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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Pedro 3:3-4

"Ang Kagandahan ng Babaeng Cristiano (1)"

Rev. Carl Haak

Magsisimula tayo ngayon ng isang maikling serye ng mensahe sa Cristianong pag-aasawa.  Sila ay
magmumula sa Salita ng Dios sa I Pedro 3.  Magsisimula tayo ngayon sa mga talatang 3 at 4:  “Ang
inyong kagayakan (iyon ay tumutukoy sa babaeng Cristiano) ay huwag maging panlabas na
pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng ginto, o pagbibihis ng maringal na damit.  Sa halip, ay ang
panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas, ng isang mahinhin at maamong espiritu
na napakahalaga sa paningin ng Dios.”

Habang tayo ay sumasailalim sa Salita ng Dios ngayon at sa mga darating pang linggo, hindi ko na
kailangan pang patunayan sa inyo na ang mga babae at mga dalaga ay natural na nagnanais na maging
kaakit-akit.  Sa oras na maglaro ang batang babae ng pagsusuot ng damit, hanggang sa paglalagay
ng kolorete, hanggang sa pamimili ng mga damit, nagiging napakalinaw na ginawa ng Dios ang babae
upang naising maging kaakit-akit.  Hindi ko sinasabi ang tungkol sa makasalanang pag-abuso sa
pagnanais na iyon sa sanlibutan.  Hindi ko sinasabi ang tungkol sa mapang-akit at mahalay na damit.
Kundi sinasabi ko ang katotohanan na ang mga babae, mga kabataang babae, mga kababaihan, ay
pangkaraniwang nagnanais na maging kaakit-akit.  Ganito ang ipinapalagay ng Biblia.  Sa Jeremias
2:32, “Malilimutan ba ng isang dalaga ang kanyang mga hiyas, o ng isang ikakasal na babae ang
kanyang kasuotan?  Gayunma’y kinalimutan ako ng aking bayan sa di mabilang na mga araw.”
Naniniwala ang propeta na di-maaaring malimutan ng isang dalaga o babaeng ikakasal ang kanyang
itsura.  At bilang kaibhan idinadaing niya ang katotohanan na ang bayan ng Dios ng panahong iyon ay
kinalimutan ang Dios.

Ngunit ang tanong ay ito:  Ano ang kagandahan?  Paano ka magiging kaakit-akit?  Ibibigay ng Salita
ng Dios ang sagot.  Ang kagandahan ay hindi makikita sa perpektong sukat.  Hindi mo ito makukuha
sa gym o salon na pampaganda.  Hindi ito binibigay ng plastic surgery.  Ang kagandahan ay hindi ang
hugis o tabas ng mukha.  Ang kagandahan ay hindi matatagpuang nakasabit sa mga istante ng Kohl,
JC Penney, o Marshal Field’s.  Hindi ito matatagpuan sa lahat ng walang-tigil na pagpipilit ng sanlibutan
upang maging mas lalong maging payat.  Ito ay matatagpuan sa pang-kosmetikong paaralan ng Dios.
Ito ay bagay na ibinibigay ng Dios sa iyo.  Ito ay bagay na hindi kumukupas.  Hindi ito nagkakaroon
ng kulubot.  Ito ang kagandahan ni Jesu Cristo sa kalooban.   Ito ang panloob na pagkatao o babae,
o ng isang mahinhin at maamong espiritu. 

Sa konteksto ng I Pedro 3 dapat nating makita na si apostol Pedro ay naglabas ng isang tawag para
sa buhay na may kabanalan.  Sa kapitulo 2:11 at 12, mababasa natin:  “Mga minamahal, ipinapakiusap
ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon, na kayo’y umiwas sa mga pagnanasa ng laman, …
maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga Hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo
na parang kayo’y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa.”
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Pinaaalalahanan tayo ng ating pangunahing pagkakakilanlan bilang mga dayuhang manlalakbay, tayo
ay tinawag ni apostol Pedro sa isang marangal na pag-uugali sa gitna ng mga Hentil, iyon ay, upang
mamuhay ng buhay na magbibigay-bisa sa ebanghelyo sa mga di-mananampalataya.  Siya ay nagbigay-
tuon sa isang bahagi:  pagpapasakop, pagpapasakop sa nasa katungkulan.  Sa talatang 13 ng
ikalawang kapitulo mababasa natin:  “Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa
Panginoon.”  Pagkatapos ay inisa-isa niya ang pagpapasakop.  Sinabi niya, una sa lahat, pasakop kayo
sa pamahalaan, sa mga gobernador na sinugo niya.  Pangalawa, sinabi niya, pasakop kayo sa lugar ng
trabaho sa inyong amo:  mga alipin, pasakop kayo sa inyong amo.  Pagkatapos ay sinabi niya, pasakop
kayo pagdating sa pag-aasawa:  mga asawang babae sa inyong mga asawang lalaki.

