
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 113:9

“Masasayang Mga Ina”

Ni Rev. Carl Haak

Ang bahagi ng banal na Kasulatang ating sama-samang isasaalang-alang ay matatagpuan sa Mga Awit
113:9, “Kaniyang pinapag-iingat ng bahay ang baog na babae, at maging masayang ina ng mga anak.
Purihin ninyo ang PANGINOON.”

Marahil, kapag narinig mo ang salitang “masasayang ina ng mga anak,” ikaw ay tutugon na may
pangungutya,o marahil, ay kirot ng pagkakaroon ng sala.  Masasayang mga ina?  Marahil matapos tingnan
ang katotohanan nang nangyayari sa loob ng tahanan, hindi mo tutukuyin ang sarili mo na isang
masayang ina.  Oo, lalo na kapag may unang anak na sa iyong mga bisig.  Subalit paano naman ang
habambuhay na mga tungkulin ng pagiging ina?  At paano naman ang tungkol sa iyong mga kasalanan
at kahirapan, ang mga nakakapagpahina ng iyong kalooban?  Masasayang mga ina?  Kikilalanin ka kaya
ng iyong mga anak?  Hindi ba’t ang pagiging ina, na gaya nang sinasabi ng sanlibutan, ay nakakabagot,
nakagapos sa pagluluto, paglalaba, paglilinis, walang pasasalamat na mga tungkulin, hindi masyadong
napapansin ng iba?

At ano naman ang tungkol sa Salita ng Dios?  Hindi ba’t sinabi ng Dios sa Genesis 3:16 sa babae,
“Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan, manganganak kang may kahirapan”?  Hindi ba’t may
tinatawag na post-partum depression (sakit na sobrang kalungkutan sa isipan matapos manganak)?  Hindi
ba’t sinira ng kasalanan ang pagiging isang ina?

At paano naman ang ating karanasan bilang mga Cristianong mga ina?  Minsan pinadadalhan tayo ng
Panginoon ng isang anak na may karamdaman – ang ilan sa mga karamdaman ay napakalubha – isang
batang di-makalakad, o isang batang hindi marunong magsisi.  Mahabang gabi na nakaupong kasama nila
o ipinapanalangin sila.

Ang atin bang binasang Salita ng Dios sa Mga Awit 113:9 ay nagbibigay liwanag sa lahat ng gayong mga
bagay?  Paanong tinukoy ng Dios ang mga ina sa pagiging masaya nito?  At kung ito ay masaya, siguro
tayo ay may sala tungkol sa ating mga kahinaan kapag tayo ay hindi masaya?

Bayan ng Dios, mga anak na babae ng nabubuhay na Dios, ang Salita ng Dios ay nagsasalita.  At ang
Salita ng Dios ay nagsasabi, “Oo, ang pagiging ina ay puspos ng kasiyahan – isang kagalakan kay Jesu
Cristo – isang kagalakan na sa ilalim nito, ay walang iba kundi ang kagalakan ng kaligtasan, isang
kagalakan sa Dios, isang kagalakan na inilalagay ng Dios sa iyong puso.  Ito ang kagalakang sinasabi ni
Jesus sa Juan 15 nang sabihin Niya,  “Ibinibigay Ko, ang Aking kagalakan na walang sinoman ang
makakapag-alis nito sa inyo” – isang kasiyahang matatagpuan sa kaalaman na ikaw, bilang isang babae,
isang maybahay, isang ina, ay lingkod ng Dios at ginamit Niya sa pagtatatag ng Kanyang kaharian; isang
kagalakan na ibinibigay ng Dios sa bawat mananampalatayang ina, sa bawat babae ng Dios; isang
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kagalakang ganito:  na ang Dios ang iyong matapat na Dios na binigyan ka ng isang magandang tungkulin
na tinawag na pagiging ina.

Ito rin ang hinaharap ng Mga Awit 113.  Buksan mo ang iyong Biblia sa Mga Awit na ito.  Ang mang-aawit
diyan ay iniisip ang Dios sa lahat ng Kanyang kaluwalhatian at karangalan.  Tingnan mo ang mga talatang
5 at 6, “Sino ang gaya ng Panginoon nating Dios, na may kaniyang upuan sa itaas, na nagpapakababang
tumitingin ng mga bagay na nasa langit at sa lupa?”  Ang Dios ay naitataas, wika ng mang-aawit, dito Siya
kailangang yumuko, kailangan Siyang tumingin paibaba, upang matanaw ang kalangitan.  Kapag ikaw ay
tumitingala sa mga bituin at ano ang naiisip mo?  Kailangan sa Dios na yumuko upang makita sila.  Dapat
Siyang yumuko, dapat Niyang ibaba ang sarili upang makita ito.

