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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 3

"Ruth: Naghahanap Ng Tahanan"

ni Rev. Carl Haak

Tunay ngang sa lahat ng mga bagay ang Dios ay gumawa para sa ikabubuti nina Naomi at Ruth.
Sinaway ng Dios si Naomi sa pag-iwan sa Canaan sa panahon ng taggutom at pinauwi siyang muli sa
iglesia kung saan siya kabilang.  Ibinalik ng Dios kasama niya ang isang espiritual na manugang na
nagmahal sa mga bagay ng Dios at nagpakita ng magandang pagtitiwala sa Dios at pagmamahal sa
Kanyang iglesia.  At ang biyaya ng Dios ay pumasok sa madilim na mga ulap ng kalungkutan at
kawalang-pag-asa na nasa puso ni Naomi.  Gagawin Niyang pakinabang ang kanyang kawalan at
babaguhin ang kanyang kalungkutan tungo sa kagalakan at ang kanyang kawalang-pag-asa tungo sa
pagkagalak.

Subalit mayroon pang higit! Ang mga layunin ng Dios ay malawak at malaki at maluwalhati.  Ang Dios
ay may ginagawang hindi nalalaman ng sinuman.  Iyon ay maganda at matapat.  Inihahanda Niya ang
pagdating ng Panginoon.

Si Ruth ay ihuhugpong sa lahi ni Jesu Cristo.  Siya ang magiging ninuno ni David.  Samakatuwid, mula
sa kanyang sinapupunan ay manggagaling ang Cristo.  Inihahanda ng Dios ang daan sa pagdating ng
dakilang anak ni David, ang ating Panginoong Jesu Cristo na maghahari sa kanan ng Dios at magiging
Tagapagligtas.

Laging nasasangkot sa mga paraan ng Dios hindi lamang ang indibidwal.  Ang mga paraan ng Dios ay
laging nakasentro sa isang malaking bagay:  ang kaligtasan ng Kanyang iglesia kay Cristo.  Tandaan
mo iyan.  Sa iyong mga pagsubok mayroong higit pa sa iyo.  Sabi ni apostol Pablo sa Filipos 1:12 na
ang mga bagay na nangyari sa kanya ay nakatulong sa paglago ng ebanghelyo.  Mabibigat at mahihirap
na bagay ang nangyari kay Pablo.  Ngunit nakakatiyak siya, at ito ay nagbigay-kaaliwan sa kanya na
malamang ang mga bagay ding iyon ay ginamit ng Dios sa ilang paraan para sa ikabubuti ng iglesia.
Lahat ng nangyayari sa buhay ng anak ng Dios, ay pinagsasama-sama ng Dios para sa walang
hanggang kabutihan.  Iyan ang ipinakikita niya sa atin dito sa magandang aklat ng Ruth.  At iyan ang
katotohanang ikaw bilang ina, ama, magulang, binata o dalaga, bata ay tinawag upang panghawakan
sa pamamagitan ng pananampalataya.
  
Alalahanin mula sa nakaraan linggong programa na nakita natin ang probidensya ng Dios sa
pagpatnubay kay Ruth sa bukid ni Boaz.  Inilagay ni Ruth ang kanyang tiwala sa Dios at umalis upang
gawin ang susunod na bagay.  Kailangan niyang tustusan ang kanyang pangangailangan at ang mga
pangangailangan ng kanyang biyenan.  Kaya pumili siya ng bukid na pamumulutan.  Iginawi ng Dios
ang kanyang mga hakbang sa bukid ni Boaz.  Ngayon, makikita natin sa kapitulo 3, ang mga sumunod
na pangyayari.
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Bago tayo dumako sa pangyayaring iyon sa kapitulo 3, tingnan muna natin, sa ilang sandali, ang
kautusan ng isang tagatubos, upang maunawaan natin at maipasok ang kahalagahan ng kapitulong ito.