Kaya siya ay nagsimula sa pamamagitan ng paghikayat sa mga asawang babae sa kanilang
pangunahing pagkatawag sa kapitulo 3:1, 2:  “Pasakop kayo sa inyu-inyong sariling asawa.”  At
pinakitunguhan niya ang malaking tanong na may kinalaman sa pagkatawag na iyon:  Paano kung ang
asawa ko ay hindi sumasampalataya?  Paano kung ang asawa ko ay hindi sumusunod sa Salita?  Sabi
niya, kahit sa ganoong kalagayan, na mamuhay sa kabanalan sa harap ng iyong asawa.  Na ang Dios,
kung Kanyang loloobin, sa pamamagitan ng inyong mabuting pag-uugali ay kumilos ang  biyaya sa puso
ng inyong asawa.

Ngayon sa ating teksto, nagsimula siyang talakayin ang kabuuang kagandahan ng babae.  Ang
pagkatawag ng babae sa pag-aasawa, bilang pangunahin, ay pagpapasakop sa kanyang asawa.  Ang
kabuuang kagandahan ng babae ay ang paggagayak ng mahinhin at maamong espiritu.

Iyan, sa pangkalahatan, samakatuwid, ay buod ng buong sitas.  Bago natin saliksikin ang ilan sa mga
partikular ngayon, nais kong bigyang-diin na ito ay mahalagang katotohanan na dapat nating
pakinggang lahat.  Bawat asawang lalaki ay dapat makinig, gayundin ang bawat kabataang lalaki –
gayundin ang bawat lalaki.  Anong klaseng kagandahan ang hinahanap mo?  Sa anong direksyon mo
sinisiko ang iyong asawang babae?  Bilang mga lalaki, at kabataang lalaki, naglalagay tayo ng bigat sa
mga babae kung ano ang iniisip nating kagandahan.  Ano ang mga pamantayan mo ng kagandahan?
Iyon ba’y sa Dios?  Kailangan mong malaman kung ano ang sinasabi ng Dios na kagandahan.  Hindi
mo kailangang pumunta sa sanlibutan o sa iyong sarili.  Iyon ay sirang anyo.  

Higit pa.  Ito ay salita para sa mga binata.  Ano ang hinahanap ninyo sa isang babae at ano ang
pinagtutuunan ninyo ng inyong damdamin?  Mga dalaga, paano ninyo ginagayakan ang inyong sarili
para maging kaakit-akit?  Ito ay para sa bawat isa sa atin.

Ang pangunahing usapin sa mga talatang 3 at 4 ay ang usapin ng paggayak:  “Ang inyong kagayakan,”
nabasa natin, “ay huwag maging panlabas … kundi ng isang mahinhin at maamong espiritu.”  Ang
salitang “kagayakan” ay, sa Griyego, kosmos, kung saan natin nakuha ang salitang “cosmetology.”  Ito
ay tumutukoy sa pagiging kaakit-akit o kagandahan:  kung ano ang inilalagay ng isa, ano ang iniaayos
ng isa para maging kaakit-akit.  Muli, walang masama sa pagnanais na ipakita ang sarili na kaakit-akit.
Ang Salita ng Dios ay hindi naghihinala at tinatawag na makalaman ang pagnanais na magkaroon ng
magandang itsura.  Darating tayo, sa mga talatang 5 at 6, sa mga halimbawa ng mga babae sa Lumang
Tipan:  Rebekah, Anna, Sara, Abigail, lahat ay mga kaakit-akit na babae.  Mababasa natin sa Kawikaan
31:22 ang banal na babae na nadaramtan ng kulay-ubeng damit at pinong lino.  Ang tamang pag-
aalaga sa ating itsura ay hindi makalaman.  Ang pagnanais na magkaroon ng maayos na itsura ay ang
pagpapahayag ng ating pagiging Cristiano.  Ang panlabas ay madalas na nagpapahayag ng nasa puso.
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Kundi bagkus, sinasabi ni apostol Pedro sa atin, “Ang inyong pagkaabalahan ay hindi ang panlabas
kundi ang puso.”  At sa teksto ay mayroong matinding pagkakaiba:   Ang inyong kagayakan ay huwag
maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok, atbp., sa halip ay ang panloob  na pagkatao.  Binigyang-
diin ni Pedro ang panlabas.  Sabi niya, “Huwag ito ang inyong pagkaabalahan – ang panlabas lamang,
ang anyo, ang balat, ang damit.”  Ngayon, iyan ang binibigyang-diin.  At ito rin ay nagkakaroon ng
nakakasakit at nakakapangilabot na pag-ikot.  Sa mga damit ngayon, sa mga kulay at istilo, mayroong
halos kaabalahan sa kamatayan.  Kung hindi mo nakuha ang lahat sa Salita ng Dios, ito ay hindi mo
dapat palampasin:  Ang prinsipyo na kailangan mong ibaon ng malalim sa iyong kaluluwa, ang prinsipyo
na mahalaga sa paaralang pang-kagandahan ng Dios, ay ang iyong pansin ay dapat magsimula at dapat
maging abala sa puso.

