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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Hari 4:8-37

"Ang Dakilang Babae Ng Sunem"

ni Rev. Jai Mahtani

Ngayon, sa ating pagpapatuloy ng ating serye sa pag-ibig sa mga banyaga, at pag-ibig sa mga kapatid, at
pag-ibig sa ating mga anak, nais kong isaalang-alang natin ang isang napakagandang halimbawa na
matatagpuan sa Lumang Tipan.  Pakibuksan ang inyong mga Biblia sa II Hari 4 at basahin ang mga talatang
8-37.

Ipinangako kong magkakaroon tayo ng mensahe na magbibigay-diin dito sa pagkatawag upang magpakita
ng pag-ibig sa mga kapatid sa gayon ay maipapakita natin ang pag-ibig sa mga lingkod ng Dios na nagdadala
sa atin ng Salita ng Dios.  Saanman ang Kasulatan ay nagpapaalala nito sa atin.  Halimbawa, sinasabi sa atin
ni Cristo, na kapag tayo ay nagbigay ng isang basong tubig sa isa sa mga pumaparito sa pangalan ng Dios,
ang isang iyon ay tatanggap ng dakilang gantimpala sa kaharian ng langit.  Sinabi sa atin ni apostol Pablo
na magpakita ng mabubuting bagay sa mga naghahatid sa atin ng Salita ng Dios.

Dito ay mayroong isang banal na babae ng Shunem na nagpakita ng pag-ibig at kagandahang-loob kay
propeta Eliseo.  At sinabi sa atin dito sa sitas ng Kasulatan na siya ay isang dakilang babae.

Hayaan ninyong magsalita ako sa inyo ngayon sa ilang sandali tungkol sa Dakilang Babae ng Sunem.

Naniniwala ako na hindi siya tinawag ng Salita ng Dios na dakila dahil sa kanyang makalupang kayamanan.
Malinaw na ang babaeng Sunamita ay kabaliktaran ng babaeng balo na nabasa natin sa unang bahagi ng II
Hari 4, ang babaeng nasa walang pag-asang kahirapan at binigyan ng himala ni propeta Eliseo nang wala na
siyang makain o mainom.  Sa puntong iyon inutusan siya ni propeta Eliseo na manghiram ng sisidlan at
punuin sila, at tumanggap siya ng sagana.

Dito ay pinag-uusapan natin ang isang kakaibang uri ng babae, hindi balo, kundi isang dakilang babae ng
Sunem.  Malinaw na may sapat siyang pagkain, hindi lamang upang pakainin ang kanyang pamilya, kundi
malinaw upang magbigay din sa ibang mga dumaraang naglalakbay, gaya ni Eliseo.  Sa katunayan, mababasa
natin sa mga talatang 8-10 na hindi lamang nila siya pinakain kundi nagpatayo pa sila ng karagdagang silid
para sa propeta.  Sapagkat bumaling siya sa kanyang asawa sa sitas na iyon at sinabi sa kanya, sa mga
talatang 9 at 10, “Sinabi niya sa kanyang asawa, "Tingnan mo, aking nahahalata na ito'y isang banal na tao
ng Diyos na laging nagdaraan sa atin.  Gumawa tayo ng isang maliit na silid na may dingding, at ating
ipaglagay siya roon ng isang higaan, isang hapag, isang upuan, at ng isang ilawan, upang tuwing siya'y
darating sa atin, siya'y makakatuloy doon.”

Nakita mo, tuwing maglalakbay si Eliseo sa pagitan ng Bundok ng Carmel at Samaria, kakailanganin niya ng
lugar upang magpahinga at maginhawahan.  At narito ang dakilang babae ng Sunem, na ginamit ang kanyang
mga kaloob at sa kanyang asawa, at sa katunayan ay nakiusap sa kanyang asawa na bigyan ang propeta
hindi lamang ng lugar upang kumain, hindi lamang silid upang tulugan, kundi lugar upang maupuan, lugar



Page 2 of  6

upang makapagbasa, lugar upang makapagsulat – dahil nais niyang magpakita ng kagandahang-loob sa
propeta.

