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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ecclesiastes 7:27-28

"Isa Sa Isang Libo"

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang hiwaga ng biyaya ng Dios sa mga inang mananampalataya at sa mga
babae at mga dalagang Cristiano.  Sinasabi sa atin ng Kasulatan na ang may-takot sa Dios, babaeng
mananampalataya ay lubhang bihira na ngayon.  Maaari mo itong tawagin na nanganganib nang maubos.
Mababasa natin sa Salita ng Dios sa Ecclesiastes 7:27-28:  “Tingnan ninyo, ito'y aking natuklasan, sabi ng
Mangangaral, na idinadagdag ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kabuuan, na paulit-ulit na
hinahanap ng aking isipan, ngunit hindi ko natagpuan. Isang tao mula sa isang libo ang aking natagpuan,
ngunit ang isang babae sa lahat ng mga ito ay hindi ko natagpuan.”

Ang nagsasagawa ng pagsisiyasat doon ay hindi lamang isang mapili, pihikang binata na mayroon ng lahat
ng kanyang kinakailangan para kay “Binibining Tama” at hindi siya matagpuan.  Hindi pa nga ito si Solomon,
ang pinakamatalinong tao sa buong mundo.  Subalit ito ay Kasulatan at, samakatuwid, pagbibilang ito ng
Dios.  Sinasabi ng Dios na ang babaeng mananampalataya ay napaka bihirang bagay sa lupa.

Ang Dios ay tumitingin sa mga babae ng mga katangian ng Kanyang biyaya:  ng Kanyang karunungan at
biyaya at isang maamo at tahimik na espiritu, ng katapatan at ng kagandahan ng Dios.  At sinasabi ng Dios,
“Ngayon ito ay bihira na, halos wala na.”

Ang iyo bang ina ay babaeng mananampalataya?  Ah, dapat kang magpasalamat sa Dios para diyan! Mayroon
kang asawang mananampalataya ngayon?  Dapat kang lumuhod at manalangin, hindi nagagalit, pinag-iinitan
ang mga kamalian niya.

Ang sanlibutan ngayon ay may magiliw na pagpapahalaga sa mga uring nanganganib nang mawala.  Mayroon
bang ibon, kuwago na may marka, uloulo, na, dahil sa makasalanang pag-abuso ng nilikha (ngayon, alam
ko na, hindi nila iyon tinatawag na ganoon!) ay malapit nang mawala?  Ang sanlibutan ay may gagawin
tungkol diyan.  Pahihinain nila ang industriya, lulumpuhin nila ang ekonomiya, patataasin nila ang mga buwis
at ililigtas nila, kung nasa kapangyarihan nila, ang bihira at nanganganib.  Ngunit titiyakin ko sa inyo na ang
makasalanang sanlibutan ay walang pag-aalala dito sa mga nanganganib na uri:  babaeng may takot sa
Panginoon.  Wala silang pakialam sa mga banal na babae ng Dios na tinutukoy ng I Pedro 3.  At hindi sila
gagasta ng dolyar upang mapanatili sila.  Ang isang makadios na babae sa sanlibutan ay napakarami!  Ang
sanlibutan ay gumagasta ng bilyun-bilyon sa pornograpiya, sa maladiablong propaganda.  Iniaayon ng
sanlibutan ang buong ekonomiya upang tiyakin na ang ilang natitirang babaeng makadios ay mapapaslang.

Gaya sa panahon ni Solomon, nang nilulusob ng masasamang bansa at walang-awang mga bandido ang mga
nayon at dinadalang-bihag ang mga anak na babae ng Israel, mga asawa, at mga dalaga, upang ihandog sila
sa kanilang mga dios, gayon sinisikap ng makasalanang sanlibutan na ito (ang diablo, ang media, ang
telebisyon, ang mga pelikula,  ang mga magasin, ang mga kultura, ang Internet) na lipulin ang babaeng
makadios alinman sa gawin siyang layon ng pagnanasa o seks, o gawin siyang isang lalaki!
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Isa sa isang libo, sabi ng Salita ng Dios.  Hindi, sabi ng Salita ng Dios.  Kahit sa lahat ng isang libo hindi Niya
natagpuan ang ganitong babae.  Ang babaeng may takot sa Panginoon ay bihira.  

