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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Pedro 3:3-6

"Mga Anak Na Babae Ni Sara"

ni Rev. Carl Haak

Ang programa natin ngayon ay may dalang patotoo sa mga dakilang pagpapala ng Dios sa iglesia at sa
Kanyang layunin sa mga babaeng mananampalataya.

Kapag ikaw, bilang babaeng mananampalataya, ay lumakad sa espiritual na pakikisama sa bawat isa; kapag,
sa mga salita ng Efeso 4:1, ikaw ay lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag bilang
babaeng mananampalataya – kung gayon ang iyong makalangit na Ama ay nalulugod sa iyo.  Hindi lamang
iyan, kundi kapag ikaw ay lumakad ng nararapat sa iyong pagkatawag bilang babaeng mananampalataya,
matatanggap mo mismo ang isandaang ulit ngayon sa panahong ito, at sa sanlibutang darating, ang buhay
na walang hanggan, sa mga salita ni Jesus (Marcos 10:29).  At mayroon pa, kapag ikaw, bilang babaeng
mananampalataya ay lumakad sa espiritual na pag-ibig at pakikisama sa ibang mga babaeng
mananampalataya, ay pinagyayaman mo ang iglesia ni Jesu Cristo.

Ngayon ay nais kong magsalita sa inyo, hindi masyado tungkol sa ngiti ng Dios na mapapasainyo kapag kayo
ay lumakad sa pag-ibig bilang mga kapatid na babae ni Cristo, at hindi masyado tungkol sa personal na
kabutihan na matatanggap mo mula sa gayong paglakad sa pag-ibig, kundi tungkol sa kung gaano ang
paglakad ng nararapat bilang babaeng mananampalataya sa pakikisama sa bawat isa ay nagpapayaman sa
iglesia.

May kasabihan:  “Sa likod ng bawat mabuting lalaki ay isang mabuting babae.”  Kaya sa likod ng bawat iglesia
kung saan ay may kapaligiran na ang Salita ng Dios ay tinatanggap, kung saan ang katotohanan ay naririnig,
at kung saan ang mga banal ay nabubuhay, lalo na ang buhay ng mga bata, ay inaalagaan – sa likod ng
gayong iglesia ay isang grupo ng mga babaeng mananampalataya na lumalakad ng nararapat sa kanilang
pagtitipon sa bawat isa.

Sa likod ng bawat iglesia kung saan ang Dios ay iginagalang sa Kanyang Salita at kung saan mayroong
kapaligiran ng espiritual, masiglang buhay ay isang grupo ng mga kababaihan – may asawa, dalaga, biyuda,
matanda at bata – na magkakasama sa Panginoong Jesu Cristo at naglilingkod sa iglesia sa kanilang mga
pambabaeng kaloob.

Ano ang ibig kong sabihin sa “pagtitipon ng mga babaeng Cristiano,” o “ang pamayanan ng mga babaeng
Cristiano”?  Nais kong isipin mo iyon sa isang serye ng lumalawak na bilog – ang unang bilog ay nagsisimula
sa tahanan sa pagitan ng ina at anak na babae, at pagkatapos ay lumalawak sa iglesia kasama ang mga
kapwa-kababaihan at mananampalataya, at pagkatapos ay sa paaralan, at panghuli palabas sa pamayanan.

Ang pandikit ng pagtitipon ng mga babaeng Cristiano ay hindi pandikit ng karaniwang lugar o interes.  Hindi
lamang ito pagnanais na gumawa ng isang bagay o makilahok.  Hindi ito dapat itumbas sa Meals-on-Wheels
o Welcome Wagon o ang Daughters of the Confederacy.   Kaya, itatanong mo, “Sasali ba ako?  Kailan ko
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iiwan ang pagtitipong ito?  Ano ang makukuha ko sa pagtitipong ito?”  Subalit ang pamayanan ng mga
babaeng Cristiano na tinutukoy ko ay biyaya ng Dios na naglalagay sa iyo kay Cristo at isinasama ka,
samakatuwid, sa isa’t isa kay Cristo.  Ito ay pagtitipon na hindi produkto ng iyong utak, hindi mo ito likha,
kundi ito ay isang bagay na ginawa ng Dios at hinahanap mo upang pagbulayan.

