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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 (2)"

ni Rev. Carl Haak

Kung kasama namin kayo noong nakaraan, matatandaan ninyo na nagsimula tayo ng isang maikling serye
ng mga sermon sa Cristianong pag-aasawa, lalo na sa kagandahan ng babaeng Cristiano.  Ang ating mga
mensahe ay mula sa Salita ng Dios sa I Pedro 3:3, 4.  Mangyaring tingnan muli, ang mga talatang iyon.

Hindi ko uulitin o bubuurin lahat ng sinabi natin noong nakaraan, kundi, napakaikli, nakita natin na
binigyang-diin ng Salita ng Dios na ang kagandahan ay matatagpuan lamang sa gawa ni Cristo sa puso.
Lalo na, sa isang babaeng Cristiano, ang kagandahan ay hindi bagay na pinanunumbalik ng isang plastic
surgeon o mabibili kung saan ang pinakahuling uso ay ipinagbibili.  Hindi ito kapag ikaw ay may
perpektong hubog.  Kundi ito ay matatagpuan sa panloob na pagkatao, gaya ng sinasabi ni Pedro, sa lugar
kung saan si Cristo lamang ang makakarating sa pamamagitan ng biyaya at itatanim ang Kanyang buhay
ng muling pagkabuhay.

Samakatuwid, kung tayo man ay darating sa lugar kung saan, sa paningin ng Dios, tayo ay maganda,
kailangan nating marating ang katotohanang ito, na ang nasa puso natin bilang mga anak ng Dios ay mas
mahalaga kaysa ating buhok, alahas, o mga damit.

Ngayon ay nais nating ipagpatuloy ang pag-aaral natin sa sitas na ito at tuminging mabuti sa kagandahang
iyon – ano ang kagandahang iyon.  Hindi lamang ito pagkilos ng Dios sa puso ng bagong buhay kay Jesu
Cristo, kung kaya’t ang pamumuhay ng buhay ni Cristo ay ang kagandahan ng Cristiano.  Ang apostol ay
nagpatuloy sa pagsasabing ang palamuti ng isang mahinhin at maamong espiritu, na siyang, sa paningin
ng Dios, ay may malaking halaga.    Kaya ang halaga ng tunay na kagandahan ay may kinalaman sa isang
uri ng espiritu. 

Nang tinukoy ni Pedro doon ang mahinhin at maamong espiritu, hindi niya tinutukoy ang Banal na Espiritu.
Oo, ang Banal na Espiritu ay nasa atin, subalit tinutukoy ni Pedro ang kasalukuyang katangian ng kaluluwa
ng anak ng Dios.  Ang Banal na Espiritu ay nasa anak ng Dios.  At kapag ang Banal na Espiritu ay nasa
anak ng Dios, kung gayon ang katangian o espiritu ng isang tao ay nalilikha.  Ganoon natin ginagamit ang
salita.  Sinasabi natin, “Hindi ko gusto ang kanyang espiritu.”  Ibig nating sabihin na mayroong lumalabas
sa mga gawi ng tao, sa paraan ng kanyang pagsasalita, lahat ng iyon ay nagpapakita ng kasalukuyang asal
na hindi natin gusto.  O sinasabi natin, “Gusto ko ng espiritu niya.”  Ibig nating sabihin na ang kanyang
mga gawi, pag-uugali, paraan ng kanyang pananalita – may kaaakit-akit tungkol sa kanila.  Ang panloob
na espiritu ay lumalabas at tayo ay naaakit dito.  Ang espiritu, kung gayon, ng isang tao, ay ang panloob
na buhay, buhay ng isa na kanyang ipinamumuhay sa Dios.