Mababasa natin sa iglesia ng Tesalonica (Mga Gawa 17:4), “Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina
Pablo at kay Silas, gayundin ang napakaraming mga Griyegong masisipag sa kabanalan, at hindi kakaunting
mga pangunahing babae.”Kaya ang salita ng Dios sa Ecclesiastes ay nagsabing, sa paghahanap sa buong
lupa, ang babaeng makadios ay bihirang-bihira.  At sinabi ng Salita ng Dios sa ilalim ng pangangaral ng
ebanghelyo na sa iglesia ni Jesu Cristo, sila ay hindi bihira.  Hindi kakaunti ang naroon, kundi marami.  Sila
ay nagmula sa kapangyarihan ng ebanghelyo.  At ginawa silang maganda ng ebanghelyo, napakaganda.  Sila
ay nagmula, marami sa kanila, sa mga tahanang sumasampalataya.  Sila ay naging malakas sa iglesia ni Jesu
Cristo, binusog ng Salita ng Dios.  Sila ay yumabong sa ilalim ng pagtuturo ng sarili nilang mga ina.
Bibihirang lugar itong iglesia!  Ang iglesia ngayon, sa Araw ng mga Ina, tiyak ko, na nagsasabing, “Ah, ano
ang ginawa ng Dios para sa atin?  Ang pagpapala ng tipan ng Kanyang biyaya!  Dito ay may marami ng
nanganganib na uri.”    

Hindi, ang mga inang ito, mga asawa, at mga babae ay hindi perpekto.  Sila ay mga makasalanan.  Subalit
sila ay mga banal kay Cristo Jesus.  Ang mga kasalanan nila ay pinatawad na, at itinanim sa kanila ang
kagandahan ng Panginoong Jesu Cristo.  Ngayon sila ay may takot sa Panginoon at iniibig nila Siya.  At
sasabihin nila kasama ng mang-aawit:  “Tingnan mo ang lingkod mong babae, O Panginoon.”

Gaano tayo dapat lumuhod bilang iglesia, gaano tayo dapat lumuhod bilang mga lalaki at mga asawa at mga
binata, na pinasasalamatan ang Dios dahil sa makadios na mga ina!  Masaya mong sinasabi, nang ipagkaloob
sa iyo ng Dios na makita kung gaano kabihira ang isang makadios na babae, “Isa siya sa isang libo!”  At
sinasabi ng Dios, “Hindi mo alam ang kalahati nito.  Hindi mo alam kung gaano katotoo ang iyong mga salita!
Sila ay isa sa isang libo.”

Ang talatang iyon na aking binanggit kanina mula sa Ecclesiastes, kung saan sinasabi ng Dios na ang babaeng
makadios sa gitna ng marami ay hindi matagpuan, yaong Salita ng Dios ay hindi ang pasimula  ni Solomon.
Tiyak na si Solomon ay pinagkalooban ng karunungan.  May tungkulin siya bilang hari, at marahil ay isinulat
ito nang tumingin siya sa karamihan ng mga bantay at mga diplomatiko at mga sundalo at mga babae sa
kanyang bulwagan.  Ngunit hindi lamang ito salita ni Solomon.  Ito ay Salita ng Dios.

Ngayon, ano ang ibig sabihin niyon?  Tiyak na hindi ito nangangahulugan, at hindi mo dapat basahin ang
talata upang mangahulugan, na may ilang uri ng espiritual na kakulangan sa mga babae kung ihahambing
sa mga lalaki.  Nang sabihin ng talata, “Isang tao mula sa isang libo ang aking natagpuan, ngunit ang isang
babae sa lahat ng mga ito ay hindi ko natagpuan,” hindi nito sinasabi na sa ilang paraan ang lalaki ay mas
magkaayon sa paraan ng biyaya kaysa sa babae.  Iyan ay lubos na mali.  Higit na binibigyang-diin na ang
mga lalaki at mga babae, mga binata at mga dalaga, kapwa kasarian ay kabahagi sa kasamaan at
kapahamakan ni Adan at tinatanggap lamang sa biyaya sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Hindi lamang sila
kapwa kabahagi sa ganap na kasamaan, kundi ang lalaki at babae ay kapwa pantay na kabahagi sa
tumutubos na awa at biyaya ng Dios.   Kay Jesu Cristo, ay walang Judio o Griyego, lalaki o babae, bihag o
malaya.  Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus (Gal. 3:28).  Hindi ibig sabihin ng talatang iyon na
pinawi ng Dios ang mga papel na ibinigay Niya sa lalaki at babae.  Hindi syempre.  Hindi sinisira ng
pagkatubos ang nilikha ng Dios bilang lalaki at babae at ang lugar na ibinigay Niya sa bawat isa sa
pag-aasawa.  Kundi ito ay kapahayagan na ang lalaki at babae ay pantay na nakikibahagi sa pagkatubos na
na kay Cristo Jesus.