Mga batang nakikinig, mga kaibigan sa radyo, tingnan natin ang babaeng ito at pasimulang pahalagahan kung
gaano ang talagang ginagawa ng mga banal na ina ng Israel para sa bayan ng Dios, at lalo na para sa mga
lingkod ng Dios, kapag sila ay kusang-loob na nagpapakita sa kanila ng kagandahang-loob.  Ang kanyang
kadakilaan ay malinaw na hindi lamang sa katotohanan na siya ay may malaking kayamanan.  Maaaring
mayroong maraming mayayamang babae na tumitingin sa labas ng bintana at nakikita ang mga bata at
maraming nakikitang nagdaraan.  Hindi lamang kayamanan ang nag-uudyok sa mga tao upang magbigay.
Kundi kapag ang isang tao ay may tunay na kadakilaan, gaya nitong babae ng Sunem, siya ay kusang-loob,
sa biyaya ng Dios, na gamitin ang mga kayamanang iyon para sa paglilingkod sa Dios at sa paglilingkod sa
Kanyang kaharian.  Kaya’t ang taong iyon ay tunay na dakila sa paningin ng Dios at isang pagpapala sa mga
tao, at, sa kasong ito, sa mismong propeta ng Dios.

Naniniwala akong ito ang tungkol sa partikular na salaysay sa II Hari 4.  Narito itong dakilang babae na
nakatira sa Sunem.  Hindi siya binulag ng kanyang kayamanan sa mga pangangailangan ng iba, gaya ni
propeta Eliseo.  Hindi, si Eliseo ay hindi kumatok sa kanyang pintuan para humingi ng pagkain.  Ang Sunamita
ito ay pinilit siyang pumasok.  Bakit?  Bakit si Eliseo?  Marahil ay ginawa niya rin ito sa iba.  Hindi sinabi sa
atin.  Ngunit bakit si Eliseo?  Ipinapaliwanag ng salaysay, gaya ng binasa ko kanina sa talatang 9:  “Aking
nahahalata” sabi niya sa kanyang asawa, “na ito'y isang banal na tao ng Dios.”  Nakita mo, iniibig niya ang
Dios.  Samakatuwid iniibig niya rin ang propeta.  Palagi niyang nakikita si Eliseo na dumaraan.  Kaya
nagtanong siya, “Anong nais mong gawin ko?”  Ang Kasulatan ay nagtuturo ng maraming bagay tungkol sa
kagandahang-loob.  Ngunit isa ang malinaw.  Paglingkuran silang mga naglilingkod sa Dios.  Si Jesus ay
nangangako ng malaking gantimpala sa mga nagbibigay kahit ng isang basong tubig sa isa sa Kanyang mga
alagad.

Narito, kung gayon, ang kadakilaan ng babae ng Sunem, na hinikayat ang kanyang asawa na magbigay ng
pagpapahingahan ng propeta.  Alam niya ang kahulugan ng pagpapakita ng kagandahang-loob sa mga
lingkod ng Dios.

Siyanga pala, silang nangangaral at nagtuturo ng Salita ng Dios ay hindi dapat ipagwalang-bahala ang gayong
kagandahang-loob, ni hingin ito na tila ito ay kanilang karapatan.  Dapat silang magpakita ng pagpapahalaga,
pasasalamat, para sa gayong pag-ibig ni Cristo na ipinagkaloob sa kanila.  Kaya gayon din ang ginawa ni
propeta Eliseo.  Malinaw na siya ay nahipo sa kabutihan, at ipinatawag niya siya sa talatang 12 ng sitas na
ito.  Mababasa natin, “Sinabi niya kay Gehazi na kanyang lingkod, Tawagin mo ang Sunamitang ito. Nang
matawag niya, siya'y tumayo sa harapan niya.”  At sa talatang 13, “Sinabi niya sa kanya, Sabihin mo  sa
kanya, Yamang  ikaw ay nag-abala ng lahat ng ito para sa amin, ano nga ang magagawa para sa iyo? Ibig
mo bang ipakiusap kita sa hari, o sa punong kawal ng mga hukbo? At siya'y sumagot, Ako'y naninirahang
kasama ang aking kababayan.”  Iyon ay, “Mayroon na ako ng lahat.  Hindi ko kailangan ng anupaman.
Kontento na ako.”

