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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Tito 2:1-5

"Ang Papel Ng Babae Bilang Asawa At Ina (1)"

ni Rev. James Slopsema

Hindi pa gaano katagal ang isang pangunahing denominasyong Protestante ay nagtipon at
pinag-usapan ang malawak na mga usapin na kaugnay sa buhay at ministeryo ng kanilang
denominasyon.  Habang ang iba’t ibang media ay nagbalita sa pagtitipon ng denominasyong iyon,
walang mas tumanggap ng higit na diin kaysa sa pagpapatibay ng biblikal na utos na ang asawang
babae ay mamuhay sa pagpapasakop sa kanyang asawa.  Ang ilan sa mga tagapagbalita ay nag
isip-isip sa posisyon ng denominasyon bilang kapahayagan ng interes na pantao.  Ngunit ang karamihan
sa mga balita ay sobrang pamumuna.  Ang pangkalahatang pagkakaisa ng mga tagapagbalita ay
walang asawang babae ang kailangang magpasakop sa kanyang asawa.  Ang kaisipan ay anumang
pananaw na mangangailangan ng pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawa ay makaluma,
mapang-abuso, at katawa-tawa.  Sa halip na ipakita sa maingat na pinag-isipang katwiran laban sa
pagpapasakop ng asawang babae, ang mga tagapagbalita ay nangutya at agad na inalis ang biblikal
na pananaw ng pagpapasakop ng asawang babae bilang walang kaugnayan.  Pinagtalunan na kung ang
papel ng asawang babae ay tinatanaw bilang pantulong sa kanyang asawa, kung gayon siya ay
makatwirang tinatanaw bilang mababa, at hindi maaaring maging ganoon.

Ano ang itinuturo ng Kasulatan tungkol sa pagkatawag ng asawa at ina?  Alam mo ba?  Ikaw ba, bilang
Cristianong asawa, ay namumuhay ayon sa Kasulatan tungo sa iyong asawang lalaki?  Ikaw ba ay
namumuhay sa pagpapasakop sa iyong asawa?  

Ano ang biblikal na batayan para sa pagpapasakop na ito, at ano talaga ang ibig sabihin nito?  Ano ang
pagkatawag ng Cristianong asawa at ina?  Paano inilalagay ng pagpapasakop ng iglesia kay Cristo ang
disenyo para sa pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawa?  At ano ang magiging bunga ng
pagkabigo ng Cristianong asawa na mamuhay sa biblikal na pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki?

Ito ang mahahalagang tanong.  At ang mga tanong ay dapat masagot ngayon.  Sila ay dapat masagot
mula sa buhay at nanatiling Salita ng Dios. 

Minsan pa ang Reformed Witness Hour ay binigyang-pribilehiyo na magkaroon ng espesyal na
tagapagsalita sa ating programa ngayon.  Siya ay si Rev. James Slopsema, pastor ng First Protestant
Reformed Church of Grand Rapids, Michigan.  Siya ay magsasalita sa paksang Cristianong asawa at ina.
Ang kanyang pananalita ay unang ibinigay sa isang pulong sa pag-aasawa na ginanap noong Oktubre
ng 2003.  Ang kanyang komento, makikita mo, ay batay sa buhay na Salita ng Dios at, tiyak, sa biblikal
na pananampalatayang Reformed, na makikita ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa kaluwalhatian ng
Dios.  Naniniwala akong makikita ninyong  nararapat at muling nagpapalakas ang kanyang mga
pananalita.
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Wala nang dagdag pang komento nais nating marinig ngayon ang unang bahagi ng pananalita ni Rev.
Slopsema sa pagkatawag ng Cristianong asawa at ina.

Upang sundan ang panimula, ako ay magsasalita sa papel ng babae bilang asawa at ina, lalong-lalo na
ang huli, dahil iyan ngayon, sa ating lipunan, ay kailangang bigyang-diin. 