Ano kung gayon ang kahulugan ng talatang iyon sa Ecclesiastes?  Ito lamang ang kahulugan niyon:  Ang
babaeng may-takot sa Dios ay isang bihirang pagpapala ng Dios.  At iyan ang paraan na iginigiit ng Dios na
tanawin natin sila – bilang bihirang-bihira at mahalaga.  
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Ang babaeng makadios ay bihirang-bihira at mahalaga kapag isinaalang-alang siya laban sa batayan ng
kabaliktaran niya, iyon ay, laban sa batayan ng mga anak na babae ng sanlibutang ito.  Ano ang palagay ng
Kasulatan sa mga anak na babae ng sanlibutang ito?  Ipinahahayag ng Kasulatan sa atin na ang babae ay
naligaw sa kasalanan.  Siya ngayon ay naging pinagmumulan (sa palagay ng mga lalaki) ng pang-aakit.  
Ang mga babae sa sanlibutang ito ay kinikilala bilang gamit sa pagtatalik.  At, hiwalay sa biyaya ng Dios, ang
mga babae ay kusang –loob na sumusunod.  Ang paraan upang makahuli ng lalaki ay sa pamamagitan ng
pag-imbay ng baywang, sa mapagpahiwatig na tingin ng mga mata, ang paggamit ng makasalanang
pang-aakit upang masilo ang lalaki – upang akayin siya paikut-ikot gaya ng isang baka na inaakay ng singsing
sa ilong nito.  Ngayon ang kasamaan doon ay hindi lamang matatagpuan sa babae.  Nanunukso siya.  At
pagkatapos ano ang sasabihin natin, “Anong magagawa ng isang lalaki?”  Iyan ang pagdadahilan nila dito
sa sanlibutan.  Hindi, ang katotohanan ay gusto ito ng mga lalaki sa mga babae.  Idinidiin sila ng mga lalaki
dito.  Kailangan nilang magkaroon ng ganitong uri ng larawan.  Ang kanilang buhok ay kailangang ganito,
ayon sa mga pamantayan ng sanlibutan.  Sinasabi ng sanlibutan, “Babae, kailangan mong maging
mapang-akit.  Kailangan silang mabaliw sa iyo.  Kailangan mong maging maganda.  Kailangan mong maging
mas payat.  Ito ay tungkol sa isinusuot mo, at ito ay tungkol lahat sa pag-iling ng iyong ulo at ang
pag-indayog ng iba’t ibang bahagi ng katawan.  Iyan lahat ang tungkol sa pagiging babae.”   Iyan ang
sinanay sa mga babae ng sanlibutan mula sa little Miss Beauty Pageant hanggang sa hapit na mga istilo
upang ipakita ang katawan sa pang-aakit.

Totoo ba iyan sa iyo?  Ganyan ba ang tingin mo sa pagkababae?  Ang anak ng Dios ay sumagot, “Hindi,
naniniwala akong ang aking katawan (lalaki o babae) ay sa Panginoong Jesu Cristo.  Ito ay Kanyang pag-aari.
Ito ay upang ipakita ang halaga ng Kanyang katuwiran.  Ito ay upang palamutian ng buong kasimplehan.”

Kaya, sa pagtingin mo sa mga babae ng sanlibutan, at maghahanap ka ng isang babaeng may-takot sa Dios,
masasabi mong sila ay bihirang-bihira.  Naiisip ko na sila ay bihira kay Solomon, kung iisipin kung saan
naghahanap si Solomon.  Noon sa kanyang buhay, nang sinunod niya ang kanyang laman, nag-asawa si
Solomon ng marami.  Sinasabi sa atin ng I Hari 11:3 na mayroon siyang 700 asawa at 300 asawang-lingkod.
At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso mula sa Panginoon.  Kung ang paghahanap niya sa
babaeng may-takot sa Dios ay  nanatili sa loob ng kanyang harem, hindi nakapagtatakang hindi siya nakakita
ng babaeng may-takot sa Dios sa gitna ng isang libo doon.  Ang pamumuhay sa pagsuway sa kautusan ng
Dios, na iwinaksi ang kalinisang sekswal sa kanyang buhay, na ipinagbili ang kanyang kaluluwa sa pagnanasa,
sa katawagan ngayon na nagaganap sa Internet at pagnanasa – paano siya makakaasang makahanap ng
mabuting babae?  Kung maghahanap ka kung saan wala kang pahintulot na maghanap, kung gayon ay
huwag kang magtaka na hindi ka makahanap ng isang mabuting babae.