Ayon sa Deuteronomio 25:5-10, sa lumang panahon, ang pangalan ng isang lalaki at kanyang mana
ay ipapasa sa pamamagitan ng kanyang anak.  Iyan ay sisimbolo na siya ay may lugar sa tipan at mana
ng Dios.  Ngayon, kung ang lalaking ito ay mamatay ng walang anak, ang kapatid ng lalaki, ayon sa
kautusan, ay kukunin bilang asawa ang kanyang biyuda.  At ang unang anak na lalaki ng pag-aasawang
iyon ang magpapatuloy ng pangalan at mana ng namatay na asawa.  Kung walang kapatid na lalaki,
kung gayon ang tungkuling ito ay ipapasa sa susunod, o pinakamalapit na kamag-anak.  Ito ang
kautusan tungkol sa tagatubos.  Si Elimelec, na asawa ni Naomi, ay namatay na.  At gayundin ang
dalawa niyang anak na lalaki.  Samakatuwid, upang mapanatili ang pangalan ni Elimelec at ang
pangalan ng dalawa niyang anak sa gitna ng bayan ng Dios, ang kamag-anak, ang malapit na
kamag-anak, ang dapat magsagawa ng tungkulin ng pagiging manunubos, ang dapat mapangasawa
ni Ruth upang magkaroon ng anak na lalaki upang ang pangalan ni Elimelec ay mapanatili.

Bumalik tayo ngayon sa ating salaysay, nakita nating magkasama si Ruth at Naomi ng gabing iyon nang
bumalik si Ruth mula sa pamumulot sa bukid ni Boaz.  Nakita natin na nang marinig ni Naomi na si Ruth
ay nanggaling sa bukid ni Boaz, ang kanyang puso ay sumaya, sapagkat alam niya na si Boaz ay isang
malapit na kamag-anak, naniniwala siyang pinakamalapit na kamag-anak, at samakatuwid ang lalaking
hinihingi ng kautusan na magsisilbing manunubos, na magpapakasal kay Ruth at magkakaroon ng anak
upang ang pangalan ng kanyang asawa at kanyang mana ay mapanatili sa lupain ng Israel.

Kaya sinabi niya sa kanyang manugang, “Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng tahanan para sa ikabubuti
mo?  Ngayon, hindi ba si Boaz ay ating kamag-anak, na ang kanyang mga katulong ay siya mong
nakasama?” (Ruth 3:1, 2).  Iminumungkahi niya, ginagabayan niya, na mapangasawa ni Ruth si Boaz.
Ginagawa niya iyon hindi lamang dahil si Boaz ay isang mayamang binata at karapat-dapat.  Hindi niya
ito ginagawa dahil lamang sa personal na mga dahilan.  Ginagawa niya ito dahil nais niyang ang
pangalan ng kanyang asawa, si Elimelec, ay magpatuloy.

Siya rin ay unuudyukan, ng pagmamahal sa kanyang manugang na si Ruth.  Naniniwala siyang ang
pag-aasawa ay magiging mabuti para sa kanya, sa espiritual.  Sabi niya, “Hindi ba kita ihahanap ng
tahanan, Ruth, para sa ikabubuti mo?”  Itinakda niya si Boaz bilang lalaki na siyang katotohanan ng
isang manunubos, lalaking hindi ikinahihiya ang pagmamahal sa Dios, lalaking minamahal ang kanyang
lugar sa iglesia at nagmamahal sa bayan ng Dios at sa adhikain ng Dios.  Siguro si Boaz ay hindi ang
matatawag nating “heart-throb,” matipuno ang katawan, matigas na baba, nasa-pabalat-ng-magasin
na lalaki.  Hindi iyon mahalaga sa kanya.  Humatol siya mula sa kanyang espiritual na katangian na si
Boaz ay isang lalaking makakakilos sa pag-ibig at pagkadi-makasarili.  