Mababasa natin sa I Samuel 16:7 ang pagtataya ng Panginoon sa tao.  Sabi niya, “Ngunit sinabi ng
Panginoon kay Samuel (na nasa bahay ni Jesse upang pahiran ng langis ang susunod na hari ng Israel,
at ang pinakamagagandang lalaking anak ni Jesse ay dumaan sa harapan ni Samuel at hindi sila pinili
ng Panginoon), Huwag mong tingnan ang kanyang mukha, o ang taas ng kanyang tindig sapagkat
itinakuwil ko siya.  Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao.  Ang tao ay
tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso.”  Narinig mo iyon?
Narinig mo ba talaga iyon, kabataang babae, kabataang lalaki?  Narinig mo?  Ang Panginoon ay hindi
tumitingin tulad ng tao, sa panlabas na anyo, kundi sa puso.  Ikaw ba ay kaakit-akit doon?  Nagbibigay
ka ba ng panahon sa kagandahan ng puso?

Una ay ibinigay ni Pedro ang negatibo.  “Ang inyong kagandahan ay huwag maging panlabas na
pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng ginto, o pagbibihis ng maringal na damit.”  May tatlong lugar
ng damit doon:  buhok, alahas, at pananamit.   Ang pagpapahiyas ng buhok.  Hindi iyon
nangangahulugan na, bilang maginhawang paraan ng pagkakaroon ng mahabang buhok, hindi mo
pwedeng itirintas ang iyong buhok.  Hindi mo dapat basahin ang sitas na ito ng, “Ang inyong
kagandahan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas o pagtitirintas ng buhok,” pagkatapos ay
babalik ka sa iyong ina at sasabihing, “Nay, hindi ako pwedeng magtirintas.”  Hindi.  Alam ng
mambabasa kung ano ang ibig sabihin ni Pedro.  Tinutukoy ni Pedro ang pagpapakita ng karangyaan,
ng pagtataas ng buhok sa isang marangya o pagpapasikat na paraan, pag-aayos ng buhok sa paraang
nagiging simbolo ito ng pagiging abala sa panlabas, pag-aayos ng buhok sa paraang napakalinaw na
gumugol ka ng di masabing oras dito.  Ni, sabi ng apostol, pagsusuot ng ginto.  Dito ang pagsusuot
ay tumutukoy sa nakapalibot.  Muli, hindi niya tinutukoy ang tungkol sa simpleng paggamit ng alahas,
ng mga gintong kuwintas, mga hikaw.  Ang mga babaeng banal sa Lumang Tipan ay nagsusuot ng
gintong alahas sa ikaluluwalhati ng Dios.  Ngunit, muli, ang kaabalahan sa panlabas – ang pagtataas,
ang pagbubutas ng taas at baba ng tainga, ng ilong, at ng dila upang sampung yarda ang layo ay
mukha ka ng tindera ng ginto.  Napakaraming pansin sa ginto at palamuti ang nakasabit sa iyo, na wala
ng panahon para sa iba pa.  Pagkatapos, ang pagbibihis ng maringal na damit.  Muli hindi siya
nagsasalita ng lubusan.  Hindi niya sinasabing “Huwag kang magsuot ng damit.”  Ni hindi niya
hinahatulan ang  pagbabago ng damit, ng bagong damit – na hindi ka pwedeng magkaroon ng higit
pa sa isang terno ng damit.  Hindi, hindi iyon ang Salita ng Dios.  Iyon ay maling kabutihan.   Ang