Si Pedro, dapat nating tandaan, ay nagsasalita tungkol sa anak ng Dios na binago ng Espiritu ng buhay.
Pagbabago kay Cristo, ang ating relasyon sa Dios, kung paano tayo mamuhay sa Dios – iyon ay laging
lumalabas.  Iyon ang ating espiritu.  Hindi natin ito mapipigil.  Sa ating mga mata, sa pagpapahayag ng
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ating anyo, sa wika ng katawan, sa ating mga salita, sa ating pag-uugali, itong lahat ay lumalabas.
Sinasabi ng Salita ng Dios na ang halaga ng kagandahan ay ang espiritu ng isang babae.  Ang binagong
puso, lumalaganap sa buong relasyon ng babae sa Dios, habang ang relasyong iyon sa Dios ay
nagsisimulang salain ang kanyang buhay, iyon ang kagandahan sa paningin ng Dios. 

Binbigyang-diin ni Pedro ang dalawang bagay tungkol sa espiritung iyon:  ito ay mahinhin at ito ay maamo.
Dapat nating tandaan na hindi pinatutungkulan dito ng Salita ng Dios ang pagkatao, lagay ng kalooban.
Sinasabi dito ng Salita ng Dios ang mga biyaya, kaloob, ibinigay ng Dios, ang mga kaloob  o biyaya ng
kahinhinan at kaamuan.  Ang mahinhin at maamong espiritu ay maaaring matagpuan sa isang babaeng
mayroong masayahin, palakaibigan, masiglang pagkatao.   Hindi ibig sabihin na ang isang babae ay
makalaman kung siya ay masayahing uri ng tao.  O ang mahinhin at maamong espiritu ay maaaring nasa
isang mahiyain at matimping pagkatao.  Ngunit muli dapat nating bigyang-diin na ang mga ito ay biyaya.
Ang katotohanang ang isang babae ay mahiyain at matimpi ay hindi katibayan ng mga biyaya ng
kapakumbabaan at kaamuan kay Jesu Cristo.  Ang kahinhinan at kaamuan ay mga biyaya.  Hindi tinutukoy
ng apostol ang bagay na nagmumula sa angkan ng tao.  Ang taong mahiyain ay maaaring walang alam
sa kahinhinan at kaamuan.  Ang mahiyaing tao sa loob ay maaaring puno ng lahat ng uri ng galit.

Tayo, samakatuwid, ay dapat lumayo sa lahat ng yari sa kahoy at plastik na paniniwala kung paano nito
maipapahayag ang kanyang sarili sa iba’t ibang uri ng pagkatao.  Ang Dios ay Dios ng malaking
pagkakaiba-iba.  Tinatawag ng Dios sa Kanyang sarili ang mga lalaki at mga babae mula sa malawak na
saklaw ng lagay ng kalooban.  At dapat nating tandaan na ang iglesia ay hindi lumalakad ng buo sa isang
saradong-hakbang, iyon ay, lahat ay isang uri ng pagkatao.  Iyon ay katangian ng mga kulto – na tayong
lahat ay makiayon sa isang uri ng pagkatao.  

Hindi, ito ay tumtukoy sa mga biyaya ng kapakumbabaan at kaamuan – isang mahinhin o maamong
espiritu.  Itong salitang “mapagpakumbaba” ay ginamit sa beatitudes (Mateo 5:5), “Mapapalad ang mga
mapagpakumbaba: sapagkat mamanahin nila ang lupa.”  At dalawang beses itong ginamit patungkol kay
Jesu Cristo.  Sa Mateo 11:28-30 sinasabi ng Panginoon, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na
nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan.  Pasanin ninyo ang aking
pamatok, … sapagkat ako’y maamo at may mapagpakumbabang puso.”  Muli, sa Mateo 21:5, mababasa
natin ang matagumpay na pagpasok ng panginoon sa Jerusalem nang Siya ay sumakay sa asno, “Tingnan
mo, ang iyong Hari ay dumarating sa iyo, mapagkumbaba, at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang
asno na anak ng babaing asno.”  Maaari nating isalin ang itong salitang “mapagpakumbaba” bilang
“maamo.”  Mababasa natin, halimbawa, sa Galacia 5 na “ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan, kagandahang-loob.”  Muli, mababasa natin sa Galacia 6:1 na kapag tayo ay may sumusuway
na kapatid sa iglesia ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan.

