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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 31:10 -31

“Ang Kapuri-puring Babae”

ni Rev. Rodney Kleyn

Kung may malapit sa iyo na Biblia, hinihiling ko sa iyo na buksan ito sa Mga Kawikaan 31:10 -31.  Plano
ko ngayon na magsalita sa iyo mula sa talatang ito na may pamagat na,  “Ang Kapuri-puring Babae.”
Sa orihinal na wika nito sa Hebreo, ang talata ay nasa anyong akrustiko.  Alam ito ng mga lalaki at
babae.  Marahil ay nakasulat ka na ng salitang paibaba sa gilid ng isang pahina noon, tulad ng salitang
INA, na may letra sa bawat linya, at pagkatapos ay iisipi ka ng isang bagay na magandang isulat tungkol
sa iyong ina sa bawat letra sa kaliwang banda ng pahina.  Ang tekstong ito ay tulad nito.  Mayroon itong
dalawampu’t-dalawang mga letra.  Ang estilo ng panitikang ito ay patula.  Hindi nagtatayo ng isang
argumento ang manunulat nito, na katulad ng ginagawa ni Pablo sa kanyang mga sulatin.  Subalit
kanyang tinutuhog-tuhog ng sama-sama ang mga perlas ng papuri para sa maka-Dios na babae.  Siya
ay nagtakda sa kanyang sarili ng tungkulin ng papuri sa maka-Dios na babae.  At siya ay nakahanap ng
dalawampu’t-dalawang kapuri-puring mga bagay na masasabi sa kanya.

Ito ay lubhang mahalagang teksto sa Biblia.  Mayroong pagtuturo at pagpapayo sa mga talatang ito para
sa maka-Dios na maybahay at ina.  Ang kabanatang ito ay naisulat para sa kanya.  Binibigyan tayo dito
ng Dios ng isang litrato ng isang babaing mananampalataya.  Ito ang klase ng babae na ikinalulugod ng
Dios.  Ito ang klase  ng babae na ginawa ng Dios sa pamamagitan ng gawa ng Kanyang Banal na
Espiritu.  At ang bawat isang babae na Cristiano ay dapat hangaring ito ay tularan at sundan ang babaing
inilalarawan dito.

Subalit ito ay naisulat rin para sa iba.  Ito ay naisulat para sa mga asawang lalaki at sa mga anak.  Sila
ay marapat pasalamatan ang Dios para sa kanilang maka-Dios na mga asawa at mga ina na ibinigay Niya
sa kanila.  Ito ay isinulat para sa mananampalatayang mga magulang na humuhubog ng mga anak na
babaing maka-Dios.  Ito ay isinulat para sa mga kabataan na nakikipag-tagpo at naghahanap ng
mapapangasawa sa hinaharap.  Ang tukso para sa kabataang babae ay higit pa sa mga bagay na ito, na
nagbibigay diin sa panlabas na kagandahan, sa malalakas ang dating at sexy.  Ang tukso para sa
kabataang lalaki na naghahanap ng kasintahan o ng asawa ay mag-ukol ng pansin sa mga panlabas na
mga bagay ng hindi nagbibigay masyado ng pansin sa panloob na katangian ng babae at pagiging
maka-Dios.

Ating mababasa sa talatang 10:  “Isang mabait na babae sinong makakasumpong? Sapagka't ang
kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi.”  Ito’y nagpapahiwatig, una, na ang
mananampalatayang lalaki ay dapat maghanap ng mapapangasawa.  At, pangalawa, na ang klase ng
asawang babae na dapat nilang hanapin ay bihira at mahirap mahanap.  Sino ang makakahanap ng tulad
nito?  Ang kanyang halaga ay higit pa sa mga rubi.  Siya ay pambihira!  Mga Kawikaan 19:14:  “ang
mabait na asawa ay galing sa Panginoon.”  Kaya ito ay isang bagay na dapat gawin ng seryoso, na may
malaking pag-iingat at may lubos na pananalangin.
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Ano ang dahilan bakit ang babaing inilalarawan sa kabanatang ito ay natatangi, at marapat sa papuri?
Napakasimple, ito ay nasa talatang 10, ang kanyang kabaitan.  Siya ay mabait na babae, na siyang nasa
talatang 30:  siya ay may takot sa Panginoon.  Ito ang nagpapaganda sa kanyang ng higit kaysa
sinumang babae.  Walang sinabi ang kabanatang ito tungkol sa kanyang pagmumukha o sa kanyang
kaanyuan.  At gayonman siya ay binigyan ng halagang higit pa sa mga rubi.  Siya ay lubhang mahalaga
kaysa sa malaking kayamanan sa mundo.

