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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 3:11-18

“Boaz:  Ang May Kahandaang Manunubos”

ni Rev Rodney Kleyn

Ngayon tayo ay nasa aklat muli ng Ruth.  Tayo ay nasa kapitulo 3 at titingnan natin ang mga talatang
11-18.  Sa mga naunang talata ng kapitulo ay tiningnan natin ang mungkahing pagpapakasal ni Ruth
kay Boaz.  Si Naomi, dahil sa kanyang pagmamalasakit kay Ruth, ay sinabi sa talatang 1:  “Hindi ba kita
ihahanap ng tahanan?”  At ibig niyang sabihin sa pag-aasawa.  May plano siya kay Ruth na pumunta
kung saan natutulog si Boaz sa giikan at hilingin sa kanya na tuparin ang tungkulin ng malapit na
kamag-anak sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya at pagtubos sa lupain ni Naomi.  Kaya si Ruth
ay umalis at nakita ang lugar kung saan natutulog si Boaz.  Humiga siya malapit sa kanyang paanan.
Inangat niya ang kumot upang takpan ang kanyang sarili.  Ayon sa talatang 9, ito ay sumasagisag na
kilos.  Sinabi niya, “Ako si Ruth, na iyong lingkod.  Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod
sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak.”  Hindi lamang niya hinihiling kay Boaz na ibahagi ang
kanyang kumot dahil nilalamig siya, kundi upang magbigay ng katiyakan at pag-iingat sa kanya dahil
siya ay malapit na kamag-anak.

Sa pagtingin natin sa mungkahing ito, sinagot natin ang tanong:  Ito ba ay nararapat na asal?  Ang
nakita natin ay ito ay karapatan ng isa biyuda, sa kautusan ng Dios, na pangunahan ang hiling sa
kamag-anak kung walang nangyayari.  Nakita rin natin ang kabanalan nina Ruth at Boaz.  Walang
di-katinuan dito.  Sa halip pinuri ni Boaz si Ruth sa kanyang pagnanais na ibangon ang pangalan ng
pamilya ni Elimelec at binasbasan niya siya sa pangalan ni Jehovah.

Sa puntong ito ng kwento ay may ilang kapanabikan.  Paano tutugon si Boaz?  Handa ba siyang tuparin
ang papel ng kamag-anak/manunubos?  Humayo si Ruth at ginawang mahina ang kanyang sarili.  May
panganib dito ng pagtanggi, ng sabi-sabi, at ng iskandalo.  Paano tutugon si Boaz?  

Ngayon ay titingnan natin ang tugon ni Boaz sa hiling ni Ruth.  May tatlong bagay na nais nating makita
sa mga talatang ito.  Una, ang kahandaan ni Boaz; pangalawa, ang kabanalan ni Boaz; at pangatlo, ang
pagtitiyaga ni Ruth.  Sa paggawa natin nito naalala nating tumingin sa pamamagitan ng kwentong ito
kay Jehovah, ang Dios ng probidensya, at kay Jesus, ang tunay na Manunubos na inilalarawan dito ni
Boaz.

Mayroon dito, una, ang kahandaan ni Boaz.  Ang kahandaang iyon ay ipinahayag sa talatang 11 nang
sabihin ni Boaz kay Ruth:  “Ngayon, anak ko, huwag kang matakot.  Gagawin ko sa iyo ang lahat na
iyong sinasabi.”  Sinasabi ni Boaz, Anumang kailanganin, Ruth, handa akong gawin ito.

Ngunit mayroong hadlang.  Sa talatang 12 nakita natin na mayroong mas malapit na kamag-anak, mas
malapit na kamag-anak na may karapatang tumubos bago si Boaz.  Marahil ito ay isang detalye na hindi
alam ni Ruth, bilang baguhan sa Bethlehem.  Ngunit alam ni Boaz ang tungkol dito, at sinasabi niya kay
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Ruth:  “Ayon sa batas, hindi ko magagawa ito.  Handa akong kunin ang tungkuling ito, ngunit hindi ko
ito karapatan.  May mas malapit na kamag-anak na may karapatan nito.”