Si Naomi ay halimbawa ng isang Cristianong ina at isang Cristianong magulang.  Ang mga magulang
dapat ay may paningin sa pinakamabuti para sa kaluluwa ng kanilang anak.  Dapat nilang gabayan ang
kanilang mga anak at payuhan sila at kausapin sila tungkol sa pag-aasawa.  Dapat nilang gawin iyan
sa pangkalahatan.  Dapat nilang ipakita ang mga katangiang iyon na kinakailangan sa isang mabuting
asawa at ang katangiang iyon na kinakailangan sa isang Cristianong babae.  Ang mga kabataan ay
dapat humingi ng payo sa kanilang mga magulang.  Si Ruth ay hindi tumugon sa kanyang biyenan sa
pagsasabing, “Nanay, huwag ka sanang makialam.”  Hindi, naramdaman natin na sila ay may isang
puso at isang kaluluwa.  “Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng tahanan?”  
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Sa lahat ng mga salita sa Biblia para sa pag-aasawa, wala nang mas makahulugan kaysa sa “tahanan.”
Ang pag-aasawa ay tahanan, iyan ay, paninirahan.  Ito ang kalagayan na nais ng Dios para iyo sa
buhay na ito.  Ito ay hindi lamang pakana ng tao.  Hindi ito pagtalon papasok sa pag-aasawa at
pagtalon palabas sa pag-aasawa.   Ito ay lugar ng kapahingahan.  Ito ay kaloob, kaloob mula sa Dios
na nagpapahayag kung paano natin gugugulin ngayon ang mga araw natin sa lupa.  Ito dapat ay
kalagayan ng pahinga kaya ang iyong pagmamahal ay hindi nagpapagala-gala, sa iba’t ibang babae,
o sa iba’t ibang lalaki.  Ang iyong puso ay panatag.  Samakatuwid, ito ay kalagayan ng espiritual na
kabutihan para sa isang mananampalataya, kung kaya’t ang dalawa, sa Panginoon, ay maaaring
maglakbay ng magkasama sa pag-ibig ng Dios, isinasagawa ang pag-ibig ng Dios, nagpapatawaran sa
isa’t isa, at magkasamang umaasa doon sa walang hanggang kapahingahan.  Ang pag-aasawa, kung
gayon, ay hindi isang lugar ng digmaan, isang lugar ng pagkapoot.  Kundi ang pag-aasawa ay dinisenyo
ng Dios upang maging lugar ng kapahingahan, ng paninirahan para sa espiritual nating kabutihan.  Si
Naomi ay naghahanap lamang ng sumasampalatayang pag-aasawa para kay Ruth.

Nananahan ka ba sa iyong pag-aasawa?  Bilang asawang babae, nananahan ka ba sa pagmamahal ng
iyong asawa?  Hindi ka na ba naghahanap saanman?  Ikaw ba ay nasisiyahan?  Bilang asawang lalaki,
ligtas ka bang nananahan sa iyong asawa?  Nasisiyahan ka ba sa kanya, hindi nagnanasa sa iba at hindi
nagrereklamo, na sinasabing, “Kung siya lamang ay…”  o, bilang babae, “kung siya lamang ay….”
Hindi, nananahan ka ba sa ipinagkaloob sa iyo ng Dios, sa pag-ibig ng Dios, na naghuhungkag sa sarili,
na nagpapakumbaba?  Ang pag-aasawa ay kalagayan ng kapahingahan.

Kabataan, dapat mong malaman sa espiritual ang taong pakakasalan mo sa abot ng kakayahan mo
kung ikaw ay papasok sa kalagayan ng pananahan sa kanya.  At hindi ninyo kinikilala ang isa’t isa sa
pamamagitan ng pagtukso sa silakbo ng inyong damdamin.  Gagawin ninyo iyan sa pamamagitan ng
pag-uusap tungkol sa mga bagay na espiritual.

Nakita natin sa kapitulong ito na ginawa ni Boaz ang kanyang pag-iimbestiga.  Alam niya ang tungkol
kay Ruth, gaya ng nakita natin noong nakaraang linggo.  At siya ay naakit sa pananampalataya ni Ruth.
Napakadalas ang mga pag-aasawa ay ginagawa nang walang kaalaman tungkol sa espiritual na
katangian ng isa’t isa, nang hindi naaayos ang katanungan sa pagiging kaanib ng iglesia at pagtatalaga
sa iglesia.  Ang pagkahumaling ay maaaring magpadilim sa ating mga kaluluwa.  Dapat nating
maunawaan na dapat muna nating igalang ang Dios kapag pumapasok tayo sa pag-aasawa.

Ako ay makaluma upang paniwalaan na ang pagkakaisa sa pananampalataya, pagkakaisa sa espiritual
na buhay, pagkakaisa sa katotohanan ay ang tanging pinakamahalagang bagay kapag nagsisimula kayo
sa pag-aasawa.  Hindi ninyo dapat tingnan ang pag-aasawa at asahan ang pag-aasawa tungkol sa
pagtatalik, tungkol lamang sa lahat ng mapapala mo dito.  Ako ay makaluma upang paniwalaan na ang
mga Cristiano ay hindi magiging masaya sa pag-aasawa malibang pasimulan nila ang pag-aasawang
iyon kung saan si Cristo at ang katotohanan ng Kasulatan ay pinakamataas sa kanila.   