Ang babaing ito ay hindi isang babae ng sanlibutan.  Sa araw na isulat ang tekstong ito, ang lipunan sa
silangan ay may mababang pagtingin sa babae.  Tinitingnan nila ito bilang laruang bagay na
pang-seksuwal.  Ang iba naman ay nasa antas ng pagiging mga alipin.  Hindi sa ganitong paraan
pinapakitunguhan ang babae sa iglesia ng Dios sa Lumang Tipan.  Ang babae sa teksto ay hindi
mumurahing mamamayan.  Gayondin, ang babaing inilalarawan dito ay hindi modernong babae ng ika-
dalawampu’t-isang siglo na may karera, na tumatangging magpasakop sa kanyang asawang lalaki, na
naghahanap ng ibang tao na mag-aalaga sa kanyang mga anak kung siya man ay mga anak, na
hinahati-hati ang trabaho ng 50/50 sa kanyang asawang lalaki, na pinaninindigan ang kanyang katayuan
sa lipunan sa pamamagitan ng pakikipag-divorce sa kanyang asawa, na may layunin at plano upang
isulong ang sarili sa sanlibutan, subalit walang espiritual na plano at interes para sa kanyang pamilya.
Ang kabanatang ito ay hindi naglalarawan ng babaing moderno.

Ang kagandahan ng babaing inilalarawan dito ay espiritual.  Ang tunay kagandahan ng babae at
matatagpuan dito:  na siya ay babaing natatakot sa Panginoon (v.30).  “Ang lingap ay magdaraya, at
ang kagandahan ay walang kabuluhan: nguni't ang babae na natatakot sa Panginoon, ay siya'y
pupurihin.”  Hindi ibig sabihin nito na babaliwalain na natin pisikal na kagandahan ng babae.  Nilikha ng
Dios ang babae upang makapuno sa pisikal ng lalaki, upang maging kaakit-akit sa lalaki.  Ito ang bagay
na dapat makilala ng babae sa kanyang sarili.  Sa talatang 22, ang babaing ito ay dinadamtan ang sarili
ng kayong lino at ng kayong kulay ube.  Siya ay nananamit sa estilo at ng damit na pambabae.  Hindi
ito ipinagbabawal ng Biblia.  Hindi siya isang mumurahing babae.  Subalit kasabay nito, ang kanyang
pisikal na kaanyuan at kagandahan ay hindi binibigyang-diin.  Hindi niya ipinagpaparangalan ang kanyang
kagandahan.  Hindi siya labis kung paano niya inihahanda ang kanyang sarili upang makita at kung ano
ang makikita sa kanyang katawan.  Hindi niya ginagawang idolo ang kanyang kaanyuan.  At ito ay dahil
nalalaman niya na ang pisikal na kagandahan ay lilipas.  Ito ay walang kabuluhan (v.30).  Ibig sabihin
ito ay hindi tatagal ng walang hanggan.  At ito ay hindi lubhang mahalaga.  Kung ito ang kabuuang
mayroon ang isang babae, ayon sa Mga Kawikaan 11:22, siya ay matutulad sa isang hiyas na ginto sa
nguso ng baboy.

Ito ang mabait na babae, ang babaing may takot sa Panginoon.  Ito ang kapuri-puring babae.  Kung saan
ang pisikal na kagandahan ay lumilipas, subalit ang takot sa Dios ay nagpapatuloy.

