigay sa
atin ng Dios para sa ating kapahingahan.

B. Itinuturo ng K.H. ang tamang paggamit sa Araw ng
Panginoon kasama ang dalawang  bagay.
1. Na ating panatilihin ang ministeryo ng Ebanghelyo at

mga paaralang seminaryo.
a. Bakit ito ang pinakamahalagang gawain sa ikaapat

na kautusan?
(1) Dahil ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ang

puso ng Linggo.
(2) Kailangan natin ng mga mangangaral, sa

pagkakaroon ng mabuting pangangaral na
Reformed.

(3) Para makakuha ng mga mangangaral,
kailangan natin ng isang mabuting Seminaryo
at mga guro na magtuturo sa kalalakihan kung
paano maging mabubuting ministro.

(4) Para magkaroon ng mga guro at ministro ng
Salita, kailangan natin silang suportahan ng
sapat na salapi para magkaroon sila g pagkain,
kasuotan, at bahay para magawa ang espiritual
na gawain ng pangangaral at pagtuturo.

(5) Kaya naman, para magkaroon tayo ng
mabuting pangangaral sa Linggo, magbigay ka
ng iyong handog sa General Fund para
makapagbigay sa mga ministro ng Salita ng
pagkain at kasuotan sa kanilang gawain.

b. Sa pagpapasalamat sa Dios dahil sa Salita na
naririnig mo sa Araw ng Panginoon, ikaw ay may
pananagutan na suportahan ang ministeryo ng
Salita para maipangaral ang mabuting mga sermon
na para sa iyo sa susunod uli na Linggo.

c. Nais mo ba na ang iyong mga anak at apo ay
mapabilang sa iglesia na Reformed na may
mabuting pangangaral at pagtuturo tuwing Linggo? 
Suportahan mo ang ministeryo ng Salita sa
pamamagitan ng inyong mga kaloob at handog.

2. Na tayo ay madalas nasa bahay ng Dios para
sumamba.
a. Kailangan nating nasa AGPRF sa Linggo para

marinig natin ang mga sermon.
(1) Kailangan natin ng lingguhang ugnayan sa

kapangyarihan ng Dios sa ating kaligtasan, ang
pangangaral ng Salita.

(2) Kailangan natin ang espiritual na pagkain ng
Salita ng Dios na magandang lugar sa Linggo
upang ang Lunes hanggang Sabado ay tamuhin
natin ang kalakasang espiritual para mamuhay
na may kabanalan.

b. Sa ating pagsamba, kailangan natin ang Salita ni
Jesu Cristo.
(1) Kailangan natin marinig ang Kanyang Salita na

naipangaral.
(2) Kailangan natin manalangin sa Dios ayon sa

man was foolish.  Why did he not stay in
the oasis for the entire amount of time
that he was allowed?

b. Likewise, God has given us a 24 hour day
for rest.  Use the whole day for the Lord! 
Use the whole day for the nourishment of
your souls!  Use the morning for the
worship services, the afternoon for Bible
Study and singing, and maybe the
evening for some visiting with fellow
saints!  Use the entire day that God has
given you for your spiritual rest.

B. The H.C. teaches that the proper keeping of the
Lord’s Day includes 2 things.
1. That we maintain the ministry of the Gospel

and the seminary schools.
a. Why is that the most important activity of

the 4  commandment?th

(1) The reason is that the preaching of
the Gospel is the heart of Sunday.  

(2) To have good Reformed preaching,
we need preachers.

(3) To get preachers, we need a good
Seminary and professors to teach
men how to be good ministers.

(4) To have professors and ministers of
the Word, we need to support them
with enough money so that they can
have the food, clothing, and housing
to do their spiritual work of preaching
and teaching.