Ito ay tipan.  Ngunit niyayakap nito ang tipan sa iyong puso.  Hindi ito pagbubukod o paghihiwalay.  Hindi
ito ang pahayag sa iyong puso na nagsasabing, “Hindi ako kailangan; hindi ako mahalaga; mag-isa lang ako;
wala akong anak.  Wala akong katulad sa kanila.  Mas may katulad ako sa mga babae sa opisina.”  Kundi ito
ay pagyakap sa tipan, ang pakikisama ng Dios, at ang pakikisama sa bawat isa.

Mababasa natin sa Awit 68:6, na ang nag-iisa ay binibigyan ng Diyos ng tahanan – mga ulila, dayuhan,
banyaga, taong itinapon, nalulungkot.  Sa tipan ay tinawag kayo ng Dios na mga anak na babae, kaibigan,
kapatid.  Hindi na kayo mga dayuhan, banyaga, sabi ng apostol, kundi kayo ay isa kay Cristo, ang pagtitipon
ng mga babaeng Cristiano.  

Sa pagtitipon ng mga babaeng Cristiano kayo ay lumalaban at nananaig sa damdamin ng pagtanggi,
kababaan, pagkainggit.  Nagdadalahan kayo ng mga pasanin.  Nagtutulungan kayong lumutas ng mga
problema.  Nagpapahalaga kayo.  Nagpapalakas ng loob.  Kayo ay nagiging magiliw.  Dumadalo kayo sa mga
pag-aaral ng Biblia.  Kung ang Espiritu ni Cristo ay nasa inyo, magkakaroon kayo ng pakikisama sa Dios, at
makakatagpo kayo ng kagalakan sa pagkakaroon ng pakikisama sa inyong mga kapatid kay Jesu Cristo.
Sasabihin mong kasama ng mang-aawit sa Awit 16: “Iniibig ko ang iyong mga banal na may takot sa iyong
pangalan at lumalakad gaya sa iyong paningin.”

Lubos na kapansin-pansin kung paanong ang mga babaeng mananampalataya, sa Kasulatan, ay lumalakad
sa pakikisama at kung paanong ang pakikisamang iyon ay hinahabi sa buong Biblia.  Mababasa natin sa
Exodo 38:8 ang mga babae na nagtipun-tipon sa pintuan ng tabernakulo ng kapulungan.  Si Moises, sa
kapitulong iyon, ay nagbigay ng panuto sa mga Levita patungkol sa altar at palangganang tanso na magiging
mahalagang bahagi ng pagsamba sa Dios sa Tabernakulo.  Nabasa natin na ang mga babae ay nagtipun-tipon
doon, literal na naggrupo-grupo – hindi bahil inutusan sila ni Moises, kundi dahil nakita ng mga babaeng ito
na magkakaroon ng pangangailangang tumulong sa paglilinis at iba pa.  Dumating lamang sila dahil ang
pag-ibig ng Dios at ang pag-ibig sa pagsamba sa Kanya sa Tabernakulo ay nasa puso nila.  Hindi sila
sinabihan.  Nakita nila ang pangangailangan at dumating sila.  Dumating sila dahil sa pagtatalaga ng kanilang
mga puso.

Mababasa natin sa Mga Hukom 21:21 ang mga anak na babae ng Shilo nang ang Tabernakulo sa panahon
ng mga Hukom ay nakahilig sa Shilo.  Ang grupo ng mga dalaga ay magdiriwang ng kabutihan ng Dios at
magpupuri sa Dios at magpapahayag ng kagalakan sa Dios.  Sila ay darating at magtitipun-tipon sa
Tabernakulo.

Nabasa pa natin, sa Mga Hukom 11, ang mga anak na babae ng Israel na pumupunta taun-taon  upang
ipagdalamhati ang anak na dalaga ni Jefta na Gileadita apat na araw sa isang taon – si Jefta, na sumumpang
ang kanyang anak na dalaga ay itatalaga sa paglilingkod sa Panginoon.  Iginalang ng anak ni Jefta ang
pangako ng kanyang ama at nabuhay ng buhay na mag-isang nakatalaga sa Dios.  At sa kanyang
kapighatian, ang kanyang mga kapatid na babae (ang mga anak na babae ng Israel) ay pumupunta at
dinadalaw siya at dinadala ang kanyang mga pasanin.