Ano ang ibig sabihing siya ay natatakot sa Panginoon?  Ang pagkatakot sa Panginoon sa Lumang Tipan
ay katumbas ng pananampalataya sa Bagong Tipan.  Ang babaing may pananampalataya, na siyang
mananampalataya, ay ang may tamang takot sa Panginoon.  Ang babaing may pagkatakot sa Panginoon
ay  kaalaman sa Dios na may banal na pagkatakot.  Siya ay nakatayo sa harap Niya na may paggalang.
Siya ay napupuno ng Kanyang karangalan.  Ang kanyang kaisipan tungkol sa Dios ay dakila.  Kilala niya
ang Dios na soberano, isang Dios ng kaluwalhatian, isang Dios na makapangyarihan, ang Dios na
pangwalang hanggan, ang Manlilikha ng lahat ng mga bagay.  Dios na nalalaman ang lahat ng bagay.
At ang malaman niya ang mga bagay na ito, siya ay namumuhay sa harapan ng Dios na may
kapakumbabaan.  Nalalaman niya ang kanyang kasalanan.  At siya ay nagtitiwala lamang kay Cristo para
sa kapatawaran at kaligtasan.  Sa harapan ng Salita ng Dios, siya ay yumuyukod na may kaamuaan.
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Ninanais niyang mamuhay sa kanyang buhay na naaayon sa layunin ng Dios para sa kanya.  Nagtitiwala
siya na nalalaman ng Dios ang mabuti para sa kanya dahil ginawa Niya siya, niligtas Niya siya, at
minamahal Niya siya.

At kaya nga ang kanyang ganda, ang kanyang pagpapahalaga, ay panloob.  Ito ay may espiritu ng
pananampalataya at ng puso para sa Dios at sa Kanyang Salita.  Siya ay isang mananampalatayang
babae.  Ginawa siya ng Dios na maganda sa panloob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang
bagong puso na humahanap sa Kanya.  Lahat ng panlabas na kagandahan at lahat ng makamundong
papuri ay hindi maihahambing dito.

Sa Bagong Tipan, 1 Pedro 3:3 -4, ay mayroon kang isa pa na biblikal na pagkakakilanlan ng maka-Dios
na babae na kabaligtaran ng panlabas na kagandahan at panloob na kabaitan na katulad sa Mga
Kawikaan 31.  Dito’y mababasa:  “Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas
ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit;  Kundi ang
pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritung maamo at payapa, na may
malaking halaga sa paningin ng Dios.”  Ang kagandahan ng isang babae ay hindi dapat nakikita sa
kanyang magandang katangian o sa kanyang panlabas na kaanyuan, kundi sa puso ng pagmamahal sa
Dios, sa espiritu ng katahimikan at kaamuaan sa harapan ng Dios.  Ito ang kagandahan ng kapuri-puring
babae.  At ito ang makikita sa kanyang sarili sa buong buhay niya.  Ang lahat ng kanyang kaisipan, lahat
ng kanyang mga salita, at sa lahat ng kanyang ginagawa ay pinangungunahan niya sa pamamagitan ng
pagtakot sa Panginoon.

At ito ay ipinaliwanag din dito sa Mga Kawikaan 31.  Lubhang pansin ang ibinigay dito sa kabanatang ito
kung ano ang kanyang ginagawa, at kung ano ang kanyang mga sinasabi.  Siya ay napakaabalang
babae.  Siya ay napakasikap.  Gayon ang pagkakakilanlan para sa atin sa mga talatang 13-27.  Sa
talatang 27:  Siya ay kumakain “hindi ng tinapay ng katamaran.”  Siya ay hindi tamad.  Bagkus, sa
talatang 13, siya ay naghahanap ng kagamitan para sa kasuotan ng kanyang pamilya.  Sa talatang 14,
siya ay inihambing sa barkong mangangalakal na nagdadala ng pagkain mula sa malayo, ganito, siya ay
malikhain at kanyang iniisip kung ano ang ihahanda para sa makakain ng kanyang pamilya.  Hindi
hapunan sa harap ng TV gabi-gabi.  Sa talatang 15, siya ay tumatayo habang madilim pa upang pakainin
ang kanyang pamilya.  Sa talatang 18, siya ay nagsusunog ng pang-hatinggabing langis.  Sa talatang 19,
tinatahi niya ang mga damit, na sinasabi ng talatang 13 na ginagawa niya ito ng may kusa.  Sa talatang
24, kanyang pinamamahalaan ang pananalapi ng pamilya.  At ginagawa niya ito ng mabuti.  Siya ay
matipid.  Sa talatang 26, siya y abala sa pagtuturo sa kanyang mga anak.  At sa talatang 20, siya rin ay
oras upang mangalaga para sa ibang nasa labas ng kanilang tahanan:  siya ay bukas palad sa mahihirap.