(5) Therefore, so that we can have good
preaching on Sunday, you must give
your offerings to the General Fund so
that the ministers of the Word can be
given food and clothing to do their
work.

b. In thanksgiving to God for the Word that
you hear on the Lord’s Day, you are
obligated to support the ministry of the
Word so that good sermons can be
preached for you next Sunday again.

c. Do you want your children and
grandchildren to belong to a Reformed
church with good preaching and teaching
every Sunday?  Support the ministry of
the Word by your gifts and offerings.

2. That we frequent the house of God for worship.
a. We need to be in the AGPRF on Sunday

so that we hear the sermons.  We need
weekly contact with the power of God
unto our salvation, the preaching of the
Word. We need the spiritual food of the
Word of God in the oasis of Sunday so
that on Monday to Saturday, we have the
spiritual strength to live a godly life.

b. In our worship services, we need the
Word of Jesus Christ.  We need to hear
His Word preached. We need to pray to
God in the knowledge of His Word. We
need to sing the Word of God in the
Psalms. We need to give our offerings to
God in thanksgiving for His Word of the
Gospel.  We need to hear Christ speak to
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kaalaman sa Kanyang Salita.
(3) Kailangan nating awitin ang Salita ng Dios na

nasa Mga Awit.
(4) Kailangan natin magbigay ng ating mga handog

sa Dios na pagpapasalamat sa anyang Salita ng
Ebanghelyo.

(5) Kailangan natin marinig na si Cristo ay
nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ministro
ng mga pagpapala ng biyaya, kaawaan, pag-
ibig, kapayapaan, at pakikisama ng Espiritu
Santo sa pasimula at matapos ang gawain ng
pagsamba.

IV. Ang mga Pakinabang
A. Ang magandang lugar na ito kapag Linggo ang tumutulong

sa atin na ““tumigil mula sa masasamang gawain at iukol
ang sarili sa Kanyang Espiritu Santo na nasa atin.””
1. Ang ating lingguhang magandang lugar ay may

malaking espiritual na dulot sa ating pang araw-araw
na buhay.
a. Tapat na gawain ng pagsamba ang gumagawa sa

atin para magkaroon ng maka-langit na kaisipan.
b. Ang tapat na pagsamba ang tumutulong sa atin na

ibigin ng higit ang iglesia at ang katotohanan ng
Dios.

c. Ang tapat na pagsamba sa Araw ng Panginoon ang
tumutulong sa atin na magalak sa ating kaligtasan
kay Cristo.

d. Ang pangangaral ng Salita ang nagbibigay sa atin
ng aral at gabay sa pang araw-araw na buhay.

2. Nararanasan mo ba ang mga pakinabang sa Araw ng
Panginoon?
a. Ang tamang paggamit sa Linggo para sa

kaluwalhatian ng Dios ang tumutulong sa atin na
mas higit pa na maging banal at mapagpasalamat
sa Panginoon.

b. Tinutulungan tayo ng Araw ng Panginoon na
lumago sa kaalaman ng pananampalatayang
Reformed.

c. Sa Linggo, makakasalamuha natin uli ang mga
kapwa banal na nagpapaligaya sa atin.  Ang ating
mga kapwa banal ang tunay na mga kaibigan natin
sa buhay.

d. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Dios,
tinatawagan tayo ng Panginoon na magsisi sa ating
mga kasalanan mula sa masasamang gawa, at
sumampalataya sa Kanya at lumakad sa Kanyang
mga kautusan sa pamamagitan lamang ng
pananampalataya.

e. Ginagawa tayong mapagpasalamat ng Araw ng
Panginoon.

B. Ang ating lingguhang oasis ay nagbibigay sa atin ng
espesyal na patikim .
1. Nangako ang Dios na ang ating walang hanggang

kalalagyan ay ang maka-langit na Canaan.
a. Itinatag Niya ang iyong kalalagyan dito sa

pamamagitan ng dugo ni Cristo.
b. Inihahanda Niya ang isang lugar para sa iyo sa

langit.
c. Isang araw, pupuntahan mo ang walang hanggang

kapahingahan at kaluwalhatian sa langit kasama ni
Cristo

2. Dahil ang buhay-disyerto dito ay mahirap, ibinibigay sa
atin ng Dios ang isang patikim ng langit para himukin

us through the minister the blessings of
grace, mercy, love, peace, and the
fellowship of the Holy Spirit at the
beginning and at the end of our worship
services.