At pagkatapos….sa Bagong Tipan.  Nariyan, syempre, ang grupo ng kababaihan na sumunod sa Panginoong
Jesus.  Maaari ninyong basahin ang Lucas 8:1-3 at Mateo 27:55 – mga babaeng personal na nakaranas ng
nagliligtas Niyang awa; mga babaeng naglingkod sa Kanya, nabasa natin, “mula sa kanilang ari-arian”; mga
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babaeng tumayo sa buong mahigpit na pagsubok sa Kalbaryo; mga babaeng nauna sa libingan at unang
nakarinig ng mabuting balita.

Pagkatapos ay mababasa natin sa Mga Gawa 16:13 ang tungkol sa grupo ng mga babaeng nananalangin,
kung saan si Lydia ay kabahagi.  At si Lydia ang naging unang nagbagong-loob sa Europa.

At pagkatapos ay mababasa natin ang grupo ng kababaihan na nagsilbing katuwang ni apostol Pablo (Fil.
4:2):  “Nakikiusap ako kina Euodias at Sintique….tapat na katuwang sa pasanin….tulungan ang mga babaing
ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko.”  Isipin mo si Dorcas, Loida, Eunice, Trifena, Julia, Priscila.

Muli, sa lahat ng mga halimbawang ito, wala tayong nabasang utos upang magbuo o magtatag.  Wala tayong
nabasang katungkulan.  Hindi sila kumuha ng tungkulin ng pari o hari, matatanda o mga diakono.  Hindi sila
naroon upang gayahin ang mga lalaki.  Kundi sila ay naroon dahil ginawa sila ng Dios na mga babae.  Sila
ay dumating na may pambabaeng kaloob, hindi napapansin.  Sila ay dumating dahil maglilingkod sila at
gagamitin ang mga kaloob na ibinigay ng Dios sa mga babae.

Mababasa natin sa Genesis 2:18, “siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya” – tumutukoy
kay Eba, ang unang babae.  Ang disenyo ng Dios sa paglikha ng babae ay lumampas pa kay Adan.  Ito ay
napunta para sa Kanyang iglesia, upang makatulong.  Ang salitang “tulong” o “katulong” ay hindi tumutukoy
sa Biblia sa isang pangalawang-uring mamamayan.  Ang Dios mismo ay tinatawag ang Kanyang sarili na
“Katulong”:  “Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon.”  “Tinulungan Niya tayo sa ating matinding
pighati.  Ang Kanyang biyaya ay nananatili kailanman.”  “Kung ang Panginoon ay hindi ko naging saklolo,”
sabi ng mang-aawit.  Bilang Katulong, ang Dios ang Isa na dumarating, dahil sa kahabagan, upang tulungan
tayo.  Tinulungan tayo ng Dios.  Pinansin ng Dios.  Nagkusa ang Dios.  May ginawa ang Dios.  Hindi naghintay
ang Dios na humingi tayo.  Pinagaan ng Dios dahil nakita Niya ang ating paghihirap.  Kilala tayo ng Dios sa
kapighatian at pinasan tayo.  Lumapit ang Dios nang tayo ay mapait at mapanghimagsik.  Naawa ang Dios.
Kinuha ng Dios ang sarili Niyang ari-arian upang tulungan tayo na kaaba-abang makasalanan.  Ang Dios ang
ating Katulong ngayon.  Sa pamamagitan ng banal na disenyo, ginawa Niyang espesyal ang mga babae, sa
iglesia, upang maging mga katulong.

Ito ay humihipo sa babaeng sumasampalataya sa isang pambabaeng paraan, ayon sa disenyo ng babae.
Ginawa ka ng Dios na babae.  Ginawa ka Niyang anak Niya.  Binigyan Niya ang bawat isa sa inyo ng
kalakasan at mga kaloob, pagkakataon, pamilya, maging dalaga ka, biyuda, walang anak, o naulila.  Inilagay
ka Niya sa katawan ng Kanyang Anak, ang iglesia, upang ang iglesia ay maging isang tahanan.  Upang
magkaroon, sa iglesia, ng kahabagan at pag-aasikaso.  