At kaya nga siya ay ipinakita dito na isang napaka-abalang babae.  Siya ay hindi nakaupo lamang na ang
tainga ay nasa telepono o gumagamit ng internet o abala sa pakikipag-chismisan sa Facebook o manood
ng panghapong soap opera o abala sa kanyang mukha sa harapan ng salamin.  Hindi, siya ay masikap
at masipag bilang isang babae.  Ang pagkatakot sa Panginoon ang pumipilit sa kanya at pumipwersa
upang gumawa ng matindi.

Ngayon, kung ang isang babae ay magsusulat sa kanyang trabaho bilang isang maybahay, ang reaksyon
madalas ay:  Iyan lang ang ginagawa mo?  na parang, Ikaw ay hindi napakaabala, at tiyak na hindi
nagagawang tuparin ang buhay mo bilang isang babae.  At dahil sa gayong kaasalan, ang tesktong ito
(Mga Kawikaan 31) ay ginagamit na argumento para sa mga babaing nasa karera.  Sa talatang 16,
sinasabi na siya ay itinuturing na bukid, at bumibili nito.  At sa talatang 24 gumagawa siya ng pinong lino
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at ibinebenta ito at naghahatid ng paha sa pamilihan.  Sinasabi ba nito na ang babae ay dapat lumalabas
at masangkot sa daigdig ng kalakalan?

Subalit ito ba ang sinasabi nito?  Hindi.  Gayon ay pagpilipit sa kung ano ang sinasabi ng Biblia dito.  Ang
pangunahing interes ng babaing ito, matapos ang pagkatakot sa Dios, at ang kanyang pamilya at
kanyang tahanan.  Walang anumang dibisyon ng interes dito.  Hindi siya naglalaan ng gawain sa tahanan
at sa ibang gawain naman para sa karera sa ikasusulong ng kanyang karera.  Kundi, siya ay bumibili ng
bukid upang taniman ng mga gulay na makakain ng kanyang pamilya.  Kanyang dinadamitan muna ang
kanyang pamilya at pagkatapos ibinebenta naman ang iba sa pamilihan   bilang maliit na pantustos sa
pananalapi ng pamilya.  Ang lahat ng iyong makikitang pangangalakal sa kabuuan ng babaing ito ay ang
kanyang pagkatakot sa Dios na kabaitan na gumagawa.  At ang kanyang gawa ay dumarating sa tatlong
pamamaraan.

Una, siya ay masunurin sa kalooban ng Dios para sa kanya bilang isang babae.  Ang babaing ito ay
may-asawa na at may mga anak, at sa kabuuan, yaon ang kalooban ng Dios para sa babae.  Sa talatang
11 at 12, mayroon kang pagkakakilanlan ng kanyang relasyon sa kanyang asawang lalaki.  Siya ay
makikilala bilang isang matapat at mapagmahal.  “Ang puso ng kaniyang asawa ay tumitiwala sa kaniya...
Gumagawa siya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay.”
Katuwang at kaibigan siya ng kanyang asawang lalaki.  Tinitingnan niya ito na makakasama sa kanyang
buong buhay.  At ginagawan niya ito ng mabuti at hindi masama.  Siya ay nag-iisip ng makakabuti para
sa kanyang asawa.  Siya ay nakatalaga para sa kanyang asawang lalaki sa buong buhay niya.

Sa talatang 23, dahil sa kanya, ang kanyang asawang lalaki ay kilala sa mga pintuang-bayan.  Ang
makilala sa pintuang-bayan ay nangangahulugan ng mabuting reputasyon kasama ang mga pinuno ng
bayan.  Hindi niya inaalis ang reputasyon ng kanyang asawang lalaki upang iyong masabi,  “Siya ay
magaling na nanunungkulan sa iglesia, at siya ay magiging mabuting lider sa bayan maliban na lamang,
ako’y medyo kinakabahan tungkol sa kanyang asawang babae.”  Hindi.  Titingnan mo siya at sasabihing,
“Siya ay mabuting lalaki, na may mabuting pamilya at tahanan at isang asawang babae na nagbibigay
karapatan sa kanya upang maglingkod sa iglesia.”