Kaya ano ang mapagpakumbaba at maamong espiritu?  Ang mapagpakumbaba at maamong espiritu, sa
negatibo, ay espiritung hindi ipinipilit ang karapatan ng isang tao.   Ito ay hindi marahas, mapanindigan,
iginigiit ang sarili niyang paraan.  Si Moises ang pinakamapagkumbabang tao sa lahat, mababasa natin
sa Kasulatan.  Ibig bang sabihin nito na siya ay hindi malakas na pinuno?  Hindi!  Siya ay malakas na
pinuno.  Ngunit ang kalakasan ni Moises ay ang hindi niya pagpilit sa kanyang sarili.    Hindi siya nakadikit
sa kanyang sarili.  Hindi niya itinutulak ang kanyang sarili.  Hindi niya tiningnan ang kanyang pamumuno
sa kanyang sarili at sa kanyang sariling ambisyon ng kaluwalhatian.  Siya ay isang mapagpakumbaba at
maamong tao.  Hinanap niya ang kalooban ng Dios at matatag itong sinunod.  Ang pagpapakumbaba,
kung gayon, ay ang pagkukusang pagsuko, sa biyaya ng Dios, ng sarili nating karapatan, ng sarili nating
kaginhawahan, ng sarili nating pag-unlad, at ang pagkukusang maglingkod para sa ikauunlad ng Dios sa
iba.  Iyon ang mapagpakumbaba at maamong espiritu.
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Maamo, mahinhin at maamong espiritu, nabasa natin.  Ang salitang “maamo” ay hindi lubos na iba.  Ito
ay ginagamit, halimbawa, sa I Tesalonica 4:11, “Nasain ninyong mamuhay nang tahimik, gawin ang inyong
sariling gawain.”   Ang tahimik ay kawalan ng magulo, di-mapakaling espiritu na ipinapakita ang sarili sa
pagiging mabunganga, marahas, sumisigaw, galit.  Ang tahimik, iyon ay, isang kontrolado o payapang
espiritu.  Ang mapagpakumbaba at katahimikan ay parehong dapat maging kapahayagan ng pagtanggap
at pagyakap ng asawang babae sa kanyang banal-na-pagkakatalaga sa kanyang lugar upang pasakop sa
kanyang asawa.  Iyon ay sa paraan lamang ng mapagpakumbaba at maamong espiritu.  Ang
mapagpakumbaba at maamong espiritu ay espiritu na yumayakap sa kalooban ng Dios para sa akin at,
sa kalagayan ng isang babaeng may-asawa, pagpapasakop sa aking asawa.

Mababasa natin, halimbawa, sa I Timoteo 2L9-11, “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; … Hayaang ang babae’y matuto sa katahimikan na may buong
pagpapasakop.”  Nakita mo, katahimikan at pagpapasakop.  Hindi ibig sabihin ni Pablo na ang babaeng
Cristiano ay maging pipi, na hindi siya nagsasalita.  Syempre hindi.  Kundi ibig niyang sabihin na ang
babaeng Cristiano ay niyayakap ang kanyang pagkatawag, ang kalooban ng Dios, na ibinigay sa kanya sa
kanyang pag-aasawa.  Siya ay tahimik.  Tinatanggap niya, may kapayapaan siya, sa katotohanan na siya
ay ginawang babae, ginawang asawa.  Kapakumbabaan at katahimikan.  Iyon ay nagbubunga ng
pagtanggap, pagpapasakop ng sarili sa kalooban ng Dios.  

Nakita mo, ang pagpapasakop, maging sa pag-aasawa o sa iba pang bahagi ng buhay, ay hindi lamang
kakayahang magtiis.  Kung minsan ay iniisip natin na iyon ay pagpapasakop:  Magtitiis na lang ako.  Kaya
ito ay gaya ng batang Quaker sa isang pagpupulong ng Linggo.  Siya ay nakatayo.  Sabi ng nanay niya
sa kanya, “Sige, ang pagpupulong ang nagsimula na.  Tapos na ang pagsasalita.  Maupo ka.”  Sumagot
siya sa kanya, “Nakaupo ako sa labas, pero sa loob ay nakatayo pa rin ako.”  Hindi iyon pagpapasakop.
Ang mapagpakumbaba at tahimik na espiritu ay isang espiritu na masayang niyayakap ang kalooban ng
Dios sa aking buhay, masayang niyayakap ang kalooban ng Dios para sa lugar ko – dito, babaeng
nagpapasakop sa kanyang asawa.  Ang pagpapakumbaba at katahimikan ay binubuo nito:  lahat ng kay
Cristo ay sa akin, ang mana ng kaluwalhatian, ang mahalagang dugo ni Jesu Cristo, kaligtasan (buong
kaligtasan) kay Jesu Cristo.