Ngunit nagpumilit si Eliseo.  At si Gehazi, na lingkod, ay sumagot at sinabi sa kanya, “Sa katunayan, siya'y
walang anak, at ang kanyang asawa ay matanda na.”  Inilagay niya ang kaisipan kay Eliseo, na marahil iyon
ang kailangan niya.  Kay sinabi ni Eliseo, “Tawagin mo siya.”  At nang tawagin niya siya, ay tumayo siya sa
may pintuan.  At sinabi ni Eliseo sa kanya, “Sa panahong ito, sa pag-ikot ng panahon, ikaw ay yayakap sa
isang anak na lalaki.  At kanyang sinabi, Hindi panginoon ko, ikaw na tao ng Diyos; huwag kang
magsinungaling sa iyong lingkod.” 

Nakita mo, nagulat siya.  Hindi niya ipinapakita ang kagandahang-loob na ito para sa anumang pakinabang.
Hindi umaasa ng anumang gantimpala.  Ngunit narito, mula sa biyaya, gaya ng kanyang pagmamalasakit sa



Page 3 of  6

propetang ito, siya ay binigyan ng gantimpala, sinabi sa kanya na siya ay magkakaroon ng anak.  “Paano
mangyayari ito?”  tanong niya.  Natatandaan mo si Sarah, kung paano siya tumawa nang ang isa sa mga
banyagang inasikaso ni Abraham ay nangakong magkakaroon siya ng anak sa takdang panahon?  Gayundin
itong Sunamita.  Halos himatayin siya sa pagkagulat.  Ngunit, oo, iyon ay mangyayari.  Sa talatang 17 ay
mababasa natin, “Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki nang panahong iyon, sa pag-ikot ng
panahon, gaya ng sinabi ni Eliseo sa kanya.”

Ito ay isang himala, di ba?  Ang isang kamangha-manghang himala ay itinala para sa atin sa II Hari 4.
Ginagantimpalaan ng Dios sa Kanyang biyaya ang gayong kagandahang-loob.   Ang Dios, sa Kanyang
kaawaan, sa katunayan ay itinakda na at ginawang plano na si Eliseo ay pupunta sa bahay ng babaeng ito,
at sa kanyang pagbibigay ng kagandahang-loob siya ay gagantimpalaan ng isang anak sa tipan. 

Hayaang ang mga banal na ina ng Israel na nakakarinig ng salaysay na ito ay lubos na mahikayat.
Nakapaghugas ka na ba ng mga paa ng maraming banal?  Sinasabi mo ba, “Ngunit, O Dios, paano naman
ang aking pamilya?”  Maghintay ka sa Panginoon.  Inaalagaan mo ba ang mga bata sa iglesia at sinasabing,
“Panginoon, paano naman ako?  Wala akong anak.”  Sinasabi ko sa iyo, magpasakop ka sa Dios at magtiwala
sa Kanya.  Sinasabi mo ba, “Ay naku, mag-aalaga lang ako ng mga bata kapag mayroon na kong sariling mga
anak at sariling mga apo”?  Sinasabi ko sa iyo, “Magmalasakit para sa bayan ng Dios.  Magpakita ng
kagandahang-loob sa mga  banal.  Magpakita ng kagandahang-loob sa mga lingkod ng Dios.  Maghintay sa
Panginoon.  Magtiwala sa Panginoon.”