Subalit ang Dios ay hindi matatanggal.  Hindi, sapagkat kahit pa hindi Siya madadagdagan at mapupuspos
ng karangalan, Siya ang nag-iisa ayon sa talatang 7 na, “ibinabangon ang dukha mula sa alabok.”  Siya
ay nasisiyahan sa pagpapala ng mabababa.  Siya ay nasisiyahan sa paglalang ng baog na babae upang
mag-ingat ng bahay at upang maging masiyahing ina ng mga anak – purihin ninyo ang Panginoon!

Walang pagkakamali, at walang nakakahiyang kinikilala ng Biblia ang pagiging ina na may kasiyahan.
“Kanyang ginagawa… ang isang masayang ina ng mga anak.”  Ang salitang “nasisiyahan,” gaya ng aking
nasabi, ito ay tumutukoy sa kagalakan ng kaligtasan sa ilalim nito.  Ito ay isang panloob na dakilang
kasiyahan na ginagawa ng Espiritu Santo.  Ito ay tumutukoy sa pag-aari ng dakilang kabutihan na
bumabaha sa iyong puso at iginagawad ang panloob na kasiyahan sa iyong kaluluwa, isang panloob na
kagalakan.  Ito ay isang bagay na ipinapangako ng Dios sa Kanyang mga anak, sa mga babaing ito sa
Kanyang iglesia na ginawang mga ina.

Isipin mo si Sara.  Kanyang sinabi, “Pinatawa ako ng Dios, at lahat ng aking narinig ay nakapagpatawa
sa akin.”  Isipin mo si Maria,  “Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu
sa Dios na aking Tagapagligtas.”

Ang Dios ay nangungusap ng isang masayang ina.  Ngayon ay atin gawin itong panimula sa ating isipan
at puso, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.

Ang Salita ng Dios ay nagsasabi, “Huwag mong hayaang ang sanlibutan ay pigain ka ayon sa hubog nito.”
At kung mayroon man na anomang lugar kung saan ang sistema ng sanlibutan ay susubuking gawing ito,
ito mismo ay ang pagiging isang ina.  Mayroong isang maka- demonyong atake sa dignidad at
kaluwalhatian ng pagiging ina gaya ng paglalarawan ng Dios sa Biblia.  May mga aklat, usapan sa TV,
pulitika – lahat ay nagsasabi sa atin na ang pagiging ina, ay nakakalungkot, at ang mahalaga ay ang
trabaho; na ang pagiging ina ay puwedeng piliin na labas sa kasal.  At sinabi sa atin na ang pagiging ina
ay balakid sa daan ng mga katuparan ng ating kasiyahan.  Kaya tayo ay nabubuhay sa panahon ng
day-care.  At kung ang pagiging ina ang balakid sa iyong mga binabalak, sinasabi sa atin na mapapatay
mo – magagawa mong “ipalaglag” ito sa isang malinis na silid-operasyon kung saan isa’t kalahating milyon
ang kinakatay bawat taon, isang buong henerasyon.

Pagiging ina?  Sinasabi ng sanlibutang ito ay nakakapag-pababa.  Hindi ka dapat matali dahil sa mga anak.
Ikaw ay may karapatang patayin ang iyong sariling anak.  Ito ang sinasabi ng sanlibutan.

Subalit makinig ka ngayon.  Huwag mong sundin ang sanlibutan.  Kung iyong susundin ang sanlibutan,
lalagpas sa iyo ang katotohanan ng libu-libong milya.  Ang Kasulatang ito ang nagpapabago sa atin, ang
nabubuhay at nananatiling Salita ng Dios.  Sinasabi ng Dios sa pagiging ina na ito ay isang kagalakan,
isang nasisiyahang ina.



Page 3 of  6

Itatanong mo sa akin, ano ang pinagmumulan ng kagalakang ito?  Tatlo ang isasaalang-alang.