Ang talagang ayaw marinig at hindi makukuha ng mga babae at mga dalagang hiwalay sa Dios ay ang
pagkatawag ng babaeng Cristiano at ang kagandahan ng babaeng Cristiano.  Ang kagandahan ng babaeng
Cristiano ay ang mahinhin at maamong espiritu.  Hiwalay kay Jesu Cristo ang babae, o isang dalaga, ay
may magulo, mapanlaban na espiritu.  Iyon ay nagiging mas malinaw sa sanlibutang ito.  Sa sanlibutan,
ang mga babaeng hiwalay kay Cristo ay nakakaramdam ng pagbabanta.  Pakiramdam nila ay dapat nilang
panindigan ang kanilang sarili, kailangan nilang kumuha ng lugar dahil wala silang lugar.  Hindi nila alam
ang kasiyahan at kalubusan na matatagpuan kay Jesu Cristo.  May isang bagay na nagpapakumbaba at
nagpapa-amo at nagpapa-hungkag sa sarili, maging tayo man ay lalaki o babae.  Ang kahinhinan at
kaamuan ay hindi lamang kapinuhang para sa mga babae.  Sila ay kapinuhang pang-Cristiano.  May isang
bagay na nagbibigay sa atin ng katahimikan at kapayapaan sa ating mga puso,  ang panloob na kalakasan
at kasiyahan.  Iyan ang pagkakaroon ng pagkatubos na nakay Jesu Cristo.  Sinasabi natin, sa
pamamagitan ng biyaya, na ang Panginoon ang bahagi ng aking kaluluwa, ang Panginoon ang aking
Pastol, hihimlay ako sa kapayapaan.

Sa talatang 4 sinasabi sa atin ng apostol na ang panloob na kagandahang ito, na ipinahayag sa isang
mahinhin at maamong espiritu, ay napakahalaga.  Sinasabi niya sa atin na ang kahalagahan ng
kagandahang ito ay matatagpuan sa dalawang bagay:  1) Ito ay kagandahang hindi lumilipas.  Sa sulat
na ito ay ginagamit ng apostol ang salitang iyon, hindi lumilipas at lumilipas.  Sinabi niya sa atin sa kapitulo
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1:4, halimbawa, na tayo ay may manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas.  Pagkatapos
ay sinabi niya sa atin sa talatang 18 ng kapitulong iyon na alam nating hindi tayo tinubos ng mga bagay
na nasisira, tulad ng pilak o ginto, kundi ng dugo ni Cristo, at na tayo ay ipinanganak na muli, talatang 23,
hindi ng binhing nasisira kay Cristo.  Ang kagandahang ibinibigay ng Dios sa babaeng Cristiano sa kanyang
puso ay kagandahang hindi nasisira.  Ito ay kagandahang hindi magagalaw ng kamatayan, na hindi
kumukupas, na hindi lumilipas.  Ito ay nakikibahagi sa kalikasan ng ating mana sa langit.  Ito ay
kagandahang hindi tumatanda o nawawa ang kanyang kinang.  Ito ay kagandahang lalong nagniningning.
Ang pinakamagagandang babae ng Dios kadalasan ay yaong mga mas mataas na ang edad.  Ang
kagandahan ni Cristo ay hindi lumilipas na kagandahan.