Ito ba ay kabiguan para kay Ruth, isang pag-antala?  Marahil iyon nga.  At iyan ang dahilan kung bakit
sinabi ni Boaz sa talatang 13:  “Ngunit kung ayaw niyang [iyon ay, ang malapit na kamag-anak] gawin
sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak ay gagawin ko para sa iyo ang bahagi ng malapit na
kamag-anak, habang ang PANGINOON ay nabubuhay.”  Nauunawaan ang kabiguan ni Ruth, nangako
siya na titiyakin niyang may tutubos sa kanya at pakakasalan siya.  Ito ay muling katiyakan kay Ruth.
Hindi niya siya itinataboy.  Hindi niya sinasabi, “May mas malapit na kamag-anak, kaya hindi ko ito
tungkulin.”  Hindi, sinasabi niya sa kanya, “Mahiga ka hanggang umaga.  Mapalagay ka tungkol dito,
sapagkat ngayon ito ay nasa mga kamay ko na, at ako ang bahala dito.”

Kaya siya ay nagpahinga hanggang umaga at bumangon ng maaga para umalis.  Habang siya ay paalis,
ipinakitang muli ni Boaz ang kanyang kahandaan sa pagbibigay sa kanya ng anim na takal na sebada
upang iuwi sa kanyang biyenan, si Naomi.  Hindi natin alam kung ano eksakto ang anim na takal.  Ang
sapantaha ng iba ang isang takal ay mga dalawampung libra.  Kaya ang anim na takal ay 120 libra.
Ngunit nag-aalinlangan ako na makakayang dalhin pauwi ni Ruth ang 120 libra ng butil.    Sa kabila
nito, ang punto dito ay ito, na binigyan niya siya ng mabuting  tustos ng butil – hindi lamang para sa
kailangan niya sa araw na iyon o para sa dalawang araw, kundi para sa maraming araw.  At ibinigay
niya iyon sa kanya bilang kaloob upang patunayan ang kanyang salita, bilang tanda ng kanyang
pangako.  Nauunawaan ni Boaz na ito ay pangako hindi lamang kay Ruth kundi maging kay Naomi.
Sa talatang 17, nang bigyan niya ng mga butil si Ruth, sinabi niya, “Huwag kang pupunta sa iyong
biyenan nang walang dala.”  Nais niyang ipaalam ni Ruth kay Naomi na siya ay handang tuparin ang
bahagi ng isang kamag-anak.                                                                        

Ang tanda na ito ay nagpapaalala sa akin sa kaloob na ibinigay ni Jose sa kanyang mga kapatid upang
dalhin kay Jacob na kanilang ama sa Canaan.  Nang sila’y bumalik at sinabi nila kay Jacob, “Si Jose ay
buhay pa,” nahirapan si Jacob na paniwalaan ito hanggang nakita niya ang mga karo at mga tustos na
ipinadala ni Jose upang dalhin siya at ang kanyang pamilya sa Ehipto.  Pagkatapos ay naniwala siya.
Ang mga kaloob ni Boaz na mga butil ay katulad din noon para kay Naomi.    Ang katumbas ngayon
ay ang lalaki, kapag hiningi niya sa babae na pakasalan siya, ay naglalagay ng singsing ng
pagkakasundo sa kanyang daliri.  Ito ay tanda ng kanyang pangako na tutuparin niya ang kanyang
salita. 

At iyon din ang eksaktong basa ni Naomi dito.  Sa talatang 18 sinabi niya kay Ruth, “Ang lalaking iyon
ay hindi hihinto, hanggang sa matapos niya ang bagay sa araw na ito.”  Si Boaz ay nangako.  At
pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kaloob.  Siya ay lalaking may salita.  Handa niyang bayaran
ang halaga ng pagtubos.

Anong sandali ng kagalakan at lubos na kaligayahan para kina Ruth at Naomi.  Ang kanilang pag-asa
at kanilang nais ay natiyak.  Ang kanilang dalangin ay sinagot.  

At habang tinitingnan natin ito, dapat nating makita ang katumbas sa kapahayagan ng Dios ng Kanyang
pangako sa Kanyang bayan.  Si Boaz, ang manunubos, ay tumatayong larawan ni Cristo, ang
Manunubos.  Ang kanyang kahandaan at pangako ay itinumbas sa ebanghelyo.  Tiyak mong makikita
iyon sa buong Lumang Tipan.  Noon pa sa Genesis 3:15 mayroon nang pangako ng Mesias – ang binhi
ng babae.  Pinagtibay iyon ng Dios kay Adan at Eba sa pagbubuhos ng dugo ng mga hayop upang
magbigay ng pantakip sa kanilang kahubaran.  Sa buong Lumang Tipan inulit at pinagtibay ng Dios ng
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paulit-ulit ang pangako ng Cristo.  Sinabi ng mga propeta ang pangako.  At pinagtibay ito ng Dios sa
mga himala, mga ritwal, mga paghahandog – lahat ng sandali sinasabi sa Kanyang bayan, “Tutuparin
Ko ang Aking Salita at pangako.”

