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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 4:13-22

“Isang Pinagpalang Wakas Sa Isang Magandang Aklat”

ni Rev Rodney Kleyn

Ngayon tayo ay dumating sa ating huling mensahe sa maikli ngunit magandang aklat ng Ruth mula sa
Lumang Tipan. Upang maipakita lamang kung gaano kaganda ang aklat na ito, nais kong magsimula sa
pamamagitan ng pagbabalik sa ilang pangunahing paksa ng aklat. Ang sentrong paksa ng aklat na ito
ay ang katapatan ni Jehovah sa Kanyang mga pangako, kahit ang Kanyang bayan ay hindi tapat. Ang
huling salita ng aklat ay “David.” At iyon ay nagpapakita na nasa isip ng Dios ang pagdating ng
Tagapagligtas – si Jesus. Inaalala ng Dios ang Kanyang mga pangako.

Ang isa pang paksa ay ang probidensya ng Dios. Ang soberanong kontrol ng Dios sa lahat ng bagay para
sa ikabubuti ng Kanyang mga iniibig ay dumadaloy sa aklat na ito. Mula sa malalaking pangyayari tulad
ng taggutom hanggang sa maliliit na pangyayari tulad ng kung sa aling bukid si Ruth mamumulot;
hanggang sa makasalanang mga gawa sa buhay nina Elimelec at Naomi hanggang sa pagbibigay ng
pang-araw-araw na pagkain para sa mahihirap – ang Dios ay kumikilos sa lahat ng mga bagay na ito.

Isa pa ring mahalagang paksa ay ang sa manunubos. Sa aklat na ito ay nakita natin ang kautusan ng
Lumang Tipan tungkol sa kamag-anak/manunubos na ginanapan. Ito ay binalak upang maisip natin sa
unahan si Jesu Cristo ang ating Manunubos, na pumarito sa ating laman at siyang may pantubos sa atin,
na siyang nagbayad ng halaga ng pagtubos at dinala ang Kanyang kasintahang babae sa buhay ng
mayamang pakikisama sa Kanyang sarili.

Kaya, anong gandang aklat.

Pagkatapos, bukod sa paksang pang-teolohiya, maraming praktikal na gamit para sa buhay Cristiano
mula sa aklat na ito. Sa apat na kapitulong ito natutunan natin na sa mga pagdurusa ng Kanyang bayan,
ang Dios ay tapat sa kanila. Natutunan natin ang kahalagahan ng pag-una sa iglesia at mga espiritwal
na bagay bago ang mga makalupang hangarin. Mula sa kaibahan ni Ruth at Orfa natutunan natin kung
ano ang tunay na pagbabagong-loob. Mula sa mainit na pagtanggap ng Bethlehem kay Naomi at Ruth
natutunan natin ang tungkol sa pagkakaisa ng mga banal. Mula sa kagandahang-loob ni Boaz at ang
kautusan ng pamumulot natutunan natin na maging maawain sa pagbibigay sa mahihirap. Mula sa
mayamang relasyon ni Naomi at Ruth natutunan natin ang tungkol sa di-makasariling pag-ibig sa ating
mga relasyon. Natuto tayo mula sa kabanalan ni Boaz at Ruth. May mga aral dito tungkol sa pag-aasawa,
para sa mga wala pang asawa at para sa mga naghahanap ng mapapangasawa. At may aral sa kung ano
ang pinagpalang pag-aasawa at pamilya.

Kaya, tulad ng sinasabi ko, ito ay isang magandang aklat, mayaman sa turo, may pangako, at may
halimbawa.
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Ngayon tayo ay dumating sa mga huling talata ng aklat. Pinamagatan ko ang mensaheng ito na, “Isang
Pinagpalang Wakas sa isang Magandang Aklat.” Ginawa ko iyon dahil ang aklat na ito ay nagtatapos sa
isang mataas na nota ng pagpapala – ang pagpapala ng Dios sa kaloob na anak, ang pagpapala ng Dios
sa pamilya nina Boaz at Ruth, ang pagpapala ng Dios kay Naomi, ang pagpapala ng Dios sa Israel ng
Lumang Tipan, at ang pagpapala ng Dios sa Kanyang buong bayan sa bawat panahon sa pamamagitan
ng pangako ng darating na Mesias. Isang pinagpalang wakas sa isang magandang aklat.