Kaya siya ay isang ikinasal na na babae at siya ay nagbibigay interes sa kanyang asawa at pangalan at
puso.  Sa kabuuan, ito ang kalooban ng Dios sa isang babae.

At higit pa dito, sa talatang 27, siya ay maybahay,  “Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng
kaniyang sangbahayan.”  Nauunawaan niya ito na, tungkulin lamang ng kanyang asawa ang lumabas
bilang tagapagbigay ng makakain (Mga Awit 104:23), kaya tungkulin naman niya na maging
tagapag-alaga ng kanyang tahanan, siya ay masunurin sa kalooban ng Dios para sa kanya.  At dahil dito
ipinapakita niya ang kanyang kabaitan, ipinapakita niya na siya ay may takot sa Panginoon.

Sino ang makakahanap ng ganitong babae ngayon?  Sino ang makakahanap ng isang mabuting babae?
Ang kanyang halaga ay higit pa sa mga rubi.  Siya ay isang pambihirang alahas.

Pangalawa, ang kabaitan ng babaing ito ay nagpapakita ng kanyang gawa sa kanyang pagmamahal at
paglilingkod sa kanyang pamilya, hindi siya makasarili sa paglilingkod sa iba.

Makikita natin dito ang evangelio na gumagawa sa kanyang buhay.  Ito ang kaisipan ni Jesu Cristo na
inilalarawan sa Filipos 2.  Hindi niya tintingnan ang sariling mga bagay at kanyang sariling interes kundi
sa mga bagay ng iba at ng kanilang interes.  Marahil iyong tinitingnan ang biblikal na litratong ito ng
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isang babae at masasabi mo na,  “Paano naman ang kanyang sarili?  Ito ay imposibleng magawa niyang
lahat ang mga bagay na ito.   At kung magagawa niyang gawin ang lahat ng ito, paano naman ang
panahon niya sa kanyang sarili at magtayo man lang ng kaunting reputasyon sa kanyang pangalan?”
Hindi ba’t hindi tinutukoy na punto dito?  Habang tumataas ang paglilingkod mo sa kaharian ng Dios, ay
mas kakaunting oras at lakas ang mayroon ka sa iyong sarili.  Ito ang buhay Cristiano.  Ito ang pagtanggi
sa sarili.

Pangatlo, ang kanyang kabaitan ay gumagawang ipakita ang sarili sa kanyang pananalita.  Sa talatang
26, binubuksan niya ang kanyang bibig na may karunungan;  at ang kanyang dila ay ang batas ng
kabutihan.  Siya ay hindi hangal sa kanyang pananalita.  Kundi siya ay nagsasalita ng maingat.  Sa
kanyang tahanan kasama ng mga anak, sa paraan ng kanyang pagsasalita sa kanyang asawang lalaki,
sa kung ano ang kanyang sinasabi sa iba, siya ay masusukat at matalino.  At siya ay mabait.  Hindi siya
gumagamit ng mga salita bilang sandata upang magwasak at pumuksa ng iba.  Kundi gumagamit siya
ng mga salita kasangkasapan upang magtayo.  Hindi siya babaing chismosa at mapanira, kundi ang batas
ng kabaitan ang nangunguna sa paraang ginagamit ang kanyang dila.

Sino ang makakahanap ng babaing ganito?

Ito ang larawan iginuguhit ng Dios na isang babae.  Ito ang nilikha sa pamamagitan ng Banal na Espiritu
ng Dios na babae.  Ito ang babaing pinupuri ng Panginoon.