Ngayon, mga mahal na dalaga at kababaihan, gusto n’yo ba ng kagandahang hindi kumukupas?
Kagandahang walang kulubot?  Kagandahang hindi humuhulas tulad ng mascara, na hindi kinukuskos ng
tuwalya?  Kagandahang nagtatagal, kagandahang hindi nasisira?  Ito ang kagandahang matatagpuan kay
Jesu Cristo.  Ito ang Kanyang buhay sa inyo, buhay ng pagtitiwala at pagsunod sa Kanya.  Ang kamatayan
at pagtanda ay hindi ito magagalaw sapagkat ito ang marka sa iyong kaluluwa ng wangis ni Jesu Cristo.
Kapag nakita mo ang magagandang babae ng sanlibutan, at ang bawat isa ay yumuyukod sa kanila at
sumasamba sa kanilang paanan at nagnanasa, nakikita mo ba ang kahangalan, ang ganap na kahangalan?
Ayoko maging mapamintas kundi dalhin ang katotohanan.  Sinasabi ng Salita ng Dios, “Mahal na
magandang babae, perpektong hubog, kung ang Panginoon ay magtatagal pa ng kaunti, ikaw ay tatanda.
Ikaw, tunay, ay maaaring malimutan sa isang bahay-alagaan, kulubot, walang pamilya para dumalaw sa
iyo.  At ikaw ay mamamatay.  Sa libingan, ang mga uod ay gagapang sa iyo.”  Sabi mo ako ay
nakakapangilabot?  Hindi.  Ito ang katotohanan.  Pakinggan mo ang Salita ng Dios:  ang plastic surgeon
at pampahid sa mukha ay hanggang doon lang ang mararating.  Hindi nila matatalo ang libingan.  Kung
ang buhay mo ay naubos sa panlabas na kagandahan, nakakaawa!  Ito ay naglalaho.  Tigil, tumigil sa
pagtatangkang burahin ng mga tanda ng kamatayan.  Maraming babae ang hinahangad pa rin ang
pahiwatig na kagandahan ng kabataan.  Akala nila na iyon ang kagandahan.  Ang kanilang kagandahan
ay ang kanilang buhok, kanilang mga alahas, kanilang mga damit.  Ang kagandahang ito ay kumukupas.
Ngunit hindi ang kagandahan kay Cristo.  

Ang kagandahang ito ay napakahalaga dahil, sa pangalawang banda, inilalagay ng Dios ang malaking
halaga nito doon.  Ang salitang ito ay ginamit sa Marcos 14:3 upang ilarawan ang pabangong ginamit ni
Maria upang pahiran si Cristo – iyon ay may malaking halaga, iyon ay napakahalaga, iyon ay mahal.  Sabi
ni Pedro, Nang makita ng Dios ang kagandahan ni Cristo sa Kanyang babae at dalagang Cristiano, sabi
Niya, iyon ay napakahalaga, iyon ay napaka mahal, iyon ay may malaking halaga.  Iyon ang kagandahan
ni Cristo.  Ah, ito ay mahalaga at mamahalin.  Sa paningin ng Dios ito ay mahalaga.  Bakit ito
napakahalaga?  Dahil nakikita ng Dios ang Kanyang mukha at ang Kanyang biyaya, nakikita Niya ang
Kanyang layunin kay Jesu Cristo na natutupad, sa iyo.  Alam Niya na, bilang bunga ng gawaing pagtubos
ng Kanyang Anak, ipinagkakaloob Niya sa iyo ang kagandahan ng pagtitiwala at pag-ibig sa Kanya sa iyong
puso.  Sa iyo, bilang babae na sa iyong sarili ay maaari lamang maging pangit sa iyong kasalanan, nakikita
Niya ang biyaya ni Jesu Cristo.  Nakikita Niyang nagmumula sa iyo ang kapahayagan, “Magiging katulad
ako ng nais ng Dios na maging ako.”  Nakikita Niya ang kagandahan sa iyo.  Nakikita Niya ang pusong
gawa ng sarili Niyang mga kamay, na nagnanais na magbigay-lugod sa Dios.