Nag-abot ba ang Dios sa iyo ng listahan ng mga bagay na gagawin sa iglesia?  Hindi.  Ang mga lalaki ay
kailangan ng listahan – gaya ng sinasabi mo sa iyong asawa, “Mahal, eto ang mga listahan ng gagawin mo.”
Gayundin, sa Kasulatan, ang mga lalaki, tinawag sa mga katungkulan, ay binigyan ng mga listahan ng mga
bagay na gagawin.  Subalit sa mga babae, ang Dios ay gumagawa sa pamamagitan ng pambabaeng kaloob
upang itaguyod ang pakikisama.  May nagsabi ba sa mga babae na pumunta sa libingan noong umaga ng
Muling Pagkabuhay?  May nagsabi ba sa mga babae na pumunta sa Tabernakulo upang pakintabin ang mga
tanso?  Ang mga ito ang mga kaloob na pambabae, ang biyaya ng Dios na gumagawa sa kanila bilang mga
babae – ang mga kakayahan ng pagsasaayos, ang mga kakahayan ng pagbibigay-init (ang babae ay
naghahatid ng init sa tahanan).  Ginagawa ng babae ang iglesia na isang tahanan.

Ang mga lalaki ay nangangaral.  Ang matatanda ay namumuno.  Ang mga diakono ay namamahagi.  Ang mga
asawang lalaki ay nangunguna.  Ngunit ang babae ay tumutulong! Ang babae ay naghahatid ng init.
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Ang pamayanan ng mga babaeng Cristiano sa loob ng iglesia ay sinadya upang makatulong sa iglesia sa
kanyang pangangailangan at sa mga kaanib sa kanilang pangangailangan at upang palakasin ang kanilang
pananampalataya.

Hayaan ninyong gumamit ako ng halimbawa.  Bagama’t ito ay halimbawa ng dalawang lalaki, ito rin ay
magagamit sa babaeng sumasampalataya.  Ang halimbawa ay kay Jonathan at David.  Sa I Samuel 23:16-18
mababasa natin na si Jonathan, anak ni Saul, ay bumangon at pumunta kay David sa kakahuyan at pinalakas
ang kamay ni David sa Dios – iyon ay, tinulungan niya si David na humawak sa pananampalataya sa Dios.
Si David ay nangangailangan.  Siya ay hinahabol ng ama ni Jonathan, si Saul.  Si Jonathan ay gumawa ng
may kamalayang pagsisikap upang hanapin si David at upang palakasin ang kanyang kamay sa Dios.  Nakikita
natin si Jonathan na naglalakad sa mabababang puno at papunta sa kakahuyan sinisikap na hanapin si David,
na nagtatago, upang ipaalala kay David ang mga pangako ng Dios.  Nang si David ay nasa mababang punto
at hindi makita ang mga pangakong iyon, sinabi sa kanya ni Jonathan ang katotohanan ng mga pangako ng
Dios.   Itinalaga ng Dios na tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa bawat isa sa paraang makakatulong tayo
sa bawat isa na lumaban ng pakikipaglaban ng pananampalataya sa loob at labas ng bawat araw.  

Kaya ang mga babae sa iglesia ay tinawag upang palakihin ang uri ng Cristianong pagkakaibigan kung saan
ka nanghahawakan sa mga pangako ng Dios at tinatakasan mo ang mga pandaraya ng kasalanan.  Ikaw ba
ay bahagi ng tumpok ng kababaihan sa inyong iglesia – isang grupo ng nag-aaral ng Biblia o nanalangin, mga
kaibigan, mga dalagang nanghahawakan sa parehong pananampalataya at buhay ni Cristo gaya mo?  Ito ay
dapat espiritual na pagtitipon ng mga babaeng mananampalataya.