Binata, saan ka naghahanap?  Maghahanap ka ba ng mga perlas mula sa talaba sa lugar na natatakpan ng
yelo?  Maghahanap ka ba ng mga diamante sa lugar na natatakpan ng yelo o sa South Africa?  Maghahanap
ka ba ng polar na oso sa disyerto?  Sasabihin mo, “Iyan ay katawa-tawa!  Syempre hindi.”   Ngunit saan ka
naghahanap ng mapapangasawa?  Bilang isang binata, naghahanap ka, hindi ba?  Syempre naghahanap ka.
Saan ka naghahanap?  At ano ang hinahanap mo?  Naghahanap ka sa kampus kung saan ang mga mag-aaral
ay iba ang doktrina sa iyo?  Naghahanap ka ba doon sa mga imoral?  Pumupunta ka ba sa bar?  Naghahanap
ka ba doon sa mga lasing kapag katapusan ng linggo?  Hindi ka makakita ng akma sa iyong mga magulang?
At nagtataka ka tungkol doon?  Saan ka nagpupunta?  Ano ang hinahanap mo?  Alam ng Dios.  Hindi ito lihim
sa Kanya.  Maghanap kung saan sila inilagay ng Dios.  Gaya ng paniwala ko inilagay ng Dios ang mga
diamante sa South Africa, at ang mga perlas ay sa dagat, alam ko na inilagay ng Dios ang magagandang
babaeng Cristiano (dalaga) sa iglesia ni Jesu Cristo. 

Mga dalaga, saan kayo pumupunta?  Kanino kayo nakikisama?  Saan ka naghahanap ng lalaki?  Sinasabi ng
Genesis 34:1, “Si Dina na anak ni Lea, na ipinanganak nito kay Jacob, ay lumabas upang tingnan ang mga
babae ng lupaing iyon.”  Bago ang pangangalunya na kinahulugan niya, nagsimula siya sa paghahanap sa
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mga anak na babae ng lupain.  Maaari itong mangyari sa ganitong paraan.  May nakilala kang babae sa
trabaho o sa kolehiyo.  Sinabi niya, “Hoy, sumama ka sa akin sa Biernes ng gabi.  Magkakaroon ng ….” At
iyon pala ay isang bar, pagsasaya, at mga lalaki.  Anong uri ng kaibigang babae mayroon ka?

Ang babaeng may takot sa Panginoon ay bihirang-bihira at, samakatuwid, ay mahalaga.  Ang tanging paraan
na makukuha mo ang kabuuan ng gayong babae ay ang biyaya ng Dios.  Iyan ang tanging paraan na
makukuha mo ang kabuuan ng taong may-takot sa Dios.  Sila ay bihirang-bihira at napakahalaga kapag
nakikita mo sila bilang nilikha ng Dios – ang Dios na matayog, ang Dios ng walang wakas na biyaya, ang Dios
ng dalisay na kaawaan.  Ang Dios na ito ay may awa sa atin.  At ang hiwaga ng Kanyang biyaya ay
ipinapakita sa Kanyang kaligtasan sa babae.  Ang babae, ayon sa kasalanan, ay ibinulid sa buhay na
malungkot, sumailalim sa kawalang pag-asa.  Ang mga anak na babae ni Eba – sa ilalim ng kadiliman ng
kasalanan, doon upang manahan sa kanilang sarili sa kawalang pag-asa ng kahungkagan, upang abusuhin,
sa kalagayan ay hindi mas malakas sa lalaki at, samakatuwid, ay nasa ilalim ng pagnanasa at sa kasamaan
ng mga lalaki.  Subalit sila ay ibinangon ng Dios mula sa kalungkutan at ginawa silang mga anak Niyang
babae.  Ang Dios ay nakangiti sa Kanyang mga hinirang na mga babaeng mananampalataya.  At sinasabi ng
Dios, “Hephzibah” (Isa. 62) – “Ang Aking Katuwaan Ay Nasa Kanya.”  Ang babaeng Cristiano ay layon ng
kahanga-hangang pag-ibig at biyaya ng Tagapagligtas.  Ngayon anong halaga ang ilalagay mo sa biyayang
iyon, doon sa dugo ni Jesu Cristo, ang dugo ni Jesu Cristo na naghuhugas ng ating mga luha, ikinakalat ang
kadiliman, nagbibigay sa atin ng walang hanggang ngiti, at nagtamo para sa atin ng yakap ng mga bisig ng
Dios sa Kanyang tipan?  Anong halaga ang ilalagay mo doon?  Iyan ang naglalarawan sa Cristianong ina.

