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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 (2)"

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 ikalawang bahagi ng pananalita ni
Rev. Slopsema sa pagkatawag ng Cristianong asawa at ina.
 
Binabanggit ng I Pedro 3 ang babae at asawa bilang mas marupok na sisidlan.  Maraming ibig sabihin
iyon.  Ngunit ganito ang tiyak na ibig sabihin:  siya ay may malambot na panig.  Karaniwang ang
asawang babae ang may malambot na panig.  Iyon ay mabuting bagay.  Ang bawat bata ay kailangan
ng mas malambot na panig.  Syanga pala, kaya kailangan din nila ng mga lolo at lola.  Hindi ako
makapaniwala kung gaano ako kalambot sa aking mga apo.  Ang bawat bata ay kailangan ng lolo at
lola na may malambot na panig.

Ang Biblia ay nangungusap ng magiliw na pagmamahal na mayroon ang isang ina, pagmamahal na
kakaiba na kailangan ng bawat anak.  Karaniwang ang ina ang may pagtitiyaga sa pakikitungo sa mga
anak.  Hindi ako makapaniwala sa pagtitiyaga ng aking asawa sa aming mga anak (at ngayon ay
nakikita ko sa mga anak kong may asawa na sa kanilang mga anak) sa pagpapalaki sa kanila.

Sinasabing ang ama ang ulo ng tahanan.  At iyon ay totoo.  Ngunit huwag kalimutan, ang ina ang puso
ng tahanan.  Ang kanyang tulong sa pagpapalaki ng mga anak ay di matatawaran.

Kaya nga ako ay kumbinsido na kung kailangang kunin ng Dios ang isang magulang mula sa tahanang
may mga anak, mas mabuti para sa mga bata kung kukunin Niya ang ama sa kamatayan at iwan ang
ina.  Anong samang bagay para mag-isang palakihin ng ina ang mga anak bilang biyuda.  Ngunit, para
sa kapakanan ng mga bata, mas makabubuting ganoon nga.

Ngayon binibigyang-diin ng Biblia ang ilang mga bagay na kailangan ng mga babaeng maging at
kailangan ng mga babaeng gawin upang maging mabisang mga asawa at mabisang mga ina.  May
isang sitas na nais kong kumuha ng inyong pansin at ituro lamang ang ilang mga bagay dahil wala
tayong maraming oras.  Iyon ay Tito 2.  Doon si Pablo ay sumusulat kay Tito, na nagpapagal sa isla
ng Creta, at sa unang limang talata ay sinasabi niyang, “Ngayon, kapag ikaw ay nagtuturo, nais kong
sabihin mo ang mga bagay na nagiging wastong aral.”  Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang ipakita
ang kailangan niyang bigyang-diin sa iba’t ibang kategorya ng mga banal doon – ano ang dapat niyang
sabihin sa matatandang lalaki at sa matatandang babae.  Ang sinabi niya ay ito:  “Sabihan mo rin ang
matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal….”  At pagkatapos “magturo ng kabutihan.”
Sa talatang 4, “Upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kani-kanilang mga
asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na
nagpapasakop sa kani-kanilang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Dios.”

Nais kong kumuha ng ilang bagay lamang mula doon.  Wala akong oras para talakayin ang lahat ng
mga bagay na iyon.  Nais kong magsimula dito:  dapat silang maging masipag sa gawaing bagay.

Ang uso ngayon ay wala sa tahanan ang babae at ang ina.  Ang mga babae ay pumasok na sa pwersa
ng  nagtatrabaho.  Ang mga babaeng may asawa, mga ina, ay pumasok na sa nakararaming pwersang
nagtatrabaho.  Ang mga anak ay umaalis at pumapasok sa paaralan at ang Nanay ay wala doon.  O
sila ay umuuwi galing sa paaralan at ang Nanay ay wala doon.  Kung mayroong maliliit pa, sila ay
dinadala sa daycare center.   May ibang nag-aalaga sa kanila sa loob ng limang araw ng sanlinggo, sa
kalagitnaan ng araw.  

