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Eclesiastes 7:27-28

“Isa Sa Sanglibo”

ni Rev. Carl Haak

Ang ating teksto ngayon, ay matatagpuan sa Salita ng Dios, sa Eclesiastes 7:27, 28.  Ating mababasa,
“Tingnan ninyo, ito’y aking natuklsan, sabi ng Mangangaral, na idinadagdag ang isang bagay sa iba, upang
matagpuan ang kabuuan, na paulit-ulit na hinahanap ng aking isipan, ngunit hindi natagpuan.  Isang tao
mula sa isang libo ang aking natagpuan, ngunit ang isang babae sa lahat ng mga ito ay hindi ko
natagpuan.”

Sinasabi ng Dios sa atin sa Kasulatang ito na ang isang mananampalataya, banal, na Cristianong
maybahay, o isang babae ay napaka pambihirang bagay, na nanganganib ng maubos na lahi.  Ang siyang
gumawa ng pagsusuri ay hindi lang ang siyang sumulat ng aklat ng Eclesiastes, na si Solomon.  Kundi ito
ay ang Kasulatan, at kaya naman, ang Dios ang isinasaalang-alang sa bagay na ito.  Sinasabi ng Dios na
kakaunti ang babaing natagpuan.  Nakita mo, ang pag-aaral na ito ay hindi pag-aaral ng isang piniling
walang asawa na nasa kanya na ang lahat ng mga hinahanap para maging isang “Miss Right” (ang
dalagang nararapat), at hindi ito matatagpuan.  Kundi ang Dios ay naghahanap sa mga kababaihan para
sa mga katangian ng biyaya, karunungan at tahimik na espiritu, matapat, isang babaing may takot sa Dios.
At sinabi ng Dios na ito ay bibihira lamang.

Ang daigdig ngayon ay may maingat na pag-aalala para sa mga may buhay na nanganganib nang mawala.
Kung may isang ibon o isang butete na dahil sa kasalanang pag-aabuso ng tao sa sangnilikha ay malapit
nang maubos, hihigpitan ng daigdig ang pagawaan, lulumpuhin nito ang ekonomiya at itataas ang buwis,
ang lahat ng ito ay gagawin upang iligtas kung ano ang kakaunti at nanganganib.  Subalit titiyakin ko sa
iyo na ang sanlibutan ay walang pagkabahala sa mga nanganganib na mga may buhay – isang babae,
isang kabataang babae na may takot sa Panginoon, banal na babae ng Dios.  Hindi sila gugugol ng isang
dolyar upang maingatan ang mga ito.  Ang isa sa sanlibutan ay masyado nang marami.  Ang sanlibutan
ay gumagastos ng milyun-milyon, at bilyun-bilyon sa pornograpiya, maka-demonyong paninira.  Iwawasto
ng sanlibutan ang kanyang buong ekonomiya upang matiyak nito na ang kaunting natira ay mapatay.
Tulad sa panahon ni Solomon, nang ang masamang mga bansa ay nanakop ng mga bayan ng Israel at
kunin ang mga anak ni Israel at mga asawa at kababaihang bihag upang ihandog ang mga ito sa kanilang
mga dios at patayin sila, kaya ang daigdig ngayon, ang demonyo at ang mga nasa media, ang TV at mga
pelikula, mga babasahin at ang kultura, ay nagnanais na lipulin ang mga banal na kababaihan.

Ang isang babaing banal ay isang pambihirang bagay.

Kahit pa sila ay bibihira, ang ating Panginoong Jesu Cristo na nagbangon ay nangako na kanilang
pamumulaklakin ang iglesia, sa bahay ng Dios.  Pakinggan ito tungkol sa gawa ng misyonerong si Pablo
sa Tesalonica:  “At nangahikayat ang ilan sa kanila, at nakikampi kay Pablo at kay Silas; at gayon din ang
lubhang maraming mga Griegong masisipag sa kabanalan, at hindi kakaunting mga babaing mararangal”
(Mga Gawa 17:4).  Nangako si Jesu Cristo na ang kakaunting lahi ay mamumulaklak sa iglesia – mga banal
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na kababaihan.  Sila ay magmumula sa mga tahanang sumasampalataya.  Sila ay lalagong malalakas sa
iglesia ni Jesu Cristo, pinalusog sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Sila ay mamumulaklak sa ilalim ng
pangangalaga ng mga Cristianong ina.