IV. The Benefits
A. The oasis of Sunday helps us to “cease from our

evil works and yield ourselves to the Lord, to
work by His Holy Spirit in us.”
1. Our weekly oasis has a great, spiritual

influence on our daily life.
a. Faithful worship service attendance

makes us more heavenly minded.
b. Faithful worship service attendance

makes us love the church and God’s truth
more.

c. Faithful worship on the Lord’s day makes
us happier with the joy of our salvation in
Christ.

d. The preaching of the Word gives us
instruction and guidance in our daily lives.

2. Do you experience the benefits of the Lord’s
Day?
a. Proper use of Sunday for the glory of God

helps us to be more godly and thankful
unto the Lord.

b. The Lord’s Day helps us to grow in the
knowledge of the Reformed Faith.

c. On Sunday, we get to meet with our
fellow saints again which makes us
happy. Our fellow saints are our only true
friends in life.

d. Through the preaching of the Word, the
Lord calls us to repent of our sins and to
turn from our wicked ways, and to
believe in Him and to walk in His
commandments by faith alone.

e. We are made more thankful each Lord’s
Day.

B. Our weekly oasis gives us a special foretaste.
1. God has promised that our eternal

destination is the heavenly Canaan.
a. He has established your place there by

the blood of Christ.
b. He prepares a place for you in heaven.
c. One day, you must occupy your place of

everlasting rest and glory in heaven with
Christ.

2. Because life in the desert of this life is very
difficult often, God gives us a foretaste of
heaven to encourage us to be faithful
Christians.
a. God encourages us by our weekly oasis to

love Him every day with all of our being.
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tayo na maging tapat na mga Cristiano.
a. Hinihimok tayo ng Dios sa pamamagitan ng oasis

ng pag-ibig Niya sa bawat araw sa ating buhay.
b. Ang magandang lugar na ito ay nagpapaalala sa

atin na ang langit ay kabaligtaran ng buhay na ito
ng kapaitan, digmaan, at kahirapan.  Ito ay lugar
ng espiritual na kapayapaan, liwanag, at kasiyahan.

c. Sa pagsamba sa Linggo, ating ilubog ang ating
espiritual na daliri ng pananampalataya sa maka-
langit na pulot, at tumanggap tayo ng patikim ng
tamis ng kalangitan. 

d. Sa Linggo, naririnig natin ang panawagan ni Cristo,
at sa pamamagitan ng biyaya lamang, tayo ay
makakalapit.  Sinasabi ni Jesus, ““Lumapit kayo sa
akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang
nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng
kapahingahan!””  Minamahal, lumapit ka sa Kanya
para sa kapahingahan.  Iyan ang pagsunod sa
ikaapat na kautusan.  Kaya, halika!  Halika sa
simbahan!  Lumnapit ka kay Cristo, ang iyong
kapahingahan! AMEN

b. The weekly oasis reminds us that heaven
is the opposite of this life of bitterness,
wars, darkness, and misery.  It is the
place of spiritual sweetness, peace, light,
and happiness.

c. On Sunday in the worship services, we
dip our spiritual finger of faith into the
pot of heavenly honey, and receive a little
foretaste of the sweetness of heaven.  

d. On Sunday, we hear the call of Christ,
and by grace alone, we come.  Jesus
says, “Come unto me, all ye that labor
and are heavy laden. And, I will give you
rest!”  Beloved, you must come unto Him
for rest.  That is obedience to the 4th

commandment.  And so, Come! Come to
church! Come to Christ, your Oasis of
Rest!  AMEN
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