Ang ibang babae ay mas may pakialam sa pakikipagtipon at paggagala, kahit hindi naman sila
nagtatrabaho.  Ang maiwan sa tahanan ay pagpapakahirap.  “Para akong nakakulong,” ang sagot.  At
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sinasabi ng Salita ng Dios, “Mga ina, una sa lahat, manatili sa tahanan.”  Hindi ibig sabihin nito na wala
kayong magagawa sa labas ng tahanan.  Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong manatili sa tahanan
sa lahat ng oras.  Hindi rin ibig sabihin na hindi ka maaaring magkaroon ng trabaho sa labas ng
tahanan.  Hindi rin ganito ang ibig sabihin noon!  Kundi ganito ang ibig sabihin, na ang tahanan at ang
pamilya ang pangungahin.  At kung anumang ginagawa mo ay humahadlang doon at kinukuha ang
iyong kakayahan na maging mabisang ina at mabisang asawa, wala kang karapatang umalis.  

Ang mga ina ay hindi lamang dapat nasa tahanan, kundi manggagawa sa loob ng tahanan.  (Ang salin
ay “masipag sa gawaing bahay,” ngunit sa literal ito ay “manggagawa sa tahanan.”)  Ibig sabihin niyon
ang mga ina ay dapat abala sa paggawa.  Ibig sabihin, una sa lahat, na kailangan nilang panatilihin ang
maayos na bahay.  Nanggaling na ako sa mga tahanan na hindi ako naglakas-loob na pumasok dahil
ang bahay ay malinis at maayos na halos ayaw kong maupo, dahil sa takot na baka may madumihan
ako at ang ina ng tahanan ay magagalit tungkol doon.  Iyon ay isang sukdulan.  Ang isa pang sukdulan
ay pupunta ka sa mga tahanan at sila ay kulungan ng baboy.  Sila ay pinabayaan ng husto sa kung
anumang dahilan.  Mauunawaan mo na ang parehong sukdulan ay nakakasama sa tahanan at sa
pamilya.  Ang maayos na tahanan, na walang hugasin, nalabhan na ang mga damit, ay mahalaga sa
kabutihan ng tahanan, ng pamilya, sa lahat ng paraan, gayundin sa espiritual.  Ang pagkain ay
inihahanda sa oras; iyon ay mahalaga.  Ibinigay ng Dios ang pananagutang iyan sa babae, sa ina.
Manatili sa tahanan.  Gawin mo iyan.  Gumawa.  At lumikha ng pakiramdam sa tahanan, kahit sa pisikal
na anyo at ayos nito, na makakatulong sa buhay-pamilya at sa pagpapahingalay at sa paglagong
espiritual.

Pagkatapos, manatili sa tahanan, nag-uukol ng panahon sa mga anak.  Iyon ay napakahalaga.  Isang
magandang relasyon mayroon ang mga ina at mga anak.  Oo, ang mga ama ay dapat magkaroon ng
relasyon sa mga anak.  Oo, ang mga ama ay dapat nasa tahanan.  Ngunit sa kaayusan na inilagay ng
Dios sa Kasulatan, ang ama ay kadalasang kinakailangang nasa labas ng tahanan.  At mahalaga na ang
ina ay naroon.  Kapag ang mga anak ay pumasok sa paaralan, kapag sila ay umuwi galing paaralan –
ang ina ay naroon sa gabi pagkatapos ng hapunan na may sapat na lakas upang alagaan ang pamilya,
ang mag-ukol ng oras para sa mga anak ay napakahalaga.  Hindi ko alam kung masasaktan ba ako o
masisiyahan, ngunit nang ang mga anak ko ay mga bata pa, madalas akong nasa bahay kapag umuuwi
sila galing sa paaralan at halos mabunggo na nila ako at tumagos sa akin para makarating sa kanilang
Nanay.  “Nasaan si Nanay?  Nasaan si Nanay?”  Iyon ay maganda.  Kailangan nila ang kanilang ina sa
tahanan.  Maging masipag sa gawaing bahay.