Marahil, sa mga mananampalatayang mga ina, ay tinitingnan mo ang larawang ito at iyong sasabihin,
“Hindi ako iyan.”  At hindi ko nais na sinasabi mo ito dahil sa pagre-rebelde:  “Hindi ako iyan, hindi ko
gusto ang larawang ito.”  Pero tinitingnan mo ang iyong mga nagawa sa buong araw at iyong sasabihin,
“Kulang pa ako.  Hindi ako matiyaga.  Hindi ko masyadong nagawa.  Hindi ako ayon sa sukatan.”
Sasabihin mo, “Ang babaing ito ay hindi ko talaga kagaya.”  Gayon ay tama lamang na sabihin kung
sinabi mo ito sa tamang paraan.  Kung sinabi mo ito na may kababaan dahil iyong napagtanto na tanging
ang biyaya ng Dios ang makapagbibigay sa iyo ng kabutihan at gawin kang babaing kagaya nito, kaya
mas mabuting sabihing,  “Hindi ako iyan.”

Subalit hindi mo dapat ito sabihin dahil na lamang sa kawalang pag-asa.  Hindi mo dapat sabihing,
“Hindi ako magaling.  Wala na akong pag-asa.  Nabigo ako.”  Hindi, kung ito ang iyong pakiramdam,
dapat mong ipahayag ang iyong pagkakamali at magpasiyang lumapit sa biyaya ng Dios.  At gawin ito
(Filipos 4):  Anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na
matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat;
kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito.
Hindi umaasa ang Dios ng pagiging ganap mula sa iyo bilang isang maybahay o isang ina.  Tayong lahat
ay mga makasalanan.  Iginuhit ng Dios ang larawang ito para iyong sundan.  At sa iyong paggawa,
Kanyang pinupuri ka.

Sa palagay ko ito ang pinaka-kahanga hangang bagay sa kabanatang ito.  Narito ang lahat ng mga bagay
na ginagawa ng babae bilang maybahay at bilang isang ina na hindi napapansin ng iba.  Subalit dito, sa
Salita ng Dios, ating makikita na nakikita sila ng Dios at pinapupurihan ka ng Dios para sa kanila.
Sinasabi dito ng Dios,  “Nakikita ko kung ano ang iyong ginawa.  Nakikita Ko ang mga sangkot sa
pagiging ina.  Nakikita Ko ang sakripisyo sa iyong sarili na iyong ginawa bilang maybahay.”  Pinapansin
lahat ito ng Dios at sinasabi Niya,  “Mabuti, mabuti, magaling at tapat na alipin.”
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Mga bata, lalaki at babae, kung ikaw ay nakikinig;  at mga lalaki, mga asawang lalaki, dapat mong
tandaan din ang mga bagay na ito, at purihin ang babae na siyang ibinigay sa iyo ng Dios bilang iyong
maybahay at ina.

Mga anak, ikaw ba ay may inang kagaya ng nabanggit dito?  Kailan mo huling sinabi ang Salamat-sa-iyo
kapag kumakain kayo?  Kailan mo huling pinansin ang malinis na sahig, malinis na labahan,  ang maayos
na kabinet na may kasamang Salamat-sa-iyo?

Mga asawang lalaki, binigyan ka ba ng mabuting asawa ng Dios?  Pinupuri mo ba siya, hindi lamang
minsan sa isang taon tuwing Mother’s Day;  kundi ginagawa mo ito araw-araw at nakasanayan, para sa
partikular na bagay?  Nakikita mo ba ang maka-Dios na kabutihan sa kanya?  Dapat mong papurihan ang
iyong maybahay.  Dapat mong kilalanin ang mga gawa ng iyong maybahay.  Hindi dapat siyang abusuhin
o kinu-kontrol o hindi ginagalang.

Mga bata, hindi nyo dapat sinisigawan ang inyong ina.  Sa talatang 28:  “Nagsisibangon ang kaniyang
mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya.”

Pag-isipan mo ito.  Sino ang makakapalit sa kanya?  Ang kanyang halaga ay higit pa sa mamahaling bato.
Isang kaloob ng Dios ang mabuting babae.

Mga ina, mga maybahay, Salamat-sa-iyo sa lugar na naroron kayo sa aming mga buhay.

__________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, nagpapasalamat kami sa maka-Dios na babae na ibinigay mo sa aming
tahanan at sa aming iglesia.  Panginoon, sa panahong ang sanlibutan ay walang paggangalan sa kanila,
tulungan kami na hikayatin sila at Ikaw din po na magpalakas-loob at suportahan sila.  Alang-alang kay
Jesus aming itong hinihiling,  Amen.