Ibig sabihin nito ang iglesia ay isang bibihirang lugar, ‘di ba?  Naisip mo na ba ang tungkol sa iyong
pagpunta sa iglesia?  Isang bibihira at kahanga-hangang lugar, isang gawa ng Dios para sa atin!  Ang
pagpapala ng Kanyang tipan ng biyaya!  Napakarami sa bibihirang nilalang, napakaraming banal na
kalalakihan at kababaihan!  Oh, hindi sila mga ganap.  Tayo ay mga banal kay Jesu Cristo.  Marami tayong
mga kasalanan bilang mga kababaihan.  Subalit, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, may mga kababaihan
na may takot sa Panginoon at may mga puso para sa Kanya at nagsasabi, “Masdan, ang gawang kamay
ng Panginoon.”  Pagkatapos tayo ay nasa ating mga tuhod, kapag tayo ay binibigyan ng Dios ng
pagpapala ng isang Cristianong maybahay, isang Cristianong babae, at isang Cristianong dalaga.

Sila ay isa lang sa sanglibo, wika ng Dios, na sinasabi sa atin na ang Cristiano, ang mananampalatayang
babae ay dapat tingnan bilang isang pambihirang bagay.  Narito, heto ang aking natagpuan, wika ng
mangangaral, kung bibilangin isa-isa: wala akong nahanap: isang lalaki sa libu-libo ang aking natagpuan:
subalit isang babae sa lahat ang aking natagpuan.  Si Solomon ay nagsasalita bilang isang mangangaral.
Ibig sabihin nito siya ay gumagawa ng isang espiritual na pagsusuri, siya ay nasa espiritual na paglalakbay.
Kanyang inilalagay ang kanyang sagradong tungkulin sa lapag.  Bilang mangangaral siya ay hari sa buong
Jerusalem.  Siya ay naatasan ng Dios upang pangunahan at upang pangasiwaan sa daan ng karunungan
ng Dios, upang ilantad ang pandaraya ng kalayawan ng sanlibutan at upang magpakumbaba ang bayan
ng Dios sa harap ng Dios.

Pagkatapos si Solomon, isang lalaking may kaloob ng karunungan ng Dios, ay tumitingin sa maraming mga
tao na dumarating sa kanyang sala – ang mga bantay, mga sundalo, mga lalaki, mga kababaihan na
natagpuan dito.  At kanyang natagpuan ang mga matapat at totoo, mga tapat, silang mga puspos ng
karunungan at pag-ibig ng Dios.  At kanyang sinabi, “Ang resulta ng aking pagsusuri ay ito: isang lalaki
lang sa sanglibo ang aking natagpuan; subalit wala isa man lang na babae.”  Ano ang ibig sabihin nito?
Ibig ba niyang sabihin nito sa atin na may espiritual na depekto ang isang babae kung ikukumpara ang
babae sa lalaki?  Atin bang gagawin ang tekstong ito na magturo na sa isang paraan ang isang lalaki ay
mas higit na katugma sa biyaya ng Dios kaysa sa babae?  Hinding hindi!  Ang kalalakihan at kababaihan
ay magkatulad na may bahagi sa kabulukan ni Adan.  Kapwa magkatulad na may bahagi sa biyayang
pantubos ng ni Jesu Cristo.