Ang kalagayan ng asawa at ina ay kagalang-galang.  Hindi iyan ang pananaw ng lipunan ngayon.
Kapag nakita ng lipunan ang isang babae na may maraming anak, ang tanong ay:  “Ganyan ka na lang
ba?  Iyan na lang ba ang ginagawa mo?  Ikaw ay asawa, ikaw ay ina.  Pinalalaki mo ang mga batang
ito, pinatutulog mo sila gabi-gabi, nilalabhan mo ang kanilang mga damit, inaalagaan mo silang
mag-isa.  Iyan ba ang lahat ng ginagawa mo?”  Ang ugali ng lipunan ngayon ay ang babae ay wala
talagang mayaman at punong buhay at walang masyadong halaga malibang magkaroon siya ng ibang
propesyon sa labas ng tahanan.  

Ang nais kong bigyang-diin ay kakaibang pananaw – ang pananaw ng Dios.  Ang Kawikaan 31 ay
nagsasalita sa banal na asawa at banal na ina.  Ito ay ipinakilala sa talatang 10 sa mga salitang ito:
“Sinong makakatagpo ng isang butihing babae?  Sapagkat siya’y higit na mahalaga kaysa mga batong
rubi.”  At, sa bandang dulo ng bahaging iyon, talatang 28, mababasa natin, “Tumatayo ang kanyang
mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayundin ang kanyang asawa, at kanyang pinupuri siya.”
Kung pupunta tayo sa sariling kautusan ng Dios, sino ang itinurong igalang ng mga bata (at lahat
tayo)?  Ang babae bang may propesyon ang igagalang?  Hindi ko sinasabing iyon ay hindi
kagalang-galang.  Iyon ay tiyak na kagalang-galang.  Ngunit sino ang itinuro sa atin ng Dios na igalang?
Igalang ang ama at ina.

Huwag isipin ng kabataang babae na nag-iisip mag-asawa na ang papel ng asawa at ina ay mas
mababa.  At huwag isipin ng mga kabataang babae dito na may mga asawa na at mga ina na ang
kanilang lugar sa tahanan kahit paano ay mas hindi masyadong kagalang-galang, mas hindi kasiya-siya,
hindi masyadong maganda.  Ang mga asawa at ina ay lubos na iginagalang at pinahahalagahan ng Dios
at dapat din tayo dahil ang tipan at ang kaharian ng Dios ay batay sa gawaing ginagawa ng mga ina
kay Jesu Cristo.  At nais ko iyang ipakita ngayon.

Tingnan natin ang lubos na mahalagang papel na ibinigay ng Dios sa mga asawang babae at ina.
Magsimula tayo sa papel na ibinigay ng Dios sa mga asawa sa pag-aasawa.

Ang unang papel ng asawang babae sa pag-aasawa ay maging katuwang ng kanyang asawa.  Iyan ay
malinaw sa Genesis 2, na nangungusap sa  institusyon ng pag-aasawa.  Ang buong bahagi ay ipinakilala
sa Genesis 2:18 ng ganito:  “At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa; siya’y
igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya.”  At upang ipakita kay Adan ang kanyang
pangangailangan ng tulong, si Adan ang pinagbigay Niya ng pangalan sa mga hayop.  Nakita noon ni
Adan na sila ay mga lalaki at babae at siya ay walang babaeng katumbas.  Kaya pinatulog siya ng Dios
at, mula sa kanyang tadyang, ay gumawa ng babae, si Eba, at pinagsama sila sa pag-aasawa.

Mula sa kapitulong ito malinaw nating natutuhan na, bagaman mayroong pagtutol, ang lalaki ay
karaniwang hindi ganap.  Siya mag-isa, sa kanyang sarili, ay hindi kayang isagawa ang gawaing ibinigay
ng Dios sa kanya.  Kailangan niya ng babae.  Kailangan niya ng babaeng katumbas na karugtong niya
sa isang laman – sa pag-aasawa.  Sa relasyong mag-asawa, samakatuwid, ang kanyang asawang babae
ay binabalanse siya, pinupunan ang kanyang  kalahatan, at binubuo siya sa bawat paraan.
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Kaya iyon yun, na may kaunting pagtutol (at sila ay ang mga lalaking itinakda ng Dios na maging binata
at may ibang lugar sa kaharian), ang lalaking may tulong mula sa kanyang asawa ay kayang gawin,
halimbawa, ang mga bagay na ito:  malinaw na upang magdala ng binhi ng tipan (hindi niya magagawa
iyon sa kanyang sarili) kundi sa pag-aasawa ay magagawa niya.  At, hindi lamang magdala ng mga
anak, kundi sanayin sila sa tipan.  Ang asawa ko at ako ay may siyam na anak.  Higit sa kalahati nila
ay may asawa na at nagsisimula na ng sarili nilang pamilya.  Ngunit may isang bagay na natutuhan ko
mula sa karanasan:  hindi ko kakayaning hubugin sila ng mag-isa, kung walang tulong ng aking asawa.