Si Naomi, habang pinapayuhan niya ang kanyang manugang na mag-asawa kay Boaz, ay nagmungkahi
sa halip ng kakaibang paraan upang mag-alok si Ruth.  Hindi rin karaniwan nang panahong iyon, kundi
isang angkop na angkop sa layunin.  Ang sumusunod ay ang payo niya kay Ruth.  Nagmungkahi siya
ng takdang oras.  Sabi niya, “Narito, siya'y gigiik ng sebada ngayong gabi sa giikan.”  Ang paggigiik ng
sebada ay parang katulad sa dating paglulugas, kapag ang trigo, ang butil, ay inihiwalay sa ipa.  Ito
ay tatapakan muna sa lupa at pagkatapos ay kakalahigin sa hangin.  Ang ipa ay tatangayin palayo at
ang butil ay mahuhulog sa lupa.  Gagawin ito sa gabi, marahil upang gamitin ang katamtamang hangin
sa gabi.  Ngunit ito ang oras kapag ang may-ari at ang mga manggagawa ay mananatili hanggang ang
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gawain ay matapos.  Kaya si Boaz ay magbibigay ng pagkain at inumin.  Ito ay magiging panahon ng
pagkakaibigan at lehitimong kagalakan.  Sabi ni Naomi, “Maligo ka.  Hubarin mo ang walang sigla mong
damit.  Isuot mo ang pinakamaganda mong damit.  Magdamit ka ng iyong pinakamaganda.  At
pumunta ka sa lalaki.  Ngunit huwag mong ipaalam sa kanya na naroon ka.  Kapag sa wakas tapos na
ang gawain at nahiga na siya, tandaan mo ang lugar at pumasok ka at alisan ng takip ang kanyang
mga paa at mahiga ka at sasabihin niya sa iyo ang iyong gagawin.”  Alisan mo ng takip ang kanyang
mga paa – iyan ay, hindi alisin ang kanyang mga sapatos, kundi humiga ka sa may paanan niya (sa
paanan kung saan siya natutulog).

At sumagot si Ruth, “Lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin.”

Ngayon ano ang pagkaunawa natin doon?  Dapat nating makita iyan bilang maingat at tuwirang
pag-aalok ng kasal.  Sa pamamagitan nito sinasabi ni Ruth kay Boaz, “Pakakasalan mo ba ako?”  Ang
Deuteronomio 25, na aking tinukoy, ay nagbigay ng karapatan sa biyuda na humiling sa pinakamalapit
na kamag-anak na gawin ang bahagi ng manunubos.  May karapatan siyang hingin sa kanya na
pakasalan siya, na bumuo ng pamilya sa pangalan ng kanyang namayapa.  Iyan ang gagawin ni Ruth.
At gagawin niya ito sa isang maingat na paraan.  Hindi ito mahalay.  Hindi niya ginagampanan ang
papel ng isang malandi.  Hindi niya sinusubukang ilagay si Boaz sa isang alanganing kalagayan.  Si
Naomi, sa kanyang payo, ay hindi sinusubukang magsaayos ng pakikiapid, para may mangyari, kung
kaya’t mahuhuli ni Ruth ang kanyang lalaki sa pamamagitan ng pang-aakit.  Hindi.  Si Naomi ay inang
may takot sa Dios.  At si Boaz ay hindi rin tutugon sa ganoong paraan.  Sa talatang 10, tinutukoy niya
ang katangiang nakikita niya kay Ruth.  At ito ay inayos sa paraang mapag-uusapan nila ito ng pribado.
At ito ay tuwiran.  Ginawang napakalinaw kay Boaz na si Ruth ay nag-aalok ng pag-aasawa.