Ibig bang sabihin nito ngayon, na ang Dios ay humirang ng mas maraming kalalakihan kaysa sa
kababaihan?  Atin bang palalabasin ito sa teksto?  Atin bang itatatag bilang isang doktrina (kahit pa ang
hinirang ay kakaunti), na may mas maraming kalalakihan kaysa sa kababaihan sa kaluwalhatian?  Isang
lalaki ang aking natagpuan, subalit isang babae ay hindi ko natagpuan.  Atin bang sasabihin ito?  Hindi!
Hindi ganito ang paraan ng pagsasalita sa katotohanan ng pagtatalaga ng soberanong Dios.  Ang
magtanong na may kahangalan tungkol sa dami ng lalaki, babae, itim, at puti – huwag tayong magtanong
ng mga tanong na kahangalan.  Alalahanin natin ang II Tim. 2:19:  “Nakikilala ng Panginoon ang mga
kaniya.”  Magkakaroon ng marami sa kaluwalhatian na walang sinoman ang makakabilang sa bawat bansa,
tribo, at mga tao.

Ano ang ibig sabihin nito?  Ito lamang ang ibig sabihin nito.  Ang babaing may takot sa Dios ay isang
bihirang pagpapala ng Dios.  Ito ang paraan na pinipilit ng Dios na dapat nating isipin ang tungkol dito at
tanawin ito.  Bihira ang babaing may banal na karunungan.  Bihira ang babaing katulad ni Cristo, kapag
ating isinaalang-alang ang banal na babaing ito kasama ang laksa-laksang mga anak na babae ng
sanlibutang ito.
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Paano isinasaalang-alang ng Kasulatan ang kababaihan ng sanlibutan?  Madalas may mga kasalanang
nabanggit na kaugnay nila.  Ang kababaihan ng daigdig ay madalas kabilang sa Kasulatan sa kahalayan,
ang mapanuksong kasalanan ng pakikipagtalik.  Ito rin ay kaugnay sa Eclesiastes 7:26, kung saan ating
mababasa, “At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang
babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali.”  Ang
kababaihan ng sanlibutang ito at kinilala bilang kapangkapan sa laman at hiwalay sa biyaya ng Dios, mga
kababaihan na handing sumunod dito.  Ang paraan upang siluin ang lalaki ay sa pamamagitan ng
pagkembot ng baywang, ang matang nag-aangkit, ang paggamit ng panunukso upang bitagin ang
kalalakihan at dalhin sila  na gaya sa baka na dinadala sa pamamagitan ng singsing na nasa ilong ito.

Ngayon, makinig ng maigi, ang masama ay hindi lamang ang babae.  Huwag mong sabihing, “Siya ay
nanunukso, ano ang magagawa ng lalaki?”  Oh, hindi.  Ang lalaki ay nananatiling ulo.  Ang lalaki ang
nananatiling una sa responsbilidad.  Gayondin sa sanlibutan, ang mga kalalakihan ay gusto ito sa
kababaihan.  Ito ay pang-aabuso sa kababaihan – ang idiin sila dito.  Subalit paano ang kababaihan ng
sanlibutan?  Sila ay tumatangkilik.  Dapat mong malaman kung paano mag-mungkahi.  Dapat kang
magpaganda.  Dapat kang magpapayat – seksi!  Dapat alam mo kung paano igalaw ang iyong ulo
patalikod.  Sa lahat ng paraan, mula sa Miss Pageant na naka-damit na masikip, upang maging katulad
nito, ang katawan ng ganitong babae ay mapang-akit.  Ganito mo mararamdaman ang pagiging isang
babae.  Ito ang paraan kung paanong itinatampok ng sanlibutan ang babae.  

Napaka-bihira ng isang babae na nakakatagpo ng kanyang kasiyahan sa Panginoong Jesu Cristo at
naniniwala na ang kanyang katawan ay sa Panginoon at ang kanyang ganda ay ang Kanyang pag-ibig at
ang kanyang halaga sa Kanyang katuwiran, at siyang humahanga sa sarili na may katuwiran at kahinhinan
kay Jesu Cristo.  Masasabi ko, ito ay bihira!