Natatandaan mong mabuti kung paano nagsimula ang aklat na ito. Pinapalo ng Dios ang Kanyang bayan
sa pamamagitan ng taggutom. Pagkatapos, nang si Elimelec at Naomi ay tumakas sa Moab, pinalo ng
Dios ang kanilang pamilya ng kamatayan at dalamhati. Sa kabila ng mga bagay na iyon, ang Dios ay
nagiging matapat, at Siya ay nagdadala ng pagpapala sa kanilang buhay na hindi nila nakikita sa gitna
ng palong iyon. Ang pagpapalang iyon ay narito sa mga huling talata ng Ruth 4.

Noong nakaraang linggo, sa mga talatang 11 at 12, tiningnan natin ang panalangin para sa pagpapala
ng Dios sa pag-aasawa nina Boaz at Ruth. Ngayon ang dalanging iyon ay sinagot sa talatang 13. Kinuha
ni Boaz si Ruth upang maging kanyang asawa at sila ay nagkaroon ng anak. Kung bukas ang inyong mga
Biblia, nais kong tingnan ninyo ang talatang 13. Iyon ba ang sinasabi nito? Nagkaroon sila ng anak?
Hindi, ito ang sinasabi, “at siya’y sumiping sa kanya, pinagdalang-tao siya ng PANGINOON.” Iyan ang
unang pagpapala dito. Mula sa Dios, ang pagpapala ng isang anak – ang pagpapala ng pagdadalang-tao.

Pinagdalang-tao siya ng Panginoon. Dapat tayong huminto at pag-isipan ang mga salitang iyon. Ito ay
pangalawang beses lamang sa buong aklat ng Ruth na nagsasabing ang Panginoon mismo ang gumawa
ng isang bagay. Ang isa ay nasa kapitulo 1:6 kung saan ay binisita Niya ang Kanyang bayan at binigyan
sila ng tinapay. Kaya, ano ang itinuturo nito sa atin? Itinuturo nito na ang soberanong probidensya ng
Dios ay umaabot hanggang sa kung anong nangyayari sa sinapupunan ng isang babae. Iyan ay madaling
nalilimutan ngayon, maging ng mga Cristiano. Sa panahon ng siyensya at pagpaplano ng pamilya at
pagpapalaglag, tila baga ang tao ang may kontrol sa nangyayari sa sinapupunan. Subalit dito ay nakikita
natin na ang pagdadalang-tao ay hindi lamang biyolohiya, na ang pagdadalang-tao ay hindi kailanman
pagkakamaling hindi binalak. At iyon ay nangangahulugan na hindi natin maaaring alisin ang buhay na
iyon. Ang patayin ito ay pagpatay, isang pagsuway sa kautusan ng Dios patungkol sa buhay.

At sa mga mananampalataya, ito’y nangangahulugan na kung saan ang Dios ay lumikha ng buhay, kung
saan magbigay ang Dios ng anak sa mag-asawang nananampalataya, ang anak na iyon ay pagpapala.
Kung minsan ang ibinibigay sa atin ng Dios ay nakakagulat. Marahil ay binigyan Niya kayo ng kambal.
O kaya ay binigyan Niya kayo ng anak na may natatanging pangangailangan. O marahil, sa inyong
pananaw, ay isang hindi binalak na pagdadalang-tao. Ang mga bagay na iyon ay nakakagulat sa atin.
Subalit hindi iyon kailanman pagkakamali. Mula sa pananaw ng Dios iyon ay tulad ng Kanyang binalak.
Kaya dapat nating tanggapin ang ating mga anak bilang pagpapala. At dapat din natin silang tanawin
ng ganoon. Iyon ay mahalaga sa pagpapalaki natin sa iniisip nating pahirap na anak: ibinigay siya sa atin
ng Dios bilang pagpapala, at tayo ay may pribilehiyo na magamit upang palakihin ang batang ito. Sabi
sa Awit 127:3, “Narito, ang mga anak ay pamanang sa PANGINOON nagmula, ang bunga ng sapupunan
ay isang gantinpala.”