Kaya, ikaw ba ay nakaluhod ngayon, nagpapasalamat sa Dios sa iyong Cristianong asawa at Cristianong ina?
Nagpapasalamat ka ba sa Dios?  Siguro ay naghahanap ka ng dahilan upang pahalagahan kung sino ang
iyong asawa o ang iyong ina.  O, sa bagay na iyan, naghahanap ka sa Cristianong igleia at sinasabing, “Anong
mayroon sa kanila na mabuti?”  At sasabihin mo, “Walang gaano.”  Titingin ka sa kanila at sasabihin mo,
“Hindi sila mahirap pintasan.  Sila ay mayayamutin.”  Tinitingnan mo ang iyong asawa hindi sa kung paano
siya tinitingnan ng Dios sa Kanyang biyaya at awa, kundi tinitingnan mo siya sa pamamagitan ng sarili mong
pagmamataas at sinasabing, “Hindi siya tulad ng iniisip ko sa kanya.”  Kaya dumarating ang kapaitan, poot,
galit, pag-aaway, at paninirang-puri (Efe. 4:31).  Sinasabi ng Dios, “Kailangan mong malaman kung paano
tumingin o hindi mo ito makikita.”  Kailangan mong tumingin sa pamamagitan ng Kanyang mga mata, mga
mata ng Dios, na nakatingin sa iyo bilang isang napakasamang makasalanan – at sa biyaya, biyaya lamang,
ay iniligtas ka.

Ang gayong babae na nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesu Cristo ay maganda.  Siya ay
sumasampalataya.  Nakikipaglaban siya sa kanyang kasalanan.  Umaasa siya kay Cristo.  Siya ay isa sa isang
libo.  At iyan ang dahilan kung bakit mo siya minamahal at nagmamalasakit ka sa kanya.

Kaya, sa araw na ito, gaya ng bawat araw, ipinagdiriwang ng iglesia ni Jesu Cristo ang hiwaga ng biyayang
tumutubos at ang kagandahan ng Dios sa mga babaeng sumasampalataya.  Dapat mo silang pahalagahan.
Malinaw na ibig sabihin ni Solomon na ang gayong babae, kapag ibinigay siya sa iyo, ay dapat pahalagahan.
Huwag mo siyang balewalain.  Mga asawang lalaki, mga binata, mga batang lalaki at babae, huwag ninyong
balewalain ang inyong mga inang mananampalataya.  At huwag kayong magkasala laban sa kanila.  Kung
may naka-kuwadro akong larawan ng isang yumaong mahal sa buhay at ibinigay ito sa iyo upang ingatan at
ginamit mo itong dartboard, kung gayon ikaw ay pagbibintangan ko ng makasalanang kalupitan at
kawalang-pakiramdam.  Binigyan ka ng Dios ng isang bihirang bagay.  Tinatawag itong mananampalatayang
ina.  Tinatawag itong mananampalatayang babae.  Paano mo sila ginagamit – para sa pagnanasa, para
gawing alipin?  Binabalewala mo ba siya?  Paano ka nagsasalita tungkol sa iyong ina?