kaisipan ay labis na kaabalan sa anyo – limampung pares ng sapatos, hindi nakikita sa parehong damit
ng dalawang beses sa kaparehong okasyon.  Huwag magpadala sa panlabas.  Si Pedro ay hindi
nagbibigay ng lubos na pagbabawal sa mga babaeng Cristiano:  Huwag ayusin ang iyong buhok, huwag
magsuot ng gintong alahas, huwag kang magsuot ng magagandang damit, kundi lumang pranela.
Hindi, hindi ganoon ang Salita ng Dios.  Kundi ito:  Ano ang nasa puso mo?  Ano ang pinagtutuunan
mo ng iyong pansin? 
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Natatandaan mo sa Kasulatan ay sinabi ng Dios, “Habag ang ibig ko at hindi handog.”  Ibig bang
sabihin noon na sinabi Niya sa bayan ng Dios sa Lumang Tipan na kalimutan na ang paghahandog?
Hindi, ibig Niyang sabihin na mas nais Niya ang habag kaysa handog.  Mas nais Niya ang handog upang
maging kapahayagan ng mahabaging puso sa iba.  Sinabi ng Panginoon, “Huwag kayong magsumikap
nang dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan
na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao.”  Ibig ba Niyang sabihin, Huminto ka na sa pagtatrabaho, huwag
ka ng pumasok, magpatuloy ka sa  kagalingan?  Hindi!  Ibig Niyang sabihin, Huwag kang maging abala
sa mga bagay na makalupa, sa iyong trabaho, sa kung gaano kalaking pera ang iyong kikitain.  Kundi
hayaang ang iyong pagkaabalahan ay ang Aking Salita.  Kaya dito rin, ang Salita ng Dios ay hindi
nagbabawal sa kaakit-akit na ayos ng iyong buhok, ng maingat na paggamit ng alahas, at iba’t ibang
kulay ng damit.  Kundi sinasabi ng Dios, “Mas binibigyan ko ng pansin ang pagpapalamuti ng iyong isip
at puso ng mga katangian at biyaya ni Jesu Cristo kaysa iyong katawan ng mga alahas at damit.

Ngayon, ang Salita ng Dios ay nangangahulugan nito:  Ang inyong kagayakan, ang inyong pagiging
kaakit-akit, ay huwag masentro sa panlabas na paggagayak ng inyong hubog, ng perpektong
mapuputing ngipin, ng pagpapatulis at pagkukulay ng kakaibang kulay ng inyong buhok (berde at
kulay-ube), mga kulay na hindi ginawa ng Dios para sa buhok ng tao.  Ang inyong kagayakan ay huwag
maging ibinaon na silicone, hubog na manyikang Barbie, binanat na balat, walang linya sa inyong
mukha.  Huwag maglaan ng hindi kailangang pansin sa inyong panlabas.  Kundi ang maging kagayakan
ninyo ay panloob na pagkatao.  Doon matatagpuan ang kagandahan.

Ngayon ay alam na natin na ang Biblia ay hindi nagtuturo na ang puso ng tao ay mabuti.  Hindi sinasabi
ni apostol Pablo na, “Ang mahalaga ay kung ano ang nasa puso.”  Hindi, kundi ang panloob na
pagkatao ang sanggunian sa bagong tao kay Jesu Cristo.  Ang panloob na pagkatao ang gawa ni Jesu
Cristo sa puso ng anak ng Dios.  Iyan ang kagandahan.  Ito ay ang pagtatanim, ang pagkakaloob, ang
pagbibigay ng buhay ni Cristo sa pamamagitan ng biyaya lamang na ibinaong espiritual sa ating puso.