Kailangan din ng lalaki ng asawa habang siya ay gumagawa ng pagkakakitaan at nangangasiwa sa
kanilang kita upang masuportahan ang pamilya at ang mahihirap at ang ebanghelyo at ang iglesia.
Hindi lamang ito bagay na ang lalaki ay pumapasok sa trabaho, kundi pangangasiwa sa mga
pakikitungo upang mayroong sapat na makakain at maibibigay para sa tahanan at sa iglesia at sa
paaralan.  Hindi ito epektibong magagawa ng lalaki ng nag-iisa.  Kailangan niya ng tulong ng isang
asawa.

Kung walang tulong ng kanyang asawa, hindi mapupunan ng lalaki ang kanyang lugar sa iglesia,
maging ito ay tungkulin ng ministro o matanda o diakono o iba pang mahalagang lugar (at ang bawat
isa ay may mahalagang lugar).

Sa pag-aasawa, ang gawaing inilagay ng Dios sa lalaki ay tunay na nagiging magkasamang gawain ng
asawang lalaki at babae.  Ganoon iyon.  Hindi ito gawain lamang niya.  Ito ay magkasamang gawain
ng asawang lalaki at babae, sa pangunguna ng lalaki at ang asawang babae bilang napakahalagang
tulong sa kanya sa gawaing iyon.  Kung wala ang babae na tutulong sa kanyang asawa, ang kaharian
ng Dios, ang iglesia ni Cristo, ay literal na magdurusa ng pagkawasak.  

Ganoon kahalaga ang asawang babae sa pag-aasawa at sa iglesia at sa lipunan.

Ngayon ang pangalawang bagay na nais kong bigyang-diin kaugnay doon ay mapupunan lamang ng
babae ang napakahalagang papel na ito habang siya ay nagpapasakop sa pamumuno ng kanyang
asawa.  Binigyang-diin na ng ilang beses sa pulong na ito ang relasyon sa pagitan ni Cristo at sa iglesia,
na siyang tunay na pag-aasawa sa tipan.  Si Cristo ang Kasintahang lalaki at ang iglesia ang Kanyang
kasintahang babae.  At pagkatawag, kung gayon, ng asawang babae na pag-isipan sa relasyong
pag-aasawa ang posisyon na mayroon ang iglesia, na tinubos sa pamamagitan ng biyaya, kay Cristo
na kanyang Kasintahang lalaki.  Iyon ay itinuro sa Efeso 5:22-24.  Ito, muli at muli, ang inilalatag ng
Dios sa harapan ng mga asawang babae:  “Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyu-inyong mga
asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.  Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang
babae, gaya ni Cristo na ulo ng iglesia, na siya ang Tagapagligtas ng katawan.  Subalit kung paanong
ang iglesia ay napapasakop kay Cristo, gayundin ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa
lahat ng mga bagay.”  Marami ngayon, kahit sa iglesia, ay itinuturing na tinatanaw nito ang babae
bilang mababa at kung gayon ay nakakahamak.  Kailangan niyang ipasakop ang kanyang sarili sa
pamumuno at kapamahalaan ng asawang lalaki.  Marami akong kilalang kabataang babae na itinuturing
itong hindi katanggap-tanggap habang pinag-iisipan nila ang pag-aasawa.  “Ano!?  Kailangan kong
hayaang pamunuan ng lalaki ang buhay ko?  Nakakahamak naman!”