O sinasabi mo ba, “Alam mo, napakarami kong anak.  May mga apo na ako.  Wala na akong oras para
magpakita ng malasakit sa mga kapwa ko banal, gasino pa ang anyayahan ang pastor sa pagkain.  Ang
pastor ay may sampung anak.  Hindi ko magagawa iyon!”  Sinasabi ko sa iyo, “Ina ng Israel, banal na babae,
matuto mula sa dakilang babae ng Sunem.  Magtiwala sa Dios na magkakaloob ng lahat mong
pangangailangan.”

Ngunit pagkatapos ang salaysay ay umikot.  Ang bata ay namatay.  Ang anak na ipinangako dito sa babaeng
Sunamita ay maayos nang ipanganak.  Ngunit siya ay namatay!  Mayroong napakalungkot at nakakabagbag
na paglalarawan ng sitas na ito sa mga talatang 18-20.  “Isang araw, nang malaki na ang bata, siya'y umalis
patungo sa kanyang ama na kasama ng mga manggagapas.  Kanyang idinaing sa kanyang ama, Ang ulo ko,
ang ulo ko! At sinabi ng kanyang ama sa kanyang utusan, Dalhin mo siya sa kanyang ina.  Kanyang binuhat
siya at dinala sa kanyang ina; ang bata'y nakaupo sa kanyang  kandungan hanggang sa katanghaliang-tapat;
at siya'y namatay.”  Ito ba’y sa init?  Nahulog ba siya?  Hindi sinabi sa atin ang mga detalye.  Ngunit ang bata
ay nasa kandungan ng kanyang ina hanggang katanghaliang tapat at pagkatapos ay namatay.  

Hindi naman niya hiniling ang anak na ito, bagaman marahil ay umiyak din siya sa Dios at ninasa ito sa
kanyang puso.  Ngunit ngayon ang bata, na mapagbiyayang ipinangako ni propeta Eliseo, ay bigla na lang
inagaw sa kanya matapos niyang alagaan ang bata ng sampu, labindalawang taon marahil.  Anong dalamhati,
anong kalungkutan marahil ang hatid nito sa puso ng dakilang babae ng Sunem.

Ngunit, ipinapakita ko sa inyo, dito tunay na nagningning ang kanyang kadakilaan.  Dinala siya ng kanyang
pananampalataya.  Inayos ba niya ngayon ang pagluluksa at paglilibing?  Hindi.  Ngayon, ano ang ginawa
niya?  Sa talatang 21, pumanhik siya at inilagay ang kanyang anak, sa lahat ng lugar, sa higaan ng lalaki ng
Dios at isinara ang pintuan at lumabas siya.  At tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, “Pasamahin mo
sa akin ang isa sa mga utusan, at ang isa sa mga asno, upang ako'y madaling makatungo sa tao ng Dios, at
makabalik uli.”  Hiniling niya sa kanyang asawa na hayaan siyang umalis ngayon upang puntahan si Eliseo.
Tila baga ang lalaki ay parang ayon sa batas, at sinabi niya sa talatang 23, “Bakit ka pupunta sa kanya
ngayon? Hindi bagong buwan o Sabbath man.”  Na para bang maaari lamang pumunta sa lalaki ng Dios sa
mga banal na araw na iyon! At sinabi niya, “Ayos lang.”  Pagkatapos ay siniyahan niya ang isang asno at
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sinabi sa kanyang tauhan, “Patakbuhin mo at humayo ka, huwag mong pabagalin ang takbo para sa akin,
malibang sabihin ko sa iyo.”  At umalis siya hanggang makarating sa Bundok ng Carmenl, upang makita niya
ang lalaki ng Dios, si Eliseo.

 “Ayos lang.”  Ano ang ibig niyang sabihin doon?  “Magiging maayos ang lahat.  Babalik na lang ako mamaya,
huwag kang mag-alala sa akin.  Walang dapat sayangin na oras.  Kailangan ko nang umalis.”  Ipinakita ko
na sa inyo na alam niya sa kanyang puso na ang lahat ay magiging maayos.  Sumampalataya siya.
“Gagamitin ng Dios si Eliseo upang buhayin ang aking anak.  Ang Dios ang nagbigay sa akin ng batang ito.
Ang Dios ang magpapanumbalik ng batang ito.”