Meron pa, ang kababaihan ng daigdig, ayon sa Kasulatan, ay makikilala bilang maingay at palatutol,
ginagamit ang dila na gaya ng isang sandata, matigas at ipinipilit ang mga karapatan.  Ito rin ay makikita
mo sa kababaihan sa sanlibutan ngayon.  Mga maliliit na batang kababaihan, ang maging tila ay pangioon:
mga dalagang kababaihan, suwail, at mga walang galang.  Ito ba ang klase ng babae na gusto mong
maging?  Ang sanlibutan ay maraming ganito.  Ang daigdig ay nagpaparami ang ganitong klase ng babae
sa kanilang mga palabas sa TV – kick boxing, may mga baril at mga patalim.  Ito ba ang klase ng babae
na nais mong maging?  Hindi ganito ang babae!  Bibihira ito na nang lumikha ang Dios ng babae na
nakatindig sa kautusan sa kanyang bibig at kapag siya ay nakatindig sa kagandang kay Jesu Cristo.

Meron pa, ang babae ng sanlibutan ay makikilala sa pamamagitan ng kasalanan ng tsismis.  Ang
kasalanang ito ngayon ng tsimis ay makikita mo rin sa mga kalalakihan.  Oo, lalo na sa kalalakihan.
Subalit nagbababala ang Kasulatan na ang mga kababaihan, na dapat ay nasa tahanan, ay nasa ilalim ng
kasalanang ito.  Sila ay napasailalim ng tungkol sa pagbabahay-bahay, hindi lang dahil walang ginagawa
(ang binabasa ko ay nasa I Tim. 5), kundi mga abala rin, nagsasalitaan ng mga bagay na hindi naman
dapat.  Tinatawag ito ng sanlibutan na “usapang-babae” – sa telepono o habang umiinom ng kape –
nag-uusap tungkol sa iba, pinupuna ang iba, kung ano ang tsimis ngayon.  Ito rin ay nangyayari sa iglesia,
nasa telepono noong Lunes tungkol sa kung sino ang nagsuot ng ganito sa iglesia, pinag-uusapan ang
ibang mga detalye sa buhay ng ibang tao, sinisira ang mabuting pangalan ng iba.  Ganitong babae ka ba?
Lumalakad ka ba sa ganitong pagkakasala?  Bilang isang kabataang babae, nagkakalat ka ba ng
kasamaan; nilalapastangan mo ba ang ibang tao?  Ang iyong mga kaibigan ba at mga kaanib sa iglesia
ay panatag sa iyo, at ligtas sa mga lalabas sa iyong bibig?  Ito ang katangian ng kababaihan sa sanlibutan
– sila ay mga “madadaldal.”  Ganito sila.
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Bibihira ang babae na natatakot sa Panginoon.  Bibihira na ibig sabihi’y sila ay kaloob ng biyaya ng Dios.
Ating alalahanin na si Solomon, sa kanyang pagsunod sa kanyang sariling laman at pag-aasawa ng
maraming maybahay – 700 mga asawa at 300 mga alipin.  Ating sasabihin sa kanya,  “Kung ang iyong
pagsasaliksik ay nakatali lang sa mga pader ng iyong bahay, hindi na nakakapagtaka pa na hindi ka
nakahanap ng isang marunong na babaing may takot sa Dios.  Hindi nakapagtataka, dahil sa paraan ng
iyong pagtingin at sa paraan tungkol sa mga bagay-bagay, Solomon.”  Ikaw ba ay namumuhay sa
paglabag sa kautusan ng Dios?  Iyo bang itinatakuwil ang kadalisayan ng pagtatalik mula sa iyong buhay
bilang isang lalaki?  Iyo bang ibinibenta ang iyong kaluluwa sa iyong laman?  Paano ka makakaasa na
makatagpo ng isang mabuting babae?  Kung ikaw ay naghahanap kung saan wala kang hinahanap, huwag
kang magulat sa iyong kabiguan.