Mahalaga ba sa iyo ang magbigay-lugod sa Dios?  Bawat anak ng Dios ay nais ang ngiti ng Dios.  At bawat
anak ng Dios ay kinatatakutan ang pagsimangot ng Dios.  Sa paningin ng Dios, ang kagandahang ito ay
may malaking halaga.  Ito ay maganda at kaakit-akit.  Ito ay maganda, at ito ay maganda rin sa atin.  Ito
ay maganda para iyo bilang lalaki, hindi ba?  Asawang lalaki, kabataang lalaki, makikilala mo ba ang
kagandahan kapag nakita mo ito, o hindi?  Nakikita mo ba ang espiritual na kagandahan, pinahahalagahan
mo ba ito?  Mga babaeng Cristiano, kaya nga mahal namin kayo kay Cristo.  Mahal namin kayo, hindi
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bilang lalaki na nahalina sa isang babae sa pabalat ng magasin.  Nais mo ba ng gayong uri ng pag-ibig?
Iyon ay hindi pag-ibig, iyon ay pagnanasa.  Iyon ay may ninanais na bagay.  Iyon ay gumagamit sa iyo.
Iyon ba ang uri ng pag-ibig na nais mo mula sa iyong nobyo, ang uri ng pag-ibig na ipinapakita ng lalaki
(pag-ibig na binabanggit dito), ang uri ng pagnanasa na ipinapakita ng lalaki kapag siya ay tumitingin sa
isang magasin?  Iyon ba ang gusto mo para sa iyong sarili?  O, hindi!  Mayroong dangal sa babaeng
Cristiano at ito ay matatagpuan kay Jesu Cristo.  Dapat mong mahalin ang Cristianong asawa at babae ng
pag-ibig na gumagalang at nalulugod sa kagandahan na ibinigay sa kanya ng Dios sa kanyang puso.
Nakikita mo ba iyon?

Babaeng Cristiano, ikaw ba ay maganda?

Kung gayon ay tandaan, minsan pa, mga babae, mga dalaga, mga lalaki, mga binata, tandaan, ang
kagandahan ay hindi bagay na iyong inilalagay.  Hindi ito bagay na pinagdidiyetahan mo para makuha.
Hindi ito bagay na ipinapakita sa mababang tabas ng pantaas na nagpapakita ng laman o sa maikling
pantaas na nagpapakita ng pusod.  Hindi ito bagay na nang-aakit.  Hindi ito bagay na hapit.  Ito ay nasa
puso.

Iyon ba ang nais mo?  Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na ang isang babae ay maaaring magkaroon ng
kagandahang pisikal na makapagpapalingon at magiging kaakit-akit, ngunit kung hiwalay sa Kanya,
mayroon lamang kahungkagan ng kasalanan.  Kawikaan 11:22, “Tulad ng singsing na ginto sa nguso ng
baboy, gayon ang isang magandang babae na walang dunong.”  Mga dalaga, mga babae, huwag ninyong
ayusan ang inyong sarili tulad sa manikang Barbie, ayon sa larawan sa magasing Young Sixteen, o
Cosmopolitan, o anupaman.  Hindi iyon ang kagandahan.  Kung iyon lamang ang lahat na mayroon ka,
mayroong kahungkagan, isang nakakatakot na kahungkagan.  Ang kagandahan ay si Cristo!  Ang
kagandahan ay ang Dios!  Ang kagandahan ay kaluwalhatian ng Dios na sumisikat mula sa atin.  Ang
kagandahan ay pakikiayon sa salita, pag-iisip, kilos, pagnanais, kaasalan, kay Jesu Cristo.  At ito ay
kagandahang hindi kumukupas.  Ito ay kagandahang nakakakuha ng pansin, o, oo!  Pansin ng Dios.  At
Siya ay nagagalak.  At tayo din.  Tayo ay nagagalak.  Sapagkat kay Jesu Cristo tayo ay tumatayong
maganda sa harapan ng Dios, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi dapat tayong
maging banal at walang kapintasan sa harapan Niya.

Pagpalain ng Dios ang Kanyang Salita sa ating mga puso.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Tunay na dalangin namin, na ang Salitang iyon ay
maging dakilang kapangyarihan sa aming mga buhay.  Amen.