Nakita ni Eliseo ang babae, at sinabi niya kay Gehazi, “Tumakbo ka agad upang salubungin siya, at iyong
sabihin sa kanya, ‘Mabuti ka ba? Mabuti ba ang iyong asawa? Mabuti ba ang bata?’”  Ginawa nga ni Gehazi,
at sumagot ang babae, “Oo, mabuti.”

At nang dumating siya sa tao ng Dios sa burol siya’y humawak sa kanyang paa.  At lumapit si Gehazi upang
ilayo siya.  Hindi iyon pangkaraniwan, alam mo, para ang isang babae ay dumating at makita ang dakilang
propeta.  Sinubukan siyang ilayo ni Gehazi, dahil sino ang babaeng ito upang dumating ng walang
pakikipagtipan na makita ang dakilang propetang Eliseo?  Ngunit sinabi ng tao ng Dios, “Huwag, hayaan mo
siya.”  Inisip ni Gehazi na hindi niya dapat gambalain ang propeta.  Si Eliseo ay abala sa pananalangin.  Siya
ay nasa pakikipag-usap sa Dios.  Siya ay nasa banal na santuaryo.  Siya ay isang propeta.  Sino ka upang
pumunta at gambalain siya?  Ngunit sinabi ng propeta, “Hayaan mo siya, sapagkat siya'y nasa mapait na
pagkabahala; at ito ay inilihim ng Panginoon sa akin, at hindi sinabi sa akin.”

Pagkatapos ay sinabi niya, “Ako ba'y humiling ng isang anak sa aking panginoon? Di ba sinabi ko, Huwag mo
akong dayain?”

Pagkatapos ay sinabi niya kay Gehazi, “Bigkisan mo ang iyong mga balakang.”  Alam niya kung ano ang
nangyari.  Alam niya, at naunawaan niya.  Ibinigay niya ang kanyang tungkod kay Gehazi, at sinabi sa
kanyang magmadaling pumunta sa bahay at ipatong ang tungkod sa mukha ng bata.  “Kung ikaw ay
makakasalubong ng sinumang tao, huwag mo siyang batiin.  Huwag ka nang magtagal.  Magmadali ka lang
sa batang ito.”  Ang ina ng bata, gayunman, ay nanatili sa propeta.  “Habang buhay ang Panginoon, at ikaw
ay nabubuhay, hindi kita iiwan.”  At tumindig si Eliseo at sumunod sa kanya.

Si Gehazi ay nauna sa kanila, mababasa natin sa talatang 31, at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata.
Ngunit walang tunog o palatandaan ng buhay.  Kaya't siya'y bumalik upang salubungin siya, at sinabi sa
kanya, "Ang bata'y hindi pa nagigising."  Ang bata ay namatay.  Ang bata ay malinaw na wala na.

Nakita mo, ang babae ay nakiusap sa propeta ng Dios, hindi niya siya sinisisi.  Kung sinisisi niya siya, sana
ay inilibing na muna niya ang kanyang anak.  Pagkatapos ay pumunta na lang sana siya at sinabi ang tungkol
sa pagkatamay.  Ngunit siya ay talagang pumunta dahil nagpapahayag siya ng pag-asa.  Siya ay nadadaig
ng dalamhati, sige, gaya ng ibang ina.  Ngunit dinala niya ang dalamhating iyon sa tamang lugar.  Dinala niya
ang dalamhati sa tao ng Dios.  Ito ang Lumang Tipan, ito ay panahon ng mga himala, ang panahon kung
kailan ang mga propeta ng Dios ay nakapagsasagawa ng mga himala.  Siya ay dumarating ng may
nababahalang kaluluwa, ngunit siya ay dumarating sa tao ng Dios para humingi ng tulong.  Sa madaling
salita, siya ay lumalapit sa Dios, sa pamamagitan ng taong ito na nag-propesiya pa nga ng gayong bagay
tulad ng panganganak.  Alam niya na kung kayang gawin iyon ng Dios sa pamamagitan ni Eliseo, ay
magagamit din ng Dios ang propeta upang buhayin ang sarili niyang anak.