At gumagawa ang Dios sa ganito ring paraan ngayon.  Oo, mayroon tayo ng buong kapahayagan ng
pangako kay Jesu Cristo.  Binayaran na Niya ang halaga ng pagtubos.   Ipinakita na Niya ang Kanyang
kahandaan sa pagbibigay ng Kanyang sariling buhay upang tubusin ang Kanyang bayan.  Ngunit ang
kasintahang-babae ni Jesu Cristo, ang iglesia ng Dios, ay naghihintay pa rin sa kanyang panghuling
pagtubos.  At, samantala, nagbibigay Siya ng mga katunayan at tanda ng Kanyang pag-ibig at
pagtatalaga sa kanya.  Ang Banal na Espiritu ay tinatawag na “ang Taimtin” ng ating kaligtasan.  Ang
mga sakramento ay tanda upang magpaalala sa atin ng Kanyang kamatayan.  Ang Araw ng Sabbath
ay araw ng pangako at pag-asa kung saan tayo ay may patikim ng magiging ganap na pakikisama natin
sa Dios sa langit.  At lahat ng sandali ang Dios ay patuloy na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng
Salita.  “Iniibig kita, ibinigay Ko ang Aking buhay para sa iyo, Ako’y babalik na muli upang tanggapin
ka sa Aking sarili upang kung saan ako pumaroon ay doroon ka rin naman.”  Sa ganitong paraan si
Boaz, ang manunubos, sa kanyang pagiging handa ay nagpapaalala sa atin kay Jesu Cristo, ang ating
Manunubos, at ang Kanyang kahandaan.

Ang pangalawang bagay mula sa mga talatang ito na dapat nating makita ay ang kabanalan ni Boaz.
Sa pagbabalik natin sa kwento, ang tanong ay:  “Ano ang nagdala kay Boaz upang maging handa?”
Tiyak na hindi lamang ito dahil sa kanyang tungkulin.  Sa katunayan, maaaring lumayo na lamang si
Boaz mula sa kasunduang ito.  Hindi siya ang pinakamalapit na kamag-anak.  Una hindi talaga niya ito
katungkulan.  Bakit may kahandaan si Boaz?

Ipinahihiwatig ng mga talata na si Boaz ay ginanyak ng pansariling kabanalan, iyon ay, siya ay lalaking
namuhay ng palagian sa kamalayan ng Dios.  Nang gisingin siya ni Ruth sa gabi sinabi niya, “Pagpalain
ka nawa ng PANGINOON, anak ko.”  Sa kanyang unang pag-iisip sa paggising, nagulat na nagising, ang
Dios ang nasa isip niya.

At dahil dito, binigyang-halaga ni Boaz ang Salita ng Dios.  Handa siyang pakasalan si Ruth.  Sa
katunayan, may mga palatandaan na gusto niya talaga ito.  Ngunit may bagay na mas mahalaga pa
kay Boaz:  ang Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios ang nagbigay ng karapatan ng pagtubos sa iba bago
sa kanya.  Kaya si Boaz ay magpapaliban para sa ibang lalaki.  Bagaman mahal niya si Ruth, mas mahal
niya ang Salita ng Dios.  Iyan ang patibayan para sa isang mabuting pag-aasawa.  Iyan ang dapat
maging patibayan para sa lahat ng Cristianong tipanan.  Ang Salita ng Dios ay mas mahalaga kaysa
kung ano ang ginagawa natin sa ating mga relasyon.  Kung ikaw ay naghahanap ng mabuting asawang
lalaki, narito ang isa sa mga unang pagsubok sa inyong tipanan:  Iginagalang ba ng kabataang lalaking
ito kung ano ang sinasabi ng Salita ng Dios tungkol sa pakikipagtalik at ang lugar nito sa loob lamang
ng pag-aasawa?  Maaari niyang sabihin na mahal ka niya.  Ngunit mas mahal ba niya ang Salita ng Dios
ng higit sa iyo?