Huminto tayo at tumingin sandali.  Nais kong malaman kung mayroon ditong wala sa ilalim ng
kapamahalaan ng iba.  May ilang kaunting may katungkulan sa iglesia dito.  Ang iba sa inyo ay nasa
ilalim ng kapamahalaan ng inyong pastor, matatanda, at mga diakono sa iglesia.  Wala akong
nakikitang sinuman na nasa pamahalaan dito, opisyal ng pamahalaan.  Mapangahas kong masasabi na
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lahat tayo dito ay nasa ilalim ng pamamahala ng mahistradong sibil.  At marami sa atin dito, sa
sanlibutang trabaho-bawat-araw, ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng ating mga tagapamahala na
inilagay doon ng Dios.  Iyon ba ay nakakahamak?  Nagpapababa ba iyon sa iyo, dahil ikaw ay nasa
ilalim ng kapamahalaan ng iba?  Mas mababa ka ba kay Pangulong Bush at sa mayor ng bayan dito sa
Hudsonville dahil ikaw ay nasa ilalim ng kanilang pamamahala?  Sa palagay ko’y hindi.  Ang
mapasailalim sa kapamahalaan ng iba ay hindi nagpapahiwatig ng kababaan, hindi ito bagay na
nakakahamak.  Ito ay bahagi lamang ng buhay, isang kinakailangang bahagi ng buhay.  At ang Dios,
sa Kanyang karunungan, ay inilagay ang asawang babae sa kalagayan ng pagiging nasa ilalim ng
pamamahala ng kanyang asawa.  Kapag ang babae sa pag-aasawa ay malayang magpasakop lamang
sa pamumuno ng kanyang asawa ay magkakaroon siya ng tunay na halaga at tulong sa kanya o sa
pamilya o sa iglesia o sa kaharian ng Dios.  

Dahil ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at ang kasalanan ay mayroong lugar sa bawat isa
sa ating buhay, may pagkiling ang asawang babae sa pag-aasawa na huwag pansinin, kantiyawan, ang
kapamahalaan ng kanyang asawa.  Ang pagkiling niya ay hamunin ang kanyang kapamahalaan:
“Ayokong pamunuan mo ako.  Ayokong sasabihan mo ako ng dapat kong gawin.”  At ipinapakita nito
mismo ang pagrerebelde, pagsuway (kung minsan ay hayagan, kung minsan ay panakaw).  Ngunit ito
ay tukso na dapat labanan ng bawat babae, kung paanong kailangang labanan ng asawang lalaki ang
tukso na maging malupit.  May ilang mga katayuan na ang mga babae, sa ilalim ng kasalanan, ay
sinusubukang agawin ang kapamahalaan ng kanilang asawa sa pamamagitan ng pamumuno sa
kanilang sarili.  Sa tuwing ginagawa iyan ng asawang babae, siya ay hindi nakakatulong sa kanyang
asawa.  Hindi siya nakakatulong sa kanyang pamilya.  Siya ay nagiging pinsala, at nawawala ang
kanyang halaga sa tahanan, sa pag-aasawa, sa iglesia.

Yamang nasabi iyan, nais ko itong bigyang-diin.  Ang asawang babae, habang siya ay nagpapasakop
sa kanyang asawa, ay dapat magpasakop hindi gaya ng isang bata na nagpapasakop sa kanyang mga
magulang, kundi dapat siyang magpasakop sa kanyang lugar bilang ibinigay na katuwang ng Dios.
Iyon ay nangangahulugan ng dalawang bagay.  Ibig sabihin na hindi lamang niya maaari kundi dapat
niyang payuhan ang kanyang asawa sa lahat ng bagay.  Alam mo, ang bata ay nasa ilalim ng
kapamahalaan ng kanyang mga magulang, ngunit ang isang bata ay wala sa kalagayang magpayo sa
kanyang mga magulang (“Palagay ko dapat mong gawin ito at sa palagay ko dapat mong gawin iyan”).
Hindi iyon ang kalagayan ng isang bata.  Ngunit ang babae ay hindi isang bata.  Ang babae (sa
Cristianong pag-aasawa) ay isang malagong banal na ibinigay ng Dios sa kanyang asawa upang
makatulong.  Ibig sabihin na siya ay may boses.  Dapat niya itong gamitin at magbigay ng payo.  Ang
asawang lalaki na hindi makikinig sa kanyang asawa at iniisip na ang kanyang asawa ay walang
masasabi sa kanya ay isang hangal at nagkakasala, hindi lamang laban sa kanyang asawa kundi laban
sa Dios.