Sinabi ng propeta, “Sige, Gehazi umalis ka na.”  Sinabi ng babae, “Hindi, huwag.  Sumama ka.  Hindi ako aalis
hangga’t hindi ka sumasama sa akin.”
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Pagkatapos ay mababasa natin sa mga talatang 32-37 kung ano ang nangyari dito sa napaka interesadong
pangyayari.  Nakakasunod ka ba?  “Nang si Eliseo ay dumating sa bahay, nakita niyang ang bata ay patay
at nakahiga sa kanyang higaan.  Kaya't siya'y pumasok at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa, at
nanalangin sa Panginoon.  Pagkatapos, siya'y sumampa at dumapa sa ibabaw ng bata, at idinikit ang kanyang
bibig sa bibig nito, at ang kanyang mga mata sa mga mata nito, at ang kanyang mga kamay sa mga kamay
nito; at habang siya'y nakadapa sa kanya ang laman ng bata ay uminit.  Muli siyang tumayo at minsang
lumakad sa bahay na paroo't parito, at sumampa, at dumapa sa ibabaw niya.  At ang bata'y pitong ulit na
bumahin, at iminulat ng bata ang kanyang mga mata.  Tinawag niya si Gehazi, at sinabi, Tawagin mo ang
babaing Sunamita.  Kaya't kanyang tinawag siya.  Nang siya'y lumapit sa kanya, sinabi niya, Kunin mo ang
iyong anak.  Siya'y pumasok at nagpatirapa sa kanyang mga paa at yumukod sa lupa. Pagkatapos ay kinuha
niya ang kanyang anak at umalis.”

Sasang-ayon ka sa akin, minamahal, na ito ay isang nakakagulat na kasaysayan.  Marahil ang iba sa atin ay
hindi pa ito naririnig mula sa Lumang Tipan.  Ano iyon?  Bibig-sa-bibig na pagbabalik sa buhay?  Isang uri
ng pormulang mahika?  Ah, hindi.  Isipin mo.  Narito ang isang propeta.  Siya ang ginamit ng Dios upang
ipropesiya ang kapanganakan ng batang ito.  Ngayon ang bata ay patay na.  Itinago ito ng Dios sa kanya,
ngunit ngayon ay inihayag ito sa pamamagitan ng babaeng ito na alam niyang ipinadala ng Dios upang
maisagawa niya itong himala.  Maalab, taimtim, ng buo niyang pagkatao, dumapa siya sa bata – kamay sa
kamay, puso sa puso, bibig sa bibig – sumisigaw sa pangalan ng Dios, “Ang aking hininga sa kanyang hininga,
ang aking mga mata sa kanyang mga mata, ang aking mga kamay sa kanyang mga kamay.”  Naniniwala ako.
Itong mahabaging propeta ay nagsumamo sa Dios na kung ginamit siya ng Dios upang maisilang ang batang
ito sa pamamagitan ng dakilang babae ng Sunem upang ang dakilang babaeng ito ng Sunem ay hindi
maiwang walang gantimpala, puspos lamang ng kalungkutan at pamimighati.  Nanalangin siya.  Lumakad siya
ng paroo’t parito.  Pagkatapos ay bumalik siya at iniunat muli ang kanyang sarili sa bata.  Pagkatapos ang
bata ay nagsimulang uminit at nagising.  Hindi lamang nagising, kundi nabasa natin na ang bata ay bumahin
ng pitong ulit.  Bakit pitong ulit?  Upang ipakita lamang na siya ay aktibo na ngayon?  Wow!  Pitong ulit
siyang bumahin!  Marahil nga.  Ngunit naniniwala ako na ang bilang na pito sa Kasulatan ay laging bilang ng
tipan:  apat, ang bilang ng tao; tatlo, ang bilang ng trinidad na Dios.  Hindi ako naniniwala na labis sa
Kasulatan sa Lumang Tipan na bigyang kahulugan ito bilang tanda ng Dios, ang tipan ng Dios, na muling
binibigyan ng buhay ang batang ito – at ginagawa ang gayon sa pamamagitan ng Kanyang propeta na
Kanyang isinugo. 