Una sa lahat, ang pagiging ina ay kaloob ng Dios sa pagdadala at pasisilang ng isang sanggol ng tipan.
Ang isang mananampalatayang babae ay binigyan ng kagalakan ng pagpapatotoo ng isang
kahanga-hangang gawa ng Dios, isang gawa na nagdudulot ng pagkamangha at kagalakan sa puso.
Binibigyang diin ng teksto sa atin na ang pagbubuntis at panganganak ay gawa ng Dios.  Kanyang
ginagawa ang babaing baog na tagapangalaga ng bahay at maging masayang ina sa mga anak.  Ang
buhay ay gawa ng Dios.  Ipinapaalala nito sa atin na ang pagbubuntis at panganganak ay gawaing solo
lamang ng Dios.  Ang Dios, sa Kanyang kapangyarihan, ay magagawang pigilin at gawin tayong mga
walang anak.  At Siya lamang ang naghahatid ng paglilihi at pagbibigay kapanganakan, sa bawat bata.
Alam ko ang lahat ng medical at technological na mga pag-unlad.  Ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa
test-tube na sanggol at iba pang mga bagay.  Subalit ang katotohanan ay mananatiling ang buhay ay
nilikha lamang ng Dios.  Ito ay isang dakilang kamangha-mangha.  Natigilan ka ba upang isaalang-alang,
bilang isang mananampalatayang babae ang tungkol sa kamangha-manghang ito?  Iyo bang
binubulay-bulay ang mga bagay na ito sa iyong puso?  Ang Dios ay nag-aanyo ng isa pang buhay.  Siya
ay nagbibigay ng isang kaluluwa.  Ginagamit ng Dios ang iyong katawan upang palusugin, upang maging
silid, at upang magdala ng isa pang buhay.  At ang lahat ng ito ay gawa ng Dios!  Napakasiya nito!  Hindi
sa pagyayabang (tingnan mo ang aking nagawa), subalit, kapag ikaw ay nagsilang isang bata at nagsabi
ka, “Tingnan mo ang gawa ng Dios!”

Tinitingnan ng sanlibutan ang anak na gaya sa isang extension o karugtong lamang nila.  Tinitingnan ng
sanlibutan ang bata na tila nasa ilalim ng kanilang kalayawan.  Tinitingnan ng anak ng Dios ang anak
bilang isang maliwanag na misteryo ng Dios.  At tayo ay magagalak sa Kanyang mga gawa.

Subalit may iba pang dahilan para sa kagalakang ito.  Higit pa sa naipunto, ang kagalakang ito ng isang
mananampalatayang ina ay dapat matagpuan sa kalooban ng Dios.  Ito ang Biblikal na kagalakan.
Sasabihin mo, “Ano ang ibig sabihin nito?”  Ibig sabihin nito ay ito:  Na ang Dios ay nagtatalaga sa bawat
isa sa atin ng estasyon sa Kanyang kaharian, isang lugar na may marka ng mapagbiyayang pangangalaga.
At sinasabi Niya sa atin:  “Tumahan kayo hanggang sa ako’y makarating, gumawa kayo sa inyong
kaligtasan sa loob ng bilog na ito,”  at binigyan ka Niya ng mga talent para sa lugar na ito.  Ang galak ng
puso ay tinatanggap ang lugar na ito mula sa Dios na mapagpasalamat at nagnanais na gawin ang
kalooban ng Dios sa lugar na ito sa iyong puso.  Ang pagiging ina ay kalooban ng Dios.  Ikaw, bilang isang
ina, ay nasa kalooban ng Dios.  Ang kalooban na ito ng Dios ay bigyan ka ng anak upang ikaw ay lumusog,
at ibigay ang iyong buong buhay sa batang ito at sa iyong asawa.

Walang kagalakang labas sa kalooban ng Dios.  Makikita mo ito sa modernong kababaihan.  Walang
kagalakan.  Sila ay puspos ng sama ng loob at kawalan.  Makikita mo ito sa kanila.  Subalit ang anak ng
Dios ay nakakatagpo ng kagalakan sa kalooban ng Dios.  Ating sinasabi, “kagalakan ito na gawin ang
Kanyang kalooban, O aming Dios.”

Kasama sa kaloobang ito ng pagiging ina ay isang libong iba’t ibang aspeto.  Iyong pinalaki, inalagaan,
ibinigay ang iyong buhay para sa batang ito.  Subalit ito ay naghahatid ng kagalakan.  Isang kagalakan
sa mga anak ng Dios kapag kanilang isinusulong ang kalooban Niya na siyang tumubos sa kanila, at sila
ay nagnanais dito na makakaluwalhati sa Kanya.