Nabasa natin na, sa hatinggabi, si Boaz ay nagulat nang magising na may babaeng nakahiga sa
kanyang paanan at sinabi niyang, “Sino ka?”  Sumagot siya at sinabing, “Ako si Ruth, na iyong lingkod.
Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak.”  Sinasabi
niyang, “Boaz, pakakasalan mo ba ako?”  “Iladlad mo ang iyong balabal.”  Hindi niya sinasabing,
“Takpan mo ako ng iyong kumot.”  Kawili-wili, ginamit niya ang mismong mga salita na ginamit ni Boaz
sa kapitulo 2 nang nagsasalita tungkol kay Ruth.  Doon ay sinabi ni Boaz, “Sa ilalim ng mga pakpak ng
Dios ikaw ay nanganlong.”  Hinihiling niya sa kanya na takpan siya, na magkaroon ng pananagutan sa
kanya, na maging kanyang tagapangalaga, kanyang ulo, kanyang gabay, kanyang kalasag, at kanyang
tagapagbigay, na bumuo ng pamilya kasama niya sa Israel.  Sinasabi niya, “Boaz, hinahanap ko ang
mga bagay ng Dios.  Lubos kong inaalala ang tipan ng Dios.  Ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak,
naniniwala ako.  Kaya, ipinagkaloob ka ng Panginoon sa akin.  Samahan mo ako sa pag-aasawa sa
harapan ng Dios.”

At tinanggap ni Boaz.  “Pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko.  Ginawa mong higit ang huling
kagandahang-loob na ito kaysa sa una, na hindi ka naghanap ng kabataang lalaki maging dukha o
mayaman.  Ngayon, anak ko, huwag kang matakot.  Gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi”
(tt. 10, 11).  Si Boaz, nakita natin, ay naakit kay Ruth dahil sa kanyang pananampalataya.  Siya ay
naakit sa kanya hindi lamang sa batayan ng kanyang laman, kundi sa batayan ng kanyang
pananampalataya.

Tiyak na may dahilan upang maniwala, gaya ng sinabi natin noong nakaraang linggo, na si Ruth ay
kaakit-akit.  Si David, si haring David, ay kilala sa Kasulatan bilang guwapong lalaki.  At nakuha niya
ang kanyang anyo tulad din natin, mula sa kanyang mga ninuno.  At si Boaz – walang duda ay isang
mabuting lalaki, malakas na presensya sa paligid niya, at lahat ng iba pa.  Walang dudang may kislap
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na umalab sa pagitan nila.  Subalit ang tali na magbibigkis sa kanila, ang pagkaakit na sintigas ng bakal,
ang pag-ibig na magtatagal, ay ang pag-ibig na nakasentro sa kanilang pananampalataya.  Iyan ay
lantarang naroon.

Ngunit mayroong problema, problemang hindi alam ni Ruth at Naomi, kundi alam ni Boaz.  Ipinaliwanag
niya kay Ruth na bagama’t totoo na siya ay malapit na kamag-anak, isang malapit na kamag-anak ni
Elimelec, gayunman, ay may isang kamag-anak, na mas malapit sa katayuan kaysa kanya.  Alam niya
na may isang mas malapit na kadugo ni Elimelec kaysa sa kanya.

Hindi niya sinasabi ito sa kanya upang umalis sa pag-aasawa.  Hindi, nangako siyang sa umaga
kakausapin niya itong pinakamalapit na kamag-anak at kukunin ang pasya mula sa kanya nang araw
ding iyon kung gagawin ba ng lalaking iyon ang tungkulin ng isang manunubos, oo o hindi.

Muli nakikita natin na ang espiritual na motibo ay naghahari.  Hindi sinabi ni Boaz na, “Ruth, kahit na
may isang mas malapit kaysa sa akin, hindi na iyon mahalaga dahil mahal natin ang isa’t isa at ang mga
kautusan ng Dios ay maaaring kalimutan na lamang.”  Malinaw na malinaw na nais niyang maging
asawa si Ruth.  Malinaw na malinaw na mahal niya siya at nais niya siyang kunin upang maging asawa
niya.  Ngunit hindi ginamit ni Boaz ang pagnanasang iyon bilang pagdadahilan upang isantabi ang mga
kautusan ng Dios.  Sabi niya, “Ruth, tuparin natin at gawin kung ano ang ipinahayag ng Dios sa
Kanyang Salita.  Iyan ay buhay na walang hanggan.  Una sa lahat dapat nating tiyakin na sundin natin
ang daan at ang kalooban ng Panginoon.  Huwag kang matakot, Ruth.  Sa kinaumagahan, kakausapin
ko itong mas malapit na kamag-anak.  Kung hindi niya gagawin ang bahagi ng malapit na kamag-anak,
tiyak na gagawin ko.”  