Siya ay tunay na buhay at maayos.  Ang dakilang babae ng Sunem, na nagpakita ng gayong pag-ibig at
kahabagan at kabutihan sa propeta, na tumanggap ng batang ito bilang kaloob ng Dios, at ngayon, sa paraan
ng pananampalataya, ay tunay na nagpakita ng kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng pagbalik sa propeta
– tinanggap niya ang kanyang anak.

Kaya, nais nating magtapos ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay-diin na mayroon tayo, sa sitas na ito ng
Kasulatan, ng isang banal na halimbawa.  Pahirin na natin ang ating mga luha, at magalak tayong makita na
ang babaeng ito na may dakilang pananampalataya at mapagsakripisyong pag-ibig ay tunay ngang isa na
dapat nating tularan lahat.  Ang pag-ibig niya sa Dios ay mas dakila kaysa lahat niyang makalupang
kayamanan.  Napakabilis niyang ipinakita ang kanyang kahabagan, itong dakilang babae ng Sunem, nang
dalhin niya si Eliseo sa kanyang tahanan.

Madali, hindi ba, na umiyak tayo sa Dios sa ating mga pangangailangan.  Ngunit ang dakilang babaeng ito
ay ipinakita ang pag-ibig niya sa Dios sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili at ng kanyang sambahayan
alang-alang sa dakilang propeta.  Nang, sa pamamagitan ng pananampalataya, pinaglingkuran niya ang Dios,
kaya naranasan din niya ang mayamang sukat ng pagpapala ng Dios.  Ang Panginoon ang nagbibigay, oo,
at ang Panginoon din ang bumabawi.  Ngunit gayunman ang Panginoon (natatandaan mo si Job?) ang
nagpapanumbalik.  Tunay na ito ay inilalarawan ng dakilang babae ng Sunem.  Lumakad sa pamamagitan
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ng pananampalataya, minamahal, at hindi sa pamamagitan ng paningin.  Mahikayat nawa tayong
paglingkuran si Jehovah ng gayong pag-ibig, na may gayong katatag na pananampalataya.  Upang, kapag
kinuha na ng Dios ang Kanyang mga hiyas, at buksan ang aklat ng alaala, gaya ng mababasa natin sa aklat
ng Malakias, Kanyang sasabihin, “Narito ang isang dakilang babae at naroon ang isang dakilang lalaki na, sa
pag-ibig sa Dios at pasasalamat sa Dios, ay nagpakita ng pag-ibig sa Aking bayan, maging sa Aking mga
lingkod.”  Nawa ang dakilang babae ng Sunem ay magsilbing banal na halimbawa sa ating lahat.  Marami
nawang mga banal ng Dios, mga anghel, mga propeta, mayaman at mahirap, malapit at malayo, na
dumaraan sa atin mismong iglesia o sa sarili nating sambahayan ay maranasan ang kadakilaan ng babae ng
Sunem sa pamamagitan ng ating banal na kagandahang-loob para sa mga banal.  Amen.

___________________________________________

Manalangin tayo.

O Dios, pinasasalamatan Ka po namin na ibinibigay Mo sa amin ang gayong kahanga-hangang mga
halimbawa sa Kasulatan.  Hayaan Mong saliksikin namin ang Kasulatan upang makita kung gayon nga ang
mga bagay na ito.  Pagkatapos ay hayaan kami, O Panginoon, na ipakita rin ang banal na kagandahang-loob
sa mga banal at, oo, maging sa Iyong mga lingkod, na aming ipinagpapasalamat.  At dalangin namin na kami
ay tuturuan Mong ibigin ang mga kapatid, na mag-ibigan sa isa’t isa dahil sa pag-ibig sa Dios sa pamamagitan
ni Jesu Cristo, Amen.