Ngayon, pakinggan mo ito sa positibong katuturan.  Bilang Cristianong babae, ang iyong pagbibigay-
diin ay dapat nasa kung ano ang ginawa ng Dios sa iyong puso.  Ang Dios, sa biyaya, sa pamamagitan
ni Cristo, ay inilagay ang pag-ibig at kapayapaan at ang kagalakan ng banal na ebanghelyo sa iyong
puso.  Ginawa kang matuwid ng Dios kay Cristo.  Ikaw ay maganda kay Cristo.  Ikaw ay kaakit-akit sa
Kanya sa katuwiran ni Cristo.  Ang Banal na Espiritu ay nananahan sa iyo upang pabanalin ka, upang
likhain sa iyo ang kadalisayan at pag-ibig sa Dios.  Hayaang ito ang pagkaabalahan ng buong buhay
mo.  Ituon ang iyong puso sa mga bagay na iyon – ang panloob na pagkatao.

Kinakailangang hindi ito nakikita ng mata.  Ito ay panloob, sa puso at sa espiritu.  Ang kagandahan ay
hindi nakikita sa salamin.  Maaari kang tumayo sa harapan ng salamin at tumingin hanggang gusto mo,
hindi mo makikita ang ganda na makakakuha ng pansin ng Dios doon.  Ito ay matatagpuan sa puso.
Bantayan mo ang iyong puso, kabataang babae, dahil mula rito’y dumadaloy ang mga bukal ng buhay.
Ang puso – doon ay ibinibigay ng Dios ang buhay ni Jesu Cristo – ang puso na nagmamahal at
nagtitiwala at nagpupuri kay Cristo.  Ang buhay ni Cristo na ibinigay sa lugar na iyon kung saan ang
kaisipan at motibo at kaasalan at pananaw ay nakaayon kay Cristo.  Ang pusong inihandog sa Dios kay
Jesu Cristo na nagtataglay ng kagandahan ni Jesu Cristo – doon matatagpuan ang tunay na
kagandahan.  Ang kagandahan ay hindi kapag mapapalingon ng isang babae ang ulo ng mga lalaki
habang siya ay naglalakad at nagtataas ng kanyang kilay.  Kundi ang kagandahan ay matatagpuan sa
isang babae sa buhay ni Jesu Cristo sa kanyang puso, sa pag-ibig at pagtitiwala at pagpupuri sa Dios
na nagmumula sa kanyang buhay, kanyang pananampalataya.  Ang kagandahan ay hindi matatagpuan
sa kaha ng JC Penny, Nordstroms, Marshal Field’s, o saan ka man pumunta.  Ang kagandahan ay hindi
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matatagpuan sa Valley Gym.  Ang kagandahan ay hindi bagay na isasabit mo sa iyong katawan,
ikakabit, itutusok, ipipinta, o isusuot.  Ang kagandahan ay hindi maipapanumbalik ng isang plastic
surgeon.  Hindi ito mabibili kung saan ibinebenta ang  mga pantalong Calvin Klein o kung saan ang
sapin sa paang Adidas o mga damit na Lora Ashley ay ipinagbibili.  Hindi ito sa iyo kung suot mo ang
mga damit ni Tommy Hilfiger o anupaman – mga usong damit, 14-carat na mga kuwintas.  Ito ay
matatagpuan sa isang lugar – ang panloob na pagkatao.  Kung ikaw man ay pupunta sa lugar, kung
saan, sa pagtingin ng Dios, ikaw ay maganda, kailangan mo itong malaman – na ang nasa iyong puso
ay mas mahalaga kaysa iyong buhok, iyong alahas, at iyong mga damit.  Naririnig mo ba ito?  Ang
nakikita ng Dios sa iyong puso, ay wala sa katotohanang ikaw ay nasa uso.   

Kung ang iyong pangako kay Jesu Cristo ay nangangahulugan ngayon na marami sa mga nasa tindahan
na hindi mo bibilhin o isusuot, at hindi mo sa gayon dadaanan ang pagtitipon ng sanlibutan, ay maging
gayon nga.

At mga lalaki, minsan pa, ano ang hinahanap n’yo?  Ang inyong mga mata, sila ba ay sinanay ng mga
magasin ng sanlibutang ito, sa mga daanang palabas, Cosmopolitan, ng pornograpiyang magasin, ng
mga bilbord?  O ang inyo bang mga mata ay sinanay sa Salita ng Dios?  Hinihikayat mo ba ng iyong
asawa at iyong mga kapatid na babae kay Cristo na maging maganda sa harapan ng Dios?  Nais mo
ba ang iyong asawa na gawing mas malinaw na ang malaking alalahanin ng kanyang puso ay kung ano
ang kanyang anyo sa Dios? 

Babalikan natin ang sitas na ito sa susunod.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagpalain Mo po ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Amen.