Iyon ay dahil kapag ang Dios ay nagbigay ng mga anak sa mananampalataya, inaalala ng Dios ang
Kanyang pangakong tipan. Sa Genesis 17:7, bago ibigay ng Dios si Isaac kay Abraham, sinabi sa kanya
ng Dios: “Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi
nila, isang tipang walang hanggan, upang maging Diyos mo at ng iyong binhi.” At kapag tayo’y dumako
sa Bagong Tipan, sa Mga Gawa 2:39, maririnig natin si Pedrong nangangaral: “Sapagkat ang pangako
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ay para sa inyo at sa inyong mga anak.” Kaya, kapag binigyan tayo ng Dios ng mga anak, may kasamang
pangako sa kanila na ang mga ito ay sa Kanya at Kanyang ililigtas at titipunin ang Kanyang iglesia mula
sa mga anak ng mananampalataya. Ang isang batang isinilang sa mga mananampalataya ay patunay ng
katapatan ng Dios. Kaya, ang kapanganakan ng isang bata ay karapat-dapat ipagdiwang bilang gawa
ng Dios. 

Ito ang nangyari sa Ruth. Nang si Obed ay ipinanganak kay Boaz at Ruth, sa talatang 14, nakita natin
na ang mga babae ng Bethlehem ay nakipagdiwang kay Naomi, ang lola. At kanilang sinabi, “Purihin ang
PANGINOON.” Ang kapanganakan ng isang anak ng tipan ay isang pangyayari, isang panahon ng
pagdiriwang at pagpapasalamat sa Dios.

Ngayon lahat ng ito ay nagbangon ng isa pang katanungan. Paano naging pagpapala ang mga anak?
Iyan ay sinagot dito sa Ruth 4: Ang mga anak na isinilang sa mga mananampalataya ay pagpapala sa
pamilya, isang pagpapalang pang-henerasyon. Kung ating titingnan ang Ruth 4:14-17, makikita natin na
ang bagong batang ito ay naging pagpapala lalo na sa kanyang lolang si Naomi. Sa kanilang pagdiriwang,
ang mga babae ay nakipag-usap hindi sa mga magulang, Boaz at Ruth, kundi kay Naomi. At sinabi nila
sa kanya: “Purihin ang PANGINOON na hindi ka pinabayaan sa araw na ito na mawalan ng isang malapit
na kamag-anak.” Bagaman pinakasalan ni Boaz si Ruth at naging kanyang kamag-anak/manunubos,
nakikita nila siya bilang kamag-anak ni Naomi, ang isa na magtatayo ng pamilya ng kanyang namatay
na asawa. At nang nangusap sila tungkol sa bata kay Naomi, sabi nila, “Siya sa iyo’y magiging
tagapagpanumbalik ng buhay, at tagapag-alaga sa iyong katandaan.” 

Pagkatapos, ang talatang 16 ay nagtala para sa atin ng magandang eksenang pantahanan. “Kinuha ni
Naomi ang bata, inihilig sa kanyang kandungan, at siya’y naging tapag-alaga nito.” Ito ay nagpapakita
ng pagiging malapit sa pagitan ni Naomi at ng bagong sanggol, si Obed. Mula sa pananaw ni Naomi, ang
bata sa kanyang kandungan ay tanda na hindi siya kinalimutan ng Dios. Wala ng makapagbabalik ng
kanyang namatay na asawa at dalawang anak, ngunit ngayon ay mayroon siyang anak na babae, si Ruth,
na mas higit pa kaysa pitong anak na lalaki. At ngayon, sa pamamagitan ni Ruth, isang apong lalaki
upang mapanumbalik ang kanyang pangalan at lugar sa Israel. Ibinigay ng Dios ang bata sa kanya bilang
kanyang manunubos. Ang apo ni Naomi ay nagdala ng dakilang pagpapala sa kanyang buhay.

Kapag ating iniisip ang tungkol sa iglesia bilang pamayanan ng mga tao sa tipan ng Dios, dapat din
nating makita ang parehong bagay: ang kahalagahan ng ating mga anak at mga apo para sa hinaharap
ng iglesia ng Dios. Kapag nakita natin ito, tayo ay mananalangin ng masigasig para sa ating mga anak.
At masigasig natin silang palalakihin sa takot sa Panginoon, tinuturuan sila at itinutuwid sila at nagiging
halimbawa ng kabanalan sa kanila. Ang pangako ng Dios ay, sa ganitong paraan, ililigtas Niya sila,
kasama natin. At kapag tayo ay tumanda na, sila ay magiging pagpapala sa ating mga buhay. 