Ang kabanalan ni Boaz ay nagmumula din naman sa kanyang pagpapahalaga kay Ruth.  Bakit handa
siyang pakasalan si Ruth?  Talatang 11:  “Gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi sapagkat [at
narito ang dahilan] alam ng aking buong bayan na ikaw ay isang babaing karapat-dapat.”
Pinahahalagahan niya si Ruth at ang iba ayon sa kanilang relasyon sa Dios.  Nakikita niya kay Ruth ang
katapatan at kadalisayan at kabanalan.  Kung wala siyang kabanalan, makatitiyak tayo na siya ay
mag-aalinlangan.  Subalit hinangaan niay siya sa kanyang kabanalan.  At kaya handa siyang pakasalan
siya.
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Pagkatapos ay mayroon din naman sa kanyang pagkatao ang lumabas sa paraan ng kanyang wastong
pagkilos tungo kay Ruth.  Ito ay nagpapakita rin kung magiging anong uri siya ng asawa sa kanya.  Ang
isang banal na babae ay marapat igalang.  Ang babae ay hindi isang bagay o alipin.  Tinawag ni Boaz
si Ruth na “pinagpala,” at “anak ko.”  Ipinapakita niya na bilang lalaki siya ay handang magbigay para
kay Ruth at sa kanyang pamilya, binibigay sa kanya itong lahat ng butil.  Ito ay tila makaluma, ngunit
ang tungkulin at pagkatawag ng lalaki mula sa Dios ay upang maging tagapaghanapbuhay at
tagapagbigay sa kanyang pamilya.  Si Boaz ay handang gawin iyon.

At gayundin naman pinangangalagaan niya si Ruth.  Sinabi niya sa kanya:  “Mahiga ka hanggang
umaga.”  Hindi niya gustong gumala-gala siyang mag-isa sa gabi.  Kundi, iningatan rin niya ang
kanyang kapurihan.  Sa umaga, nang siya ay maagang paalis, sinabi niya sa kanyang mga alipin:
“Huwag nawang malaman na ang babae ay pumunta sa giikan.”  Ito ay hindi dahil may hindi
karapat-dapat na nangyari at pinagtatakpan niya ang isang kasalanan.  Kundi nais niyang iwasan ang
paglitaw ng masama upang mapangalagaan ang kapurihan ni Ruth.  Iyon ay nagpapakita ng kabutihan
at pagmamahal ni Boaz.  Kung mayroong handang ipagpakasakit ang iyong kapurihan at magdala ng
iskandalo sa iyong pangalan, hindi ka mahal ng taong iyon.  Subalit pinangalagaan ni Boaz ang
pangalan ni Ruth.

At isa pang bagay.  Dahil siya ay namumuhay sa harap ng Panginoon, si Boaz ay lalaki na may isang
salita.  Tutuparin niya ang kanyang pangako dahil siya ay namumuhay sa harapan ng Dios.

Itinala ng Salita ng Dios ang mga bagay na ito tungkol kay Boaz para sa atin bilang halimbawa kung
ano dapat maging ang taong may kabanalan, isang taong tumatawag sa kanyang sarili na Cristiano.
 Ang taong may kabanalan ay laging mamumuhay sa harapan ng Panginoon.  Ang kanyang palagiang
kamalayan sa Dios ay magbubunsod sa kanya na sundin ang Panginoon at magpakita ng kabutihan at
pag-ibig sa iba.  At mga kabataan, kabataang lalaki at babae na nakikinig ngayon, may mahalagang
itinuturo dito para sa inyo sa kung sino ang dapat ninyong makasama at sa ano ang dapat ninyong
hanapin sa isang magiging asawang lalaki o babae – isa na nagmamahal sa Panginoon.

Ngunit muli, sa kabanalan ni Boaz, dapat nating makita si Jesus.  Si Boaz ay taong may kabanalan dahil,
sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios, siya ay nilikha ayon sa wangis ni Cristo.  Lahat ng banal na
katangian sa isang Cristiano ay sumasalamin kay Cristo, na siyang tagapagdala ng wangis ng Dios at
ang panganay sa Kanyang mga kapatid.  Kay Cristo tayo ay mayroon hindi lamang ng isang banal na
manunubos, kundi isang ganap na Manunubos.  Siya ang Korderong walang batik o dungis.  Iyon ang
naging dahilan upang matanggap Siya upang kunin ang ating lugar bilang Manunubos at bayaran ang
halaga ng pagtubos sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo.  