Mga kabataang lalaki, saan ka naghahanap?  Makakahanap ka ba ng diyamante at mga rubi sa ibabaw
ng yelo?  O hahanapin mo ang mga ito sa mga minahan ng Timog Africa?  Maghahanap ka ba ng mga
polar bear sa disyerto?  Sasabihin mo, siyempre hindi.  Iyan ay isang magulong tanong.  O sige, saan ka
maghahanap ng iyong mapapangasawa?  Bilang isang kabataang lalaki, ikaw ay naghahanap.  Huwag
mong sabihing hindi ka naghahanap.  Naghahanap ka.  Ikaw ba ay naghahanap sa paaralan kung saan
ang mga mag-aaral ay may ibang doktrina mula sa iyo at mga immoral at manlalasing tuwing matatapos
ang linggo?  Sasabihin mo, “Hindi ako makahanap ng isang babae dito na babagay na dalhin sa tahanan
ng aking mga magulang?”  Saan ka pupunta ngayon?  Ano ba ang hinahanap mo?  Ang Dios ang
nakakaalam.

Mga batang kababaihan, saan kayo patungo, kanino kayo nakikisama?  Isang babae na may takot sa
Panginoon ay isang mahalagang bagay.  Ang tanging daan upang isaalang-alang ang gayong babae ay
ang biyaya ng Dios.  At ang biyaya ng Dios ay bibihira, napakabihira.  Ang babae na nilikha sa
pamamagitan ng Dios, bilang katuwang ng lalaki, ay nahulog din kasama ang lalaki sa pagkakasala.  At
ang dulot ng gayong kasalanan sa babae, na siya ngayon, na hiwalay kay Jesu Cristo, ang kanyang buhay
ay magiging buhay na malungkot, nasa ilalim ng kawalang pag-asa ng kasalanan at sa ilalim ng kadiliman
ng kasalanan.  Siya ay mapapasailalim ng pag-aabuso, hindi ng pisikal na kalakasan o katungkulan.  Siya
ngayon ay nasa ilalim ng pang-aabuso at sa laman ng kalalakihan.

Subalit ang Dios ay nagbabangon ng Kanyang mga kababaihan palabas sa kalungkutan, at Siya ay
nagbabangon sa ikapag-lilingkod ng Kanyang sariling pangalan.  Kanyang tinatawag sila “Hepthzibah,” na
aking kasiyahan ay nasa kanya.  Ang isang Cristianong babae ay larawan ng biyaya ng Dios at kaligtasan
kay Jesu Cristo.  Anong halaga ang maipapalit sa biyayang ito at kaligtasan kay Jesu Cristo?  Sinasabi ko
sa iyo, ito ay tunay nga, na isa sa sanglibo!  Ang biyayang ito ng Dios kay Jesu Cristo ay naglilinis ng mga
pagluha, na nag-aalis ng kadiliman, na nagbibigay ng isang ngiti at isang kapuspusan sa puso nito.  Isang
napakabuting bagay bilang isang babae, upang tumanggap ng kahanga-hangang kagandahan ng pag-ibig
at biyaya ni Jesu Cristo.  Hayaang ito ay sumala sa iyong kaluluwa.  Hayaang ito ay dumaloy na gaya ng
langis habang ito ay marahang humigop dito.  Hayaang ang salita ng Dios ngayon ay sumala paibaba sa
iyong kaluluwa.

Ating minamahal ang Cristianong kababaihan dahil kung sino ang ginawa ng Dios na maging, at hindi sa
kung ano ang nagawa nito.  Alalahanin mo ito.  Ito ay naisasagawa nang tunay, sa bawat isa sa iglesia
ni Jesu Cristo.  Dapat nating mahalin sila una dahil sa kung ano ang ginawa ng Dios sa kanila, hindi dahil
sa una kung ano sila.  Tingnan mo ang iyong maybahay.  Tingnan mo siya, una, sa paraan ng biyaya ng
Dios.  Kung hindi mo titingnan ang babae o isang lalaki sa paraan ng biyaya ng Dios, ikaw ay unang
magpapasimulang  mamili.  At sasabihin mo, “Hindi siya ang naisip ko.”  Pagkatapos ang kapaitan, galit,
poot, pagmamaktol, at masasamang pananalita ang susunod.  Hindi, tingnan mo muna kung ano ang
nagawa ng Dios.  Tingnan mo ang biyaya ng Dios sa iyong sarili.  At unawaing ang biyaya ng Dios sa
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Kanyang kagandahan.  Ang babaing ito, ay nananampalataya kay Jesu Cristo.  Siya ay isa sa bayan ng
Dios.  Ito kung bakit siya ay napakahalaga!