Walang anumang espiritual, ang alam mo, sa pagtitipon ng mga grupo.  Walang anumang espiritual tungkol
sa pakikipag-usap sa isang kapatid na nasa krisis.  Hindi sa sarili nito.  Walang anumang espiritual tungkol
sa pagbabahagi ng kabigatan.  Walang anumang espiritual sa sarili nito sa pagtalakay ng parehong interes
o sa pagbibigay, gaya ng sabi nila, ng pagpapatibay.  Wala sa mga bagay na ito, sa sarili nito, na espiritual.
Ang gayong mga bagay gaya ng pagtulong sa isang nasa krisis, ng pagsisikap na makibahagi sa pasanin, ng
pagsisikap na magbigay ng pagpapatibay – ang mga gayong bagay ay laging nangyayari  sa inyong bayan,
sa mga bar kung saan ang pangalan ni Cristo ay tinutuya, o sa telepono kung saan ang mga tao ay
“nagdidiskarga” o nagbabahagi ng kanilang kapaitan at galit at nagsasalita.  At posible para sa mga grupo
na mapunta sa iglesia ni Jesu Cristo na walang espiritual na kapaligiran – mga grupo kung saan ang Salita
ng Dios, panalangin, at mga bagay na espiritual ay itinuturing na pakikialam.  Ginagawa nilang maging asiwa
ang mga tao.  Pinupuno lamang ng grupo ang hangin ng usapan.

Ang nagpapaging-karapat-dapat sa pagkatawag ng mga babaeng Cristiano ay ang kanilang grupo ng
pagtitipon ay ayon sa pag-ibig ng Dios, sa pagtitiwala sa Dios, sa pagsunod sa Dios, sa kasiyahan sa Dios,
sa paggalang sa Dios.  Kapag higit kang nasisiyahan sa Dios, higit kang masisiyahan sa bawat isa.  Mababasa
natin sa Awit 16:2, 3, “Sinasabi ko sa Panginoon, Ikaw ay aking Panginoon; ako'y walang kabutihan kung
hiwalay ako sa iyo.   Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na
natutuwa.”  Ikaw ay aking Panginoon, at samakatuwid ipinapahayag ko ang kasiyahang iyon sa mga banal.

Ang mga grupong ito ng pagtitipon, kung gayon, ay hindi nakikialam o nakakasira, nagtataguyod ng
kapinsalaan at galit at reklamo.  Kundi ang mga grupo ay naglalagay ng pag-asa, tumutunaw ng kapaitan,
nagpapanumbalik ng tiwala, at nananalangin sa mapayapang pagpapasakop.  

Ang mga babae ay pinagkalooban ng kakayahang linangin ang pakikisama sa loob ng iglesia, na linangin sa
loob ng iglesia ang pakiramdam ng pamilya.  Sinumang biyuda ay alam na alam ang ibig kong sabihin.  At
sinumang lalaki na may katiting na talino sa kanyang ulo ay alam na alam ang ibig kong sabihin.



Page 5 of  6

Nais kong hikayatin ang lahat ng mga babae ngayon (hindi lamang mga ina), mga babae sa lahat ng gulang,
at sa bawat kalagayan, na maging aktibo bilang babae, bilang may asawang babae, bilang dalaga,
nagmamalasakit, nagmamasid, at tahimik na tumutulong sa iglesia ni Jesu Cristo at naglilingkod sa mga
kaanib ng iglesia mula sa sarili nilang ari-arian.  Malugod na tanggapin ang mga tao sa inyong tahanan.
Magpadala ng mga card.  Dumalo sa mga baby shower – kahit hindi mo kilala ang tao o wala kang sariling
anak.  Tumabi sa isang malungkot na babae sa loob ng iglesia.  Ang inyo bang iglesia ay parang isang
tahanan?  Ano ang ginagawa mo upang gumawa ng pakiramdam ng pamilya at pag-ibig sa bawat isa?

Ang dapat itanong sa pagtitipon ng iglesia ay hindi:  “Ano ang nakukuha ko mula dito?”  kundi:  “Paano ako
magiging pakinabang sa buhay ng iba sa aking iglesia sa biyaya at awa ng Dios na magiliw na ibinigay sa
akin?”

Sa pamamagitan ng buhay ng mga babaeng Cristiano (may asawa, dalaga, at lahat ng edad) ang iglesia ay
kumukuha ng kapaligiran ng espiritual na kasiglahan, isang mabangong samyo, masasabi natin, sa mga butas
ng ilong ng Dios.  Pagsikapan na ang kapaligiran sa inyong iglesia ay isa kung saan ang Salita ng Dios ay
naririnig, kung saan ang katotohanan ay iniinom, kung saan ay may pag-aalaga sa Salita ng Dios.  Ngunit ito
ay mababakas sa inyong puso.  Ang mabato, matigas na puso ay hindi nagiging ikaw bilang anak na babae
ng Dios.  Ang makasariling pag-uugali, pagpapahalaga sa sariling dating, ay hindi nagiging ikaw.