Iyan ang naghahatid sa atin sa pangatlong bagay sa mga talatang ito.  Iyon ay ang pagtitiyaga ni Ruth.
Nang umuwi si Ruth kay Naomi sa talatang 16, tinanong siya ni Naomi:  “Sino ka, anak ko?”  Iyon ay
medyo pang-uusisa.  Hindi niya tinanong si Ruth na  “anong nangyari kagabi at ano ang ginawa mo?”
Kundi “Sino ka?”  Nagtatanong siya sa kanyang pagkakakilanlan.  Si Ruth, alam natin, ay parehong tao
pa rin na umalis nang nagdaang gabi.  Kaya bakit siya nagtatanong na:  Sino ka?  Ang sagot ay, kung
sinabi ni Boaz na, “Oo, pakakasalan kita,” samakatuwid ang pagkakakilanlan kay Ruth ay nagbago na.
Itinatanong ni Naomi, “Magiging asawa ka ba ni Boaz?  Ano ang iyong pagkakakilanlan?”

Iyon ay mahalaga rin sa atin bilang mga mananampalataya.  Ang mahalagang tanong ay hindi, Kumusta
ang mga nangyayari sa iyong buhay?  O ano na ang mga nagawa mo bilang Cristiano?  Kundi sino ka?
Isa ka ba sa mga kay Cristo?  Kabilang ka ba sa Kanya?  Ang mga bagay ay maaaring hindi nagiging
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mabuti sa iyong buhay, subalit iyon ay hindi mahalaga hangga’t ikaw ay sa Kanya.  Sino ka?  Ikaw ba
ay Cristiano?

At ang sagot ni Ruth ay may parehong paksa na naka-sentro kay Cristo.  Sa talatang 16 sinabi niya kay
Naomi  “lahat ng ginawa ng lalaki para sa kanya.”  Hindi siya nagsalita kay Naomi tungkol sa kanyang
sarili at kung ano ang ginawa niya, kundi tungkol sa lalaki, ang kanyang manunubos, at kung ano ang
kanyang ginawa.  At iyon din, ay mahalaga sa mga mananampalataya.  Hindi natin binabanggit kung
ano ang ating ginawa, kundi kung ano ang Kanyang ginawa.  Kung magsasalita tayo tungkol sa ginawa
natin, wala tayong masasabi.  Ngunit kung magsasalita tayo tungkol kay Cristo ang ating Manunubos
at kung ano ang Kanyang ginawa, napakaraming masasabi.

Sa huling talata ng kapitulo sinabi ni Naomi kay Ruth, “Maghintay ka, anak ko, hanggang sa iyong
malaman kung ano ang mangyayari.”  May dakilang karunungan sa mga salitang iyon.  Ang ibig niyang
sabihin ay ito.  Ruth, nagawa mo na lahat ng tungkulin mong gawin.  Ngayon ay wala na ito sa iyong
mga kamay.  Ito ay nasa mga kamay na ng Dios.  Huwag kang mabalisa tungkol doon kundi maghintay
ka sa Kanya.

May dakilang aral dito para sa atin sa paghihintay sa Panginoon.  Si Ruth ay masipag na babae, isang
masipag na manggagawa.  Si Naomi ay mapamaraan, puno ng mga plano.  Ang mga babaeng ito ay
masikap sa kung ano ang ibinigay sa kanila ng Dios na gawin sa kanilang kalagayan.  Ngunit ngayon
panahon na para sa kanila na manatili at maghintay sa Panginoon.