Subalit may pangatlo bang dahilan para sa kagalakang ito ng isang ina.  Ito ay matatagpuan sa pag-unawa
sa kahalagahan ng pagiging ina sa tipan ng Dios.  Bilang isang mananampalatayang ina, hindi mo dapat
sabihing, “Isa lang akong ina ng mga anak ko.”  Hindi mo dapat sabihing “lang.”  Hindi mo dapat isipin
na ikaw ay nakalibing sa puntod.  Hindi, mayroong kamangha-mangha na dapat mayroon ka kapag nakita
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mo ang kahalagahan na mayroon ka sa kamay ng Dios.  Sa pamamagitan ng mga ina na may takot sa
Dios, inihahanda ng Dios ang isang iglesia upang purihin Siya.  Wala nang mas maluwalhati at
kahanga-hangang tungkulin sa buong mundo kaysa dito!  Ang isang Cristianong ina ay kasangkapan sa
kamay ng Dios para sa pagpapalaki at paghubog ng mananampalatayang salinlahi – salinlahi na
magbabangon upang purihin ang Dios.  Tandaan mo ang paksa ng Mga Awit 113:  Ang dakilang kabutihan
ng Dios sa pagtataas sa mababa at pagtataas sa kanila sa maluwalhating tungkulin.  Inililigtas ka ng Dios
bilang isang babae.  Kanyang ginagawaran ka hindi lamang ng kaligtasan.  Kundi Kanyang inatasan ka ng
tungkulin na hubugin ang siyang mahalaga – ang mga anak ng Kanyang tipan – upang sila ay makatindig
bilang bayan ng Panginoong Dios.  Ang Dios ay napakamahabagin, napakabuti, na Kanyang tinatanggap
ang mahina at makasalanang babae na Kanyang minamahal sa Panginoong Jesu Cristo, na Kanyang
pinapaging banal sa pamamagitan ng Espiritu, at Kanyang inilalagay sila sa mahalagang lugar ng Kanyang
kaharian ng biyaya.

Kainggitan ang babae ng sanlibutan?  Ang parangal ay matatagpuan kung saan ang Dios ay
napaparangalan.  Isang karangalan na gamitin ng Dios upang ihanda ang mga anak para sa lugar ng
kaluwalhatian sa Kanyang kaharian.  Hayaang ang Salita ng Dios ay humubog sa iyong pananaw.  Hayaang
ang Salita ng Dios ay kilalanin ang iyong mga desisyon.  Hayaang ang Salita ng Dios ay magbigay anyo
sa iyong mga pagpapahalaga.  Hindi ang sanlibutan.  Oo, ang pagiging ina ay isang masayang bagay –
upang magpatotoo ng kaloob ng Dios sa kapanganakan, upang masunod ang kalooban ng Dios sa
pagpapalaki ng iyong anak, at upang gamitin ka ng Dios sa paghahanda ng Kanyang walang hanggang
kaharian.

Paano ka tutugon sa Salitang ito ng Dios?  Tumutugon ka ba ng pagpapasalamat – “Oh, Panginoon,
Pinagpala Mo po ako bilang isang ina”?  O sasabihin mo sa akin, “Ngayon, sandal lang.  Sinasabi mo ba
sa akin na may isang gampaning dapat akong sundin?  Nabubuhay ka pa ba sa Dark Ages?  Ang kaisipang
ito ng pagkakaroon ng isang gampanin ay noon pang 60’s at 70’s.  Ang babae ngayon ay pwede na sa
palakasan at sa negosyo.”  Kung sa ganitong paraan ka tumutugon, ikaw ay nagre-rebelde.  Hindi laban
sa akin, ikaw ay lumalaban sa Dios at sa Kanyang Salita.  Ginagawa ng Dios na masaya ang ina ng mga
anak.  Ikaw ba ay ang masiyahing ito na ina?  Hindi, hindi palaging tumatalon sa tuwa – kundi ang
kagalakan ng kasiyahan at ng pagnanais na sumunod sa iyong Dios kahit saanman Niya ikaw ay akayin.
Ang kailangan ng iyong anak ay ang makita ang kagalakang ito.  Kailangan ng iyong anak na makita na
ikaw ay nakatalaga sa kalooban ng Dios, na iyong natagpuan ang kagalakan nang ikaw ay maging isang
ina ng mga anak sa inyong tahanan.