May dalawang natatanging salmo na nangungusap tungkol sa pamilya: Awit 127 at Awit 128. At pareho
silang nagtatapos sa ganito. Sa Awit 127:5 mababasa natin: “Maligaya ang lalaki na ang kanyang
lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon! [iyon ay, mga anak]: siya’y hindi mapapahiya, kapag siya’y
nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang-bayan.” Sa madaling salita, kapag ang iyong mga
anak ay lumaki at gumawa ng kapahayagan ng pananampalataya kasama mo, hindi ka mag-isang
maninindigan sa iyong pagtutol sa diablo at sa sanlibutan. Ang mga anak na ito ay maninindigang
kasama mo. Sila ay magiging pagpapala. Pagkatapos, sa Awit 128:5, 6 mababasa natin ang pagpapala
ng Dios sa may takot sa Dios: “Pagpalain ka ng PANGINOON mula sa Zion! Ang kaunlaran ng Jerusalem
ay iyo nawang masaksihan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay! Ang mga anak ng iyong mga anak ay
iyo nawang mamasdan, mapasa Israel nawa ang kapayapaan!” Sa madaling salita, ibabangon ng Dios
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ang iglesia ng bukas mula sa mga anak ng kasalukuyan. Anong pagpapala kapag nakita at naranasan
ng isa ang tulad ng kay Naomi dito.

Tunay ngang ito ay isang pinagpalang wakas sa isang magandang aklat.
Ang pagpapala ay narito rin sa pag-aasawa nina Boaz at Ruth. Sa pagdating natin sa wakas ng aklat,
ating isipin ang pagpapala dito para kay Ruth. Isipin mo kung saan siya nagmula. Siya ay nasa Moab,
naglilingkod sa mga dios ng mga Moabita. Nag-asawa siya ng isang Israelita doon sa Moab. At siya ay
namatay. Nais niyang bumalik sa Juda kasama ng kanyang biyenan. Ngunit tinalikuran siya ni Naomi at
sinabi sa kanya, “walang pag-asa para sa iyo sa Juda. Ang iyong kalagayan ay matutulad lamang sa akin
– ang kalagayan ng isang mahirap na biyuda.” At isipin si Ruth nang una siyang dumating sa Bethlehem
– mahirap at namumulot kasama ng mga alipin ni Boaz.

Ngunit binagong lahat ito ng Dios! Sa talatang 13 mababasa natin, “Kaya’t kinuha ni Boaz si Ruth.” Hindi
lamang nito ibig sabihin na iniuwi niya siya. Kundi ibig sabihin na inialis niya siya mula sa dati niyang
buhay. Siya ay mula sa basahan tungo sa kayamanan. Siya ay mula sa pagiging hungkag na biyuda
tungo sa isang may-asawang babae na may katiyakan at kapahingahan sa pag-aasawa. Siya ay mula sa
kalungkutan tungo sa pagpapalagayang-loob at pagkikipag-kaibigan ng pag-aasawa. Siya ay mula sa
pagiging baog tungo sa pagiging isang ina. At lalo na siya ay kinuha mula sa kanyang
kawalang-pananampalataya at mula sa mga dios ng Moab tungo sa panganganlong sa ilalim ng mga
pakpak ng Dios ng Israel. Siya ay niligtas. Siya ay binigyan ng lugar at pangalan at pag-aari at isang anak
sa Israel – ang iglesia ng Dios.

At sa pagbasa natin sa pagitan ng mga linya, nakikita natin dito hindi lamang ang mga gawa ni Boaz,
kundi ang gawa ng Dios na Jehovah. Sa buong aklat Siya ay gumagawa. Dinala Niya si Ruth sa iglesia,
sa pakikisama ng mga mananampalataya, sa lahi ni Jesu Cristo, sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Cristo mismo. Anong pagbabago! Anong pagpapala para sa kanya!