Pangalawa, ang asawang lalaki ay hindi dapat pamunuan ang kanyang asawa sa paraang kinokontrol
maging ang maliit na detalye ng kanyang buhay.  Ganyan ang dapat na pakikutungo ng magulang sa
kanyang maliliit na anak.  Kailangan nilang sabihin sa kanilang mga anak kung kalian babangon, ano
ang isusuot sa paaralan, kalian dapat matulog, ano ang kakainin.  Nakakita ako minsan ng isang lalaki
na ganyan ang pagtratong ginagawa sa kanyang asawa.  Kailangang humingi ng pahintulot ng kanyang
asawa para matulog ng maaga kaysa sa kanya!  Ang lalaking iyon ay hangal.  Ang pag-aasawa ay isang
samahan.  Ibinibigay ng Dios, sa pag-aasawa, ang asawang babae sa lalaki upang maging kapareha
niya.  Sa samahang iyon, ang mga pasya ay magkasamang ginagawa, lalong-lalo na sa mga
mahahalagang bagay.  At mayroong marami!  Sila ay magkasamang ginagawa.  Kapag mayroong hindi
pinagkakasunduan, mayroong pagtatalo.  Kadalasan kailangang magkaroon ng kompromiso.  Kung ang



Page 5 of  5

lalaki ay marunong, hahanap siya ng paraan para magtagpo sila sa gitna para pareho silang mamuhay
doon, kung mahal niya siya at hindi siya malupit.  Kung mayroong hindi pagkakasundo gayunman, kung
gayon, siya sa bandang huli, ang gagawa ng pasya.  Ngunit sa ganoong kayarian, nagtitiwala siya sa
kanya.  Sa pagtingin niya sa kanilang mga kakayahan, nagpapasya siya (at magkasama silang
nagpapasya) kung paano gagawin ang mga bagay.  At siya ay binibigyan ng kalayaan na ipatupad ang
mga gawain sa tahanan at maraming iba pang mga bagay na may kinalaman sa pamilya.

Kung hindi natin matatandaan iyan, at ang babae ay pagkaitan ng kanyang lugar, ang kanyang lugar
ay hindi niya matitiis.  

Kaugnay nito, pag-usapan natin ang napakahalagang papel ng mga babae bilang ina.

Kapag ang asawang babae ay naging ina, siya ay lubos na pinagpala.  Ang mga anak ay dakilang
pagpapala sa pag-aasawa (Awit 127:3, “Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula,
ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala”).  Oo, itinuturing ng Biblia ang malaking pamilya na
isang pagpapala.  Ang Salmo ring iyon (127:5), “Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana
ay puno ng mga iyon!  Siya’y hindi mapapahiya, kapag siya’y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway
sa pintuang-bayan.”  At naririnig ko ang iba na nagsasabi, “Ngunit, maraming oras at lakas ang
nakukuha nila.  Napakarami nilang trabaho!  Kailangan nila ng sobrang sakripisyo!”  Oo nga, di ba?
At lalo na ang malaking pamilya!  Alam ko.  Iyon ay kung bakit sila ay bahaging malaking pagpapala.
Ang mag-asawa ay nagkakaroon ng malaking pagkahinog, at kailangan nilang sanayin ang maraming
katangian, habang pinapalaki nila ang kanilang mga anak.  Iyon, sa isang bahagi, ay kung bakit ang
mga anak ay napakalaking pagpapala. 

Bilang isang ina, ang babae ay tumutulong sa kanyang asawa sa pagsasanay at pagpapalaki sa kanilang
mga anak.  Sa bahaging ito, siya rin ay may kapamahalaan.  Ito ay hindi kapamahalaang hiwalay sa
kanyang asawa.  Ito ay kapamahalaang isinasagawa niya kasama ng kanyang asawa at sa ilalim ng
kanyang asawa. 

At hayaang ito’y mahayag na ang ina sa tahanan ay may tanging kaloob at tanging kakayahang
kinakailangan para sa kabutihan ng tahanan at ng pamilya.  Ako ay namamangha, pagkatapos ng
tatlumpu’t apat na taon ng pag-aasawa, na makita iyan sa sarili kong asawa, at ngayon sa mga anak
kong may asawa na – ang tanging kaloob na mayroon sila para sa pamilya.