Kundi kahabagan, at pagka maalalahanin, ito ang mga biyaya ng babaeng Cristiano.  Ano ang bumabara sa
daloy ng kahabagan at pagka maalalahanin?  Inggit, selos, kapaitan, kawalang-tiwala.  At kawalan ng
katiyakan sa katuwiran ni Jesu Cristo.

Ito ay malalim na pagtatalaga sa Panginoong Jesu Cristo.  “Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat
niyang kabutihan sa akin,” tanong ng mang-aawit sa Awit 116.  Ano ang isusukli mo?  Minsan pa, para sa
babae sa iglesia, walang listahan na ibinigay upang magtuwid at gumabay.  Ngunit naroon ang biyaya ng Dios
gamit ang pambabae, banal na mga kaloob.  Ang pagdadala ng pagkain o putahe (potluck), iskedyul sa
alagaan ng mga bata, pagkain sa may sakit, pagkain sa isang bagong ina, pagdalaw sa tahanang alagaan,
ang imbitasyon sa isang biyuda o isang dalaga sa inyong hapunan, ang pagpapadala ng paalala ng
pagpapasigla, ang pagdalaw sa mga namimighati, ang pagkakaroon ng oras para lamang makatulong – ang
mga ito ay mga bagay na banal.  

Maaari mong sabihin, “Oo, ngunit ang sekular na mundo ay halos pareho din ang ginagawa.”  Subalit ito ay
hindi pareho.  Sila ay dumarating na may gatas ng kabutihan ng tao.  Ikaw ay dumarating mula sa madugong
krus.  Sila ay dumarating na kinilos ng pantaong kaawaan.  Ikaw ay kinilos mula sa walang hanggang
kalaliman ng pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo. 

Kung ang iglesiang kinaaaniban mo ay nagbago, at unti-unting wala nang masyadong pagtitipon o walang
masyadong buhay; kung ang iglesiang kinaaaniban mo ay tila wala nang pakiramdam ng pagiging pamilya
at walang panahon sa pagtitipon at walang pakikibahagi sa bawat isa, ang dahilan dito kung gayon ay hindi
dahil ikaw at ako ay nabubuhay dito sa sanlibutan ng henerasyong “ako”, at dahil ang mga uso at mga
impluwensya ng sanlibutan ay naabutan na ang iglesia at ngayon ang pagkahawa ng pagiging makasarili ay
pumasok na sa iglesia.  Hindi iyan ang dahilan.  Ito ay dahil sa pagkabigo sa pananampalataya.  Ito ay dahil
ang ating mga puso ay nahiwalay sa Dios.  Ang kinakailangan ay mga lalaki at mga babae, mga
pangkaraniwang lalaki at mga pangkaraniwang babae, na nagnanasang mamuhay ng buhay ng
pananampalataya at pagpapakumbaba sa harap ng Dios – pananampalatayang nakikita ang mahirap na
gawain (mga tungkuling di-napapansin) bilang banal.  Dahil sinabi Niya:   “Yamang ginawa ninyo ito sa isa
sa pinakamaliit sa mga kapatid Kong ito, ay sa Akin ninyo ginawa.”
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Nawa ay pagkalooban ka ng Dios bilang babaeng mananampalataya ngayon, at lagi, ng kalakasan at biyaya
at kagalakan na lumakad ng nararapat sa iyong pagkatawag sa paglilingkod sa mga banal ng Dios sa
pamamagitan ng iyong pambabaeng mga kaloob, upang ang iyong iglesia (hindi, ang iglesia ng Dios) ay
maging isang tahanan para sa pagod na makasalanan, para sa mga namimighati, para sa mga nalulungkot,
at para sa mga banyaga – upang ang Dios ay maluwalhati sa iglesia.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong mahal na Salita.  Pinasasalamatan Ka po namin sa kaloob ng
mga babae, mga ina, mga kapatid sa Panginoong Jesu Cristo, at sa kanilang banal na tungkulin.  Palakasin
mo kami ngayon at pagpalain sa pamamagitan ni Jesu Cristong aming Tagapagligtas.  Sa pangalan Niya
aming dalangin, Amen.