At umuwi si Ruth at sinabi kay Naomi ang lahat ng pangyayaring naganap ng gabing iyon.
Naramdaman marahil ni Naomi ang pag-aalala at takot kay Ruth.  Kaya tumugon siya, “Maghintay ka,
anak ko, hanggang sa iyong malaman kung ano ang mangyayari, sapagkat ang lalaking iyon ay hindi
hihinto, hanggang sa matapos niya ang bagay sa araw na ito.”  Ang payo ay, “Ruth, maghintay ka.  Oo,
ikaw ay nag-aalala.  Inasahan mo na pagkatapos ng gabing iyon ang lahat ay maaayos at
mapagpapasyahan.  Ngayon nalaman mo na, kung tayo ang tatanungin, mayroong problema, isang
hadlang sa ating mga plano.  Ruth, ipaubaya mo ito sa Dios.  Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa
ka ng kabutihan.   Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y
ibibigay niya.  Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon; magtiwala ka sa kanya, at siya'y
gagawa.”  Naririnig nating mabuti na sinasabi ni Naomi ang mga salitang iyon mula sa Awit 37 sa
kanyang manugang nang gabing iyon.

Kunin mo lahat ng iyong pagdadalamhati, lahat ng iyong paghihirap, lahat ng mga hadlang na iyong
iniisip na humaharang sa iyong mga ninanasa; kunin mo silang lahat at dalhin mo sila sa Panginoon.
Maghintay at tingnan kung ano ang inilaan ng Dios para sa iyo.  Mayroon bang mas mahalaga pa kaysa
diyan?  Hinanap ni Ruth na sumunod sa Dios.  Hinanap ni Ruth na unahin muna ang mga bagay ng Dios
at ang mabuhay sa katangian ni Jesu Cristo – na gawin ang kalooban ng Dios.  At sa paghahangad
niyang gawin iyan, ang hinaharap niya ngayon, sa isang saysay sa kanya, ay di-tiyak.  Marahil ang
kanyang inaasahan ay mangyayari, marahil ay hindi.  Hindi niya alam.  Ano ang dapat niyang gawin?
Dapat na ba siyang magmadali?  Dapat ba siyang mag-alala ng lubos?  Dapat ba niya, marahil, na
subukang ilagay ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay?  Hindi.

Ang payo ay:  maghintay ka.  Sapagkat ang Dios ay may mabuting inilaan sa kanya.  At ang Dios ay
may mabuting inilaan para sa buo Niyang bayan.  Ang Dios ay gumagawa sa minamahal Niya nang
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lubos:  Ang Kanyang pangako kay Jesu Cristo.  Isinasaayos ng Dios ang lahat ng mga bagay upang ang
Salita ng Kanyang pangako – na ipapadala ang Tagapagligtas – ay tunay na matutupad.  Ang lahat ay
dinadala ng Dios sa ikaaayos na ang pangakong Cristo ay matutupad.  Gagawin iyan ng Dios.  Kaya
maaari kang magpahinga; maaari kang maghintay; maaari kang magtapat sa Dios; maaari mong
paniwalaan ang Kanyang mga pangako; maaari mong ilagak ang lahat ng iyong kabalisahan sa Kanya,
sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa iyo.  Sapagkat ito’y ganap na tiyak:  Ang Dios, sa pamamagitan ni
Jesu Cristo, ay isasagawa ang kaligtasan ng Kanyang iglesia.  Gagawin ng Dios ang higit pa para sa iyo
kaysa sa maiisip mo o mahihiling.

_______________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Ipagkaloob Mo sa amin yaong pananampalataya na naghihintay sa
Panginoon.  Gabayan at patnubayan Mo kami sa pagpasok namin sa pag-aasawa upang gawin namin
ang gayon na ang Panginoon ay laging nasa aming unahan.  Mapagbibyaya mong ipatawad ang lahat
naming kasalanan, sa pangalan ni Jesus.  Amen.