Nauunawaan mo na hindi ako nagsasalita dito tungkol sa mga pansariling problema sa pamilya.  Hindi iyan
ang tinutukoy ko.  Kung nagkakasala ka laban sa iyong ina o laban sa iyong asawa, sinasabi ko ang
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problemang mayroon ka sa Dios.  Sinasabi ko ang tungkol sa problema ng iyong kaluluwa sa Dios.  Hindi mo
namamalayan, di ba, ang sinasabi ng Dios at ang biyaya ng Dios na ibinigay sa kanya at sa iyo, at ang kaloob
ng Dios sa babaeng mananampalataya.  Samakatuwid, tinatawag tayo ng ebanghelyo ni Jesu Cristo bilang
iglesia ni Jesu Cristo upang pahalagahan ang mga babaeng ito.  Dapat natin silang pahalagahan at mahalin
sila nang lubos kahit hindi ipinagkaloob ng Dios sa kanila, ayon sa sarili Niyang kalooban, na maging ina.  Ang
babaeng baog ay hindi mas mababa sa mga mata ng Dios kaysa sa babaeng may mga anak.  Ang asawang
iyon ay pinili ng Dios para sa isang espesyal na paraan ng paglilingkod sa Dios na Manlilikha at ating
Tagapagligtas.  Dapat mo siyang isipin ngayon ng may kahabagan.  Dapat mo siyang yakapin at mahalin
nang lubusan.

Dapat nating pasalamatan ang Dios para sa lahat ng babae at mga dalagang mananampalataya sa loob ng
iglesia – mga ina at yaong mga hindi ina.  Sasabihin ng iglesia nang napakalinaw:  Ayaw namin ng mga
mapang-akit, maingay, walang kasiyahan, tsismosang babae.  Kundi babaeng may-takot sa Panginoon – siya
ay dapat pahalagahan sa lahat ng mga bagay.  Ang babaeng Cristiano – dahil sa kanya tayo ay puspos ng
mapagpakumbabang pasasalamat.  Ang Dios ay naglalagay ng mataas na halaga, mataas na pagpapahalaga,
sa kanya.

Siguro ay nakikipaglaban ka bilang babae sa mga usapin ng pagpapahalaga sa sarili.  Nakikipaglaban ka sa
pagiging kontento sa iyong sarili.  Nagsisimula mong kamuhian ang iyong sarili.  Hindi mo gusto ang iyong
sarili – ang iyong anyo, o anumang tungkol sa iyong sarili.  Ngayon, makinig ka.  Makinig ka sa pagsasalita
ng Dios.  Ang Kanyang Salita ay gagawa ng kaibahan, alam mo.  Hindi Siya nagsasalita katulad sa pagsasalita
ni Elkana kay Ana (I Sam. 1).  Doon si Ana ay nagdadalamhati dahil hindi siya magkaanak.  Si Elkana, ay may
kahangalan na kumuha ng isa pang asawa na magkakaroon ng mga anak.  At pinagtawanan ng isa pang
asawang iyon ay si Ana.  Lumapit si Ana sa kanyang asawa na may dalamhati sa kanyang puso at sinabi ng
kanyang asawa, “Ana, hindi pa ba sapat ang pag-ibig ko sa iyo?”  Siguro, kung ang kanyang pag-ibig ay para
lang sa kanya.  Subalit, hindi, hindi iyon sapat nang nagkaroon siya ng isa pang babae sa bahay.  Ngayon
ay makinig ka sa Dios.  “Sa akin ikaw ay isa sa isang libo.  Tinubos Kita sa dugo ni Jesu Cristo.  Mahal Kita
at hindi Kita kailanman pababayaan.  At nilagyan ko ng tanda ang iyong daan (bilang isang ina o bilang hindi
isang ina) ng may magiliw na pangangalaga.”

Kaya, ang pagpapahalaga sa iyong sarili ay hindi matatagpuan sa hubog ng isang manyikang Barbie.  Hindi
ito matatagpuan sa pinakabagong moda.  Hindi ito matatagpuan sa kakayahan mong makipagsabayan sa mga
lalaki.  Hindi ito matatagpuan sa pagpapanatili ng bahay, pagiging kapaki-pakinabang, at lahat ng iba pang
kaloob.  Kundi ito ay matatagpuan dito:  sa mga mata ng Dios, ikaw ay isa sa isang libo.  Ang Dios ay
nagkaroon ng biyaya sa iyo kay Jesu Cristo.  Pinatawad ka ng Dios.  Ang Dios ay nananahan sa iyo.  Ikaw
ay luluwalhatiin ng Dios.  Ninanais ng Dios na palamutian ang Kanyang tahanan ng magagandang anak na
babae na bihira, mahalaga, at pinahahalagahan.  Sila ay tinatawag na mga babaeng Cristiano.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin ang pagpapala nito sa aming mga puso.  At kami ay
dumadalangin sa pangalan ni Jesu Cristo.  Amen.