Sapagkat mababasa natin, “Kaniyang pinapag-iingat ng bahay ang baog na babae.”  Napaliwanag ng
Kasulatan na ang pagkatawag ng isang ina ay nasa kanyang tahanan.  Ito ay isang malawakang pagtawag,
gaya nang nasabi ko.  Ito ay isang pagkatawag na mahalin ang inyong asawa at inyong mga anak.  Ito
ay upang maging tagapag-ingat ng tahanan, gugulin ang lahat ng iyong lakas para sa tahanang ito.  Isang
tungkulin para sa isang ina!  Dapat kang maging isang tila doctor – pangalagaan ang mga karamdaman
ng iyong anak; isang dieticians.  Dapat mong malaman ang tungkol sa gamot at pananalapi.  Kailangan
kang isang tagapagluto, isang tagapayo.  At paano mo magagawa ang lahat ng mga bagay na ito?  Kung
ang iyong kaluluwa lamang ay nakababad sa Salita ng Dios.  Dapat mong turuan ang iyong mga anak na
babae kung ano ang kahulugan ng pagiging isang babae, isang babae na para sa Dios.  May tungkulin na
nasa harapan mo sa iyong tahanan.

Subalit nais kong bantayan ito.  Nais kong bantayan ang katotohanan na ang lugar ng babae ay nasa
tahanan.  Una sa lahat, nais kong bantayan ito mula sa isang pasobra, isang pasobra na talamak ngayon
sa mga ebangheliko at gayondin sa Cristianismo.  Mayroong tugon ang sanlibutan, isang huwad na tugon,
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na naghahatid sa iba upang itaas ang tahanan bilang kasapatan at pagkatapos upang tingnan ang iglesia
bilang tanging pantulong lang ng tahanan.   

Kung mangyayari na magustuhan natin ang iglesia, ang iglesia ay mainam.  Subalit kung hindi naman,
hindi natin talaga kailangan ng iglesia dahil mayroon naman tayong tahanan at ang tahanan ay ang lahat
sa atin.  Ito ay isang makasalanang paglalabis.  Binabalaan ko kayo tungkol dito.  Ihatid ninyo ang inyong
tahanan patungo sa iglesia.  Kung wala ang iglesia ang iyong tahanan ay mapuputol mula sa buhay na
pinagmumulan ng biyaya, ang paraan na ang Dios ay nalugod upang palakasin ka sa pamamagitan ng
pangangaral ng Salita.  Huwag mong alisin ang iyong sarili sa iglesiang ito, sa dahilan mo na, “Ganito ko
pinalaki ang aking anak, at walang sinoman na makakagawa ng higit pa dito.  Hindi magiging tapat ang
sinomang hindi gagawin ang ginawa kong paraan.  Kaya ilalayo ko ang aking anak kaninoman sa iglesia.”
Oh, hindi.  Ito ay isang makasalanang paglalabis.  Ang tahanan ay lugar mo bilang isang ina.  Subalit ang
iyong tahanan ay dapat manatili sa iglesia.

Nais kong ingatan ang katotohanang ito hindi lang sa kalabisan, kundi mula rin sa panganib.  Ang
panganib na aking ibinabala ay ang kasalanan ng tsimis.  Tinutukoy ng Kasulatan ito, na madalas ang
isang babae ay napapasailalim ng tukso ng tsimisan.  Sa halip, na mag-ukol ng pansin sa iyong sariling
tahanan at sa iyong tungkulin sa tahanan, ikaw ay nagiging mas interesado sa tahanan ng ibang tao.  At
ang telepono ay nakakatulong na paraan pa upang mangapit-bahay, magtanong ng mga katanungang
hindi mo dapat inaalam pa, nagsasabi ng mga bagay na hindi mo dapat sinasabi pa, mabilis  mamuna ng
ibang mga tahanan at ng ibang mga anak.  Ang resulta?  Minsan ang dulot nito ay kawalan ng makakaing
nakahanda kapag ang iyong asawa ay dumating, ang bahay ay hindi pa rin nalinis, ang labahan ay hindi
pa nasisimulan – dahil may paninira at tsimis na inuna.  Panatilihin mo ang iyong mga mata sa sarili mong
tahanan!  Ikaw ay may asawa na mapapagkatiwalaan.