Pansinin na ang Salita ng Dios ay may masasabi din tungkol sa matatandang babae.  Ang matatandang
babae ay dapat turuan ang mga kabataang babae ng mga bagay na ito.  Alam n’yo, kapag ang inyong
mga anak ay nag-asawa at umalis na ng bahay, hindi ibig sabihin na iyon na ang oras para hindi na
kayo maging ina, at ngayon na ang panahon para magtrabaho at magkaroon ng mga ekstrang bagay
na ninanais ninyo.  Ngayon ang oras para sa iyo.  Hindi, kayo ay mga ina pa rin.  Tinuturuan ng
matatandang babae ang mga kabataang babae.  Iyon ay karaniwang natural na bagay, na ang mga
ina ay nagtuturo at patuloy na nagtuturo at tumutulong at gumagabay sa kanilang mga anak na may
asawa na, at maging sa kanilang mga manugang na babae at sa iba sa loob ng iglesia habang sila ay
may pagkakataon.  Iyon ay magandang bagay kapag nakita mo.  Naisip ko dati na kapag ang mga bata
ay nag-asawa na at wala na sa bahay, kami ay malaya na ngayon.  Hindi kami malaya.   Kailangan pa
rin nila ng paggabay.  At anong gandang bagay kapag sila ay umuuwi sa bahay at kailangan pa rin nila
at gusto nila ng paggabay ng ina at ng ama.  Iyon ay dapat hikayatin.  Iyon ay isa sa mga
mahahalagang papel na mayroon ang mga ina.
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Nabasa rin natin na siya ay dapat dalisay.  Ang matatandang babae ay kailangang turuan ang
kabataang babae na maging dalisay.  Hindi ibig sabihin na sekswal na kadalisayan lamang – iyon din.
Kundi ibig sabihin, gaya ng mababasa natin sa I Timoteo 2:9, 10:  “Gayundin naman, na ang mga
babae ay dapat na magdamit na may kahinhinan, naaangkop at hindi mahalay; hindi ng
napapalamutiang buhok, at ng ginto o perlas o mamahaling damit; kundi ng mabubuting gawa na
siyang nararapat sa mga babaing nagpapahayag ng paggalang sa Dios.”  Napakalaking impluwensya
ng mga ina kapag dinamitan nila ang kanilang mga sarili ng mabubuting gawa.

At may iba pang mga bagay dito.  Tapos na ang oras natin, ngunit hayaan ninyo akong magtapos dito.
Ang gawain ng ina at asawa ay mahirap.  Ako ay namamangha.  Ang araw ng ina ay karaniwang hindi
natatapos hanggang siya ay matulog na.  Sa palagay ko ang mga ina ay madalas na mas mahirap ang
ginagawa kaysa sa mga ama.  At ang gawain ay mahalaga.  Ipanalangin natin ang mga asawang
babae.  Ipanalangin natin ang mga ina.  At ilagay din ito sa harapan ng mga ina:  “Ngunit ililigtas ang
babae sa pamamagitan ng panganganak, kung sila’y mananatiling may kaayusan sa pananampalataya,
pag-ibig at sa kabanalan” (I Tim. 2:15).

Salamat.

____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa Inyo.  Nagpapasalamat kami sa kaloob ng pag-aasawa.  Ito
ay napakagandang relasyon.  At isang pribilehiyo na kay Jesu Cristo at sa biyaya kami sa aming mga
pag-aasawa ay makakapagnilay sa relasyon kay Cristo at sa iglesia.  Kinikilala namin, O Dios, na habang
naririnig namin ang iba’t ibang aspeto ng pag-aasawa, kaming lahat ay nagkulang, kaming mga may
asawa na.  At dumadalangin kami para sa biyaya na kami ay mapatawad at magamit namin ang
pagtuturo at ang pag-aaral dito upang mapabuti ang aming mga pag-aasawa, upang maayos ang
aming mga pagkakaiba,  upang magampanan ang aming mga papel bilang mga asawang lalaki at
babae, bilang mga ama at ina, sa paraang kalugod-lugod sa Inyo.

Dalangin namin, O Dios, na Ikaw, higit sa lahat, ay ipagkakaloob na pahalagahan namin ang
pag-aasawa.  Ngayon ang pag-aasawa ay isinasantabi na lang ng aming lipunan.  Ipagkaloob Mo po
sa amin na panghawakang mataas ang pag-aasawa at bigyan ito ng malaking pagpapahalagang
nararapat dito sa aming mga buhay at gawin ang lahat ng kinakailangan upang mapanatili at maitatag
ang aming mga pag-aasawa.  Pagpalain Mo po kami, aming dalangin.  Pauwiin Mo po kami na may
pagpapala Mo, alang-alang kay Jesus, Amen.