Tunay nga, isang pinagpalang wakas sa isang magandang aklat.

At pagkatapos isipin ang mga pagpapala dito para kay Boaz. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Kawikaan
18:22, “Ang nakakatagpo ng asawang babae ay nakakatagpo ng mabuting bagay, at mula sa
PANGINOON, pagpapala ay nakakamtan.” At sa Kawikaan 19:14, “Galing sa PANGINOON ang asawa na
may katalinuhan.” Anong pagpapala kay Boaz ang makatanggap ng asawang tulad nito mula sa
Panginoon. Siya ang kabuuan ng huwarang maybahay sa Kawikaan 31. Maiisip natin si Ruth na
namumulot mula umaga hanggang gabi upang makapag-uwi ng pagkain para kay Naomi nang sila ay
mahirap pa. At ito ay nagpapa-alala sa atin ng Kawikaan 31:15: “Siya’y bumabangon samantalang gabi
pa, at naghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya, at nagtatakda ng mga gawain sa mga babaing
alila niya.” Naiisip natin ang masipag na ugali ni Ruth at ipinapaalala nito sa atin ang Kawikaan 31:27,
“Kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan, at hindi siya kumakain ng tinapay
ng katamaran.” O naiisip natin ang kabutihan at mabuting katangian ni Ruth na naging usap-usapan sa
Bethlehem, kaya nang makilala siya ni Boaz ay narinig na niyang lahat ang tungkol sa kanya. At naiisip
natin ang Kawikaan 31:23, “Kilala ang kanyang asawa sa mga pintuang-bayan, kapag siya’y nauupong
kasama ng matatanda sa lupain.” At, sa dakong huli ng kapitulo, “nasa kanyang dila ang aral ng
kabaitan.”

Ang babaeng tulad noon ay isang tunay na pagpapala mula sa Dios. Anong pagpapala kay Boaz.
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At anong pinagpalang pag-aasawa at buhay-pamilya ang mayroon sila. Ang Biblia ay hindi nagbigay sa
atin ng anumang detalye nito, subalit sinabi sa atin ang kabanalan nina Boaz at Ruth sa pag-aasawa, at
ang mga banal na pag-uugali ng kanilang mga anak at mga apo at mga apo sa tuhod. Nang si David,
ang kanilang apo sa tuhod, ay dumating, sinabi sa atin na siya ay lalaki “ayon sa sariling puso ng Dios.”
Saan iyon nagmula? Iyon ay nagmula sa pananampalataya at kabanalan ng mga henerasyong nauna sa
kanya – kung paanong si Timoteo ay pinuri sa kanyang tapat na pananampalataya na nagmula sa
kanyang ina at lola at mula sa kaalaman sa Kasulatan na mayroon siya mula pagkabata (tingnan ang II
Tim. 1:5; 3:14, 15). Ang pagpapala ng Dios ay narito sa pamilya nina Boaz at Ruth.

Anong pinagpalang wakas sa isang magandang aklat!

At, gayundin, sa mga huling talata ng aklat makikita natin ang pagpapala ng Dios sa pamamagitan ng
pamilyang ito sa bansang Israel at sa lahat Niyang bayan sa bawat panahon. Pinagpapala ng Dios ang
Kanyang iglesia sa pamamagitan ng pamilyang ito.

Ang mga huling talata ng aklat na ito ay nagtatala ng lahi ni Obed at ng pamilya ni Juda. Si Obed, ang
anak ni Boaz, ay naging ama ni Jesse, na siyang ama ni David. Ang mga henerasyong iyon ay bumabalik
hanggang kay Perez, ang anak ni Juda.

Kapag binasa mo ang mga lahing ito sa Kasulatan, ano ang punto? Anong halaga mayroon sa kanila? Ang
sagot ay ipinakikita nila sa atin ang katapatan ng Dios sa pag-alala sa Kanyang tipan at ang mga pangako
ng Mesias sa buong Lumang Tipan. Makikita mo iyon lalo na kapag mayroong kasalanang sangkot sa
mga buhay ng mga pangalang ibinigay. Ang Dios ay tapat, sa kabila ng kasalanan ng Kanyang bayan.
Ang Kanyang kaligtasan, at ang pagparito ng Cristo, ay hindi batay sa gawa ng tao. 