Ngayon nais kong ingatan ang katotohanang ito sa babae, ang ina na nasa tahanan, mula sa kahinaan.
Ang kahinaan ay ito:  bilang mga ina, minsan ikaw ay natutukso sa bulaang pagpuna sa sarili at sa isang
kawalang pag-asa kapag nakita mo ang iyong mga kapalpakan.  Ito ang nasa isipan ko.  Ikaw ay may
abalang araw.  Ito ay nagpasimula ng 6:00 sa umaga na may almusal at paghahanda ng mga
pananghalian, ng asawa na papasok at mga anak patungo sa paaralan.  Naglalaan ka ng sandaling oras
para ayusin ang bahay.  Pinapa-idlip mo ang iyong mga maliliit na anak.  Dinidiligan mo ang iyong mga
bulaklak.  Pagkatapos kapag nagising na ang mga maliliit na bata, ikaw ay nagpupunta sa parke.  Uuuwi
ka para sa kaunting paglilinis uli at paghahanda ng hapunan.  Matapos ang hapunan magpapaligo at
pagkatapos magku-kwento sa mga anak sa kama at mga assignments.  At sa huli sa oras na ika-10 o
ika-11 ng hatinggabi ikaw matutulog sa sobrang pagod.  Pero hindi ka masyadong makatulog dahil may
naalala ka.  Naalala mo ang kapalpakan mo sa silid ng iyong anak na babae na marumi at kailangan pang
linisin at nasigawan mo pa.  Wala ka nang panahon sa asawa mo.  Kaunti na lang ang panahon mo sa
pananalangin.  At nang ang lahat ng ito ay pumasok sa isipan, naisip mo, “Hindi ako mabuting ina.  Ang
sama kong asawa.”  At ikaw ay inihatid nito sa pagkabahala at matinding kalungkutan.  Binabalaan kita
laban dito.  Kung ikaw ay nagkasala, ipahayag mo ito sa Dios.  Huwag mong tingnan ang sarili mo, kundi
tingnan mo ang Dios.  Sinasabi ng Dios na Siya ay may kaluguran na gamitin ka at ikaw ay mahalaga sa
Kanyang paningin sa pamamagitan ni Jesu Cristo.

Kapag ang mga ganitong kaisipan ay dumating sa iyo, nais kong ibigay sa iyo ang kabanata sa Biblia
(Filipos 4), lalo na ang talatang 8:  “…kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan,
ay isipin ninyo ang mga bagay na ito.”  Pag-isipan mo ito, na ang Dios ay hindi hinahatulan ang Kanyang
sariling mga anak na babae, na ang Dios ay may kasiyahan sa pagpapakita ng kaawaan bilang Ama ng
kaaliwan, na ang Dios ay hindi ka dinadaganan ng mga paratang upang hindi mo magawang makatayo
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sa kama tuwing umaga.  Hindi ito gawain ng Dios.  Tingnan mo Siya para sa pagpapawalang-sala,
kapatawaran ng kasalanan kay Jesu Cristo.  Maging masiyahing ina kay Jesus.

At purihin ang Panginoon sa Kanyang mga nagawa para sa iyo.

Dapat nating gawin ito, hindi lamang bilang mga ina, kundi bilang mga mister din.  Minsan ako ay
nagugulat sa mga mister na hindi makapagsabi ng kanilang pasasalamat para sa kanilang Cristianong mga
maybahay ng kanilang mga anak.  Kanilang sinasabi, “Alam na niya ‘yun.  Hindi ko na kailangan pang
sabihin sa kanya.”  Ganito ka pa ba magsalita?  Dapat mong purihin ang Dios at pasalamatan ang Dios at
pasalamatan ang iyong maybahay para sa lahat ng kanyang nagawa bilang ina.  Hayaang ang Salita ng
Dios ay humubog sa atin.

Oo, masiyang mga ina.  Ang sanlibutan ay magtataasan ng kanilang mga kilay.  Sasabihin nila sa iyo, “Isa
pang anak?  Hindi mo ba ang alam kung paano magka-anak?  Sisirain nito ang iyong pangangatawan.”
Hayaan mon sabihin nila ang gusto nilang sabihin.  Ating itaas ang Dios na siyang may kasiyahan sa
pagpapakita ng gayong kaawaan na Kanyang itinataguyod at ginagawa tayong mga masiyang ina ng mga
anak.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita ngayon, at aming dalangin ang pagpapala nito na
suma-aming mga kaluluwa.  Samahan kami bilang mga kababaihan at mga ina.  Patawarin ang lahat ng
aming mga kasalanan at itatag ang tipan sa amin at kasama ang aming mga anak pagkatapos namin.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