Ano ang paghihintay sa Panginoon?  Umuupo ka ba sa iyong mga kamay at sinasabing, “Ang lahat ay
nasa mga kamay ng Dios, kaya wala na akong kailangang gawin”?  Hindi, iyan ay hindi paghihintay sa
Panginoon.  Iyan ay pagtanggi sa iyong tungkulin at hinahamak ang pamamaraan na ibinigay ng Dios.
Habang tayo ay naghihintay sa Panginoon tayo ay aktibo sa mga tungkuling ibinigay Niya.  Kung
paanong si Ruth ay masipag at maparaan at ginawa ang lahat ng magagawa at nararapat.  Ang
kailangang maunawaan ni Ruth ngayon ay ang mga resulta ay wala sa kanyang mga kamay.  Inutusan
tayo ng Dios na maging matapat, hindi matagumpay.  Ang palabunutan ay inilagay sa kandungan,
ngunit ang pagpapasya ay sa Panginoon.  Ang isa ay nagtatanim, ang iba ay nagdidilig, ngunit ang Dios
ang nagpapalago.  Ang paghihintay sa Panginoon ay nangangahulugan na tayo ay matapat at masikap
at inilalagak natin ang ating gawa sa Panginoon para sa Kanyang pagpapala.  Ang mga resulta ay nasa
Kanyang mga kamay.                                       

Iyon ay tunay na mahalagang aral para sa mga hinirang ng Dios.  Kung minsan napakahirap para sa
atin ang manatili at maghintay sa Panginoon.  Laban sa ating kalikasan at laban sa sinasabi sa atin ng
ating  kultura.  Sinasabi ng lipunan, kung nais mo ng isang bagay, ilagay mo ang iyong pag-iisip doon,
ilagay mo ang pagsisikap, at makukuha mo ito; ang resulta ay nasa iyong mga kamay, nasa iyo ang
kapangyarihan.  Ngunit ang katotohanan ay ang mga bagay ay wala sa ating mga kamay, kundi sa
Panginoon.  At kailangan tayong manatili at maghintay sa kanya.  Ang karunungan dito ni Naomi ay
nagbibigay-lakas sa atin na gawin ang gayon.  Marahil ikaw ay naghihintay sa isang mapapangasawa
tulad ni Ruth.  Marahil ito ay ang iyong kalagayan sa trabaho – mayroon ka ng edukasyon at nag-aplay
ka na ng trabaho ngunit kailangan mong maghintay.  Marahil ito ay iyong kalusugan – may hindi tama
at pumunta ka na sa doktor;  nakuha na niya ang mga halimbawa, ngunit ilang linggo pa bago maging
malinaw ang resulta.  Marahil ang iyong inaalala ay ang iyong mga anak – pinalaki mo sila sa takot sa
Panginoon ngunit hindi mo nakikita ang katunayan ng biyaya ng Dios sa kanilang mga buhay.
Maraming bahagi kung saan ito ay magagamit.  At tayo ay abala, abala, abala – ngunit balisa din, dahil
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hindi natin nakikita ang mga resultang nais natin.  Ang Salita ng Dios ay:  Ito ay nasa mga kamay Ko.
Manatili ka at maghintay.

Ito ang aral na dapat matutuhan ni David – pinahiran upang maging hari ng Israel, siya ay takas at
itinapon sa loob ng mga taon.  Kaya kanyang isinulat:  “Maghintay ka sa PANGINOON; magpakalakas
ka at magpakatapang ang iyong puso; Oo, maghintay ka sa PANGINOON” (Awit 27:14).  Naghihintay
sa Panginoon?  Ito ang kalakasan ng mananampalataya.  Silang naghihintay sa Panginoon ay
magpapanibagong lakas, sila’y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga agila, sila’y tatakbo at
hindi mapapagod, sila’y lalakad, at hindi manghihina.  Sino?  Silang naghihintay sa Panginoon.

Ito ang itsura ng tunay na pananampalataya.  Si Ruth ay kailangang maghintay sa kanyang
manunubos, si Boaz, nagtitiwala sa kanyang salita at mga pangako.  At iyan ang dapat gawin ng iglesia
at bayan ng Dios, ang kasintahang babae ni Jesu Cristo, sa sanlibutang ito.  Naghihintay siya.  Nawa
ay bigyan tayo ng Dios ng biyaya at pagtitiyaga na kailangan natin upang makapaghintay sa Kanya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin sa ebanghelyo ni Cristo at ang kahanga-hangang mga pangako ng
aming Manunubos.  Bigyan ninyo  kami ng biyaya at pagtitiyaga habang kami ay naghihintay sa Kanya.
Sabi Niya, “Mapapalad yaong mga lingkod na sa pagdating ng Panginoon ay matatagpuan Niyang
nagbabantay.”  Panatilihin Mo kaming palaging naghihintay sa Iyo.  Sa pangalan ni Jesus aming
dalangin, Amen.