Subalit dito, sa dulo ng Ruth, ang mga lahing ito ay natatanging tungkol sa pagpapanatili ng isang
pangalan. Sa unang bahagi ng kapitulo mayroong lalaking walang pangalan, ang kamag-anak na ayaw
gampanan ang papel ng manunubos. Pagkatapos, sa mas unahan pa ng aklat, naroon si Elimelec at
Malon, at Chilion na ang mga pangalan ay nawala dahil sila ay namatay nang walang anak. Pagkatapos
ay nakita ninyo si Boaz, ang manunubos, na handang ibangon ang pangalan ng kanyang mga namatay
na kamag-anak. Hindi natin alam kung sino ang sumulat ng aklat ng Ruth. Ngunit gusto kong isipin na
iyon ay si David o Solomon, na alam ang mga kwentong ito at nalaman ang dakilang katapatan at biyaya
ng Dios sa pagpapanatili ng pangalan ng kanilang pamilya. Sa II Samuel 7:18 sinabi ni David, “Sino ako,
O Panginoong Diyos, at ano ang aking sambahayan na ako’y iyong dinala sa ganito kalayo?” Pagkatapos
siya ay namangha na ipinangako ng Dios na panatilihin ang kanyang mga anak sa trono magpakailan
man, iyon ay, na ipinangako ng Dios ang walang hanggang hari, si Jesus ang Mesias, na magmumula
sa kanyang mga anak. Si David ay namangha sa katapatan ng Dios sa kanyang pamilya na itinayo mula
sa wala.

Ang huling salita sa aklat na ito ay ang pangalan ni David. Anong pagtatapos at anong pangalan! Kung
ikaw ay isang nananampalatayang Israelita, ang pangalang iyon ay napakahalaga dahil ito ay
nangungusap tungkol sa darating na Cristo. At sa pangalan lamang na iyon ang pag-asa ng bayan ng
Dios. Sa pangalang iyon, ang kahanga-hangang pangalan ng ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo, ang
Isa na ang pangalan ay “Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang
Ama, Prinsipe ng Kapayapaan” – sa pangalang iyon ang kaligtasan ng buong bayan ng Dios. Kaya
mayroong pagpapala at pangako dito para sa lahat ng hinirang ng Dios sa bawat panahon. Hindi
kailanman nalilimutan ng Dios ang Kanyang mga pangako kundi tinutupad sila.
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Ang kasaysayan ni Ruth ay nangyari sa panahon ng mga hukom, nang ang bayan at nang si Elimelec at
Naomi ay hindi naging tapat sa Dios. Sa kabila noon, mula sa gulong ginawa ng mga taong ito, ibinangon
ng Dios ang binhi sa lahi ni Cristo at kasama nito ay nagdala ng pagpapala sa Kanyang bayan. 

At nakikita natin dito na ang kaligtasan, ang kaligtasan din natin, ay gawang lahat ng soberano, hindi
marapat na biyaya ng Dios. Hiwalay sa katapatan ng Dios, tayo rin ay mapapahamak sa ating kasalanan.
Ngunit ang Dios, na mayaman sa habag, sa Kanyang dakilang pag-ibig kung saan ay inibig Niya tayo,
kahit noong tayo ay patay pa sa kasalanan, ay inalala ng Dios ang Kanyang pangako at ibinigay ang
Kanyang Anak, binuhay tayo sa pamamagitan ng Kanyang Salita at iniligtas tayo mula sa kasalanan, at
dinala tayo sa liwanag ng kaharian ng Kanyang iniibig na Anak.

Sumakanya nawa ang papuri magpakailan man.

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, nagpapasalamat kami para sa Iyong katapatan, sa Iyong biyaya, at sa Iyong soberanong
kapangyarihan na tumubos sa amin at nagligtas sa amin mula sa aming kasalanan. Nagpapasalamat kami
na sa buong Kasulatan ang mensaheng ito ay dumating sa amin na mahihirap na makasalanan.
Panginoon, tulungan Mo kaming pahalagahan ito at ipakita ito sa mga buhay na mapagpasalamat. Ito
ang aming dalangin alang-alang kay Jesus, Amen.