Ang isang Cristianong babae, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ay nagiging maliwanag na halimbawa
ng isang masunuring deboto ni Jesu Cristo, isang nagmamahal kay Jesu Cristo na hindi mapapag
alinlanganan.  Walang pag-aalinlangang pag-ibig at debosyon sa Dios na ating kaligtasan – ito ang
kagandahan ng isang Cristianong babae.

Iniisip ko ang isang babae na nagbibigay pansin sa Panginoon sa Kanyang ministeryo – Maria, ang kapatid
ni Marta:  Maria Magdalena: at lahat ng iba pang kababaihan – ang mga kababaihang ito ay hindi humingi
ng marami.  Sila ay tumayo sa paanan ng krus nang ang mga alagad ay nagsitakasan.  Sila ang
kauna-unahang nasa puntod sa umaga ng pagkabuhay na muli.  Ano ang naroroon habang sila ay
natindig?  Naniniwala akong ito iyon:  May di-mapapasubaliang debosyon at pag-ibig para kay Cristo na
kanilang isinapamuhay.  Isa bagay lang ang alam nila:  Si Jesus ang lahat para sa kanila.  Alam nila ito.

Ito ang kagandahan nito sa atin ang pagpapalang bihira ng Kanyang  biyaya – mananampalatayang
kababaihan.  Paano natin sila gagamitin?  Bilang kasangkapan ng laman?  Para maging iyong alipin?
Balewalain sila?  Paano ka makipag-usap sa maybahay mo?  Dapat natin silang pahalagahan.  At tayo ay
dapat mapuspos ng pagpapasalamat.

Naglalagay ang Dios ng mataas na halaga, mataas na pagpapahalaga, sa mga banal.  Sa mga Cristianong
kababaihan.

Minsan, bilang kababaihan tayo ay may pakikipaglaban na may pagpapahalaga sa sarili:  nakikipaglaban
tayo na may sala; nakikipaglaban tayo na may kasiyahan sa ating sarili;  nagpapasimula tayong mamuhi
sa ating mga sarili;  hindi natin ibig ang sarili natin.  Ito ang mangyayari sa atin bilang mga anak na babae
ni Eba.  Ngayon, pakinggan mo ang Dios ay nagsasalita.  At ang Kanyang Salita ay gumagawa ng
kaibahan.  Kanyang sinasabi, “Ang iyong pagpapahalaga at halaga ay hindi dapat maging pantay ng iyong
sarili.  Dapat itong matagpuan lamang sa Akin.  Minahal kita.”  Ang halaga ng isang babae ay hindi ang
maabot mo ang ganda ng isang Barbie Doll, na mayroon siya at usong kasuotan, na magagawa niyang
ingatan ang tahanan, na magagawa niya ang pananahi at gawaing kamay at lahat ng mabuti.  Hindi ito
ang halaga ng isang Cristianong babae.  Ito iyon:  Sa mga mata ng Dios, ang anak na babae ng Dios ay
isa sa sanglibo.   Ganito Niya sila kamahal.  Ganito Niya ipinagkaloob ang Kanyang biyaya sa kanila.
Ganito Siya naging mabuti sa kanila.  Ganito Niya sila nakikita kay Jesu Cristo.  At ganito Niya intension
na maluiwalhati sila.  Nilayon ng Dios na maluwalhati ang Kanyang bahay kasama ang mga anak na babae
– mamahalin, bihira, babaing pinahalagahan ng Dios, upang maging maganda sa Kanyang sariling bahay.

_________________________________

Manalanging tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo pong Salita.  Aming dalangin ang pagpapalang ito na sumaaming mga
puso ngayon.  Sa Pangalan ni Jesus, Amen.


