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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Pedro 3:5-6

“Isang Magandang Halimbawa Ng Walang-takot Na Pagpapasakop”

ni Rev Carl J Haak

Babalik tayo ngayon sa panghuling pagkakataon sa ating serye sa pag-aasawa, pamilya, at tipan ng Dios,
minsan pang tutuon sa kahulugan ng pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawa.  Maraming
beses ko nang sinabi sa seryeng ito na hindi natin madalas na masasabing ang pag-aasawa ay dapat
maging larawan ni Cristo at ng iglesia, ibig sabihin na tayo, bilang mag-asawa, ay dapat salaminin ang
tipang bigkis ng Dios sa atin sa ating pag-aasawa.  Ayaw nating magsinungaling ang ating pag-aasawa,
upang mag-iwan ng maling palagay.  Kundi nais nating mag-iwan ito ng tamang palagay sa ibig sabihin
ng iniibig ni Cristo ang iglesia.

Sabi ni Jesus, “Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang luwalhatiin nila
ang inyong Ama na nasa langit.”  Kung gagawin natin iyan, bilang mag-asawa, dapat nating malaman ang
ating pagkatawag.  Ang pagkatawag natin bilang asawang lalaki ay ganapin ang matalino, biblikal na
pamumuno sa ating asawa.  Dapat tayong tumingin kay Cristo.  Dapat nating ibigin ang ating asawa ng
may mapagsakripisyong pag-ibig.  Dapat nating ingatan at tustusan ang ating pamilya.  At nakita natin
noong nakaraan na ang asawang babae ay dapat magpasakop sa sarili niyang asawa na gaya ng sa
Panginoon.  Dapat siyang maging larawan ng pagpapasakop ng iglesia kay Cristo na siyang nais niyang
salaminin sa kanyang asawa.  Sa madaling salita, ang pagkatawag ng asawang babae ay mag-iwan ng
patotoo sa harap ng sanlibutan sa kung ano ang iniisip ng iglesia kay Jesu Cristo, at ng dakilang pag-ibig
ng iglesia para kay Jesu Cristo.

Minsan pa nating titingnan ang pagkatawag ng asawang babae upang magpasakop.  Sa araw na ito ay
titingnan natin ang Salita ng Dios sa I Pedro 3:5,6.  Mababasa natin, “Sapagkat nang unang panahon ay
ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Dios ang kanilang sarili, at sila'y nagpasakop sa
kani-kanilang mga asawa, tulad nang pagsunod ni Sarah kay Abraham, na kanyang tinawag na panginoon.
At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti, at hindi kayo natatakot sa anumang
pananakot.”  

Si Pedro doon ay binabakas ang mga ugat ng matalinong pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang
asawa.  Sinabi niya na ito ay kabilang sa kanya mismong pagiging babae, bilang ipinagkaloob ng Dios.
Sapagkat ang mga babae, kay Cristo, ay banal, sila ay nagtitiwala sa Dios, at ginagayakan nila ang
kanyang sarili ng mga espiritual na biyaya.  Dahil iyan ang kalagayan sa babae, makikita mong nakikita
rin niya at sinusunod ang kanyang pagkatawag upang magpasakop sa kanyang asawa. Kaya, kung
naghahanap ka ng pinagmumulan ng pagpapasakop ng asawang babae, at kung itatanong mo, “Saan
nagmula itong pagpapasakop?  Anong nagbibigay ng buhay dito?  Paano mo ito ipapaliwanag?” sumagot
si Pedro:  “Kailangan mong makita ang pagiging babaeng Cristiano.  Kailangan mong maunawaan kung
ano ang kahulugan ng pagiging babae ng Dios.  Ang mga ugat ng pagpapasakop ng asawang babae ay
matatagpuan doon.” 
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Ngunit bago natin tingnan ang mga ugat na ipinapakita sa atin ni Pedro, pansinin natin ang dalawang
bagay, kahit sandali lang, dito sa Salita ng Dios.  Una, ipinapahayag ni Pedro ang dakilang layunin ng Dios
sa Kasulatan sa Lumang Tipan, gayundin sa Bagong Tipan, lalo na sa mga makasaysayang bahagi ng mga
Kasulatang iyon.  Ang layunin ng Dios ay bigyan tayo ng mga halimbawa (pamumuhay, paghinga, mga
tunay na halimbawa) ng tumutubos na biyaya.  Kapag binasa mo ang Kasulatan sa Lumang Tipan, huwag
agad gawing espiritual.  Huwag mong isipin na kailangan mong makahanap ng nakatagong kahulugan sa
likod ng bawat pangyayari.   Ang Dios ay nagbibigay ng tunay, matibay na mga halimbawa ng kahulugan
ng pamumuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya.  Huwag mong basahin ang Biblia bilang
luma, sinauna, matagal nang aklat.  Kundi sa buhay ng mga banal kapwa sa Luma at Bagong Tipan,
tingnan na ang Dios ay gumuguhit ng larawan ng ibig sabihin ng pamumuhay sa biyaya.

At, pangalawa, tingnan natin na si Pedro ay nagsasabi sa atin na nang inilagay niya sa harapan natin ang
pagkatawag ng asawang babae upang magpasakop sa kanyang asawa, hindi siya naglalagay ng kakaiba.
Nang tawagin ng Kasulatan ang asawang babae na magpasakop sa kanyang asawa, hindi ito isang bagay
ng isang partikular na kultura.  Sinasabi ni Pedro na ang buhay Cristiano ay pareho rin sa lahat ng
panahon.  Ang buhay Cristiano ay hindi itinatakda ng kakayanin ng lipunan, anong tatanggapin ng
panahon.  Kundi ito ay itinatakda ng kalooban ng Dios sa Banal na Kasulatan.  Ang bawat panahon ay may
sarili nitong kahambugan.  Ang bawat panahon ay magsasabing, “Ang mga usapin, kalagayan ng ating
panahon, ay iba.  Tayo ay nabubuhay sa pandaigdig na lipunan.  Binago na natin ang mga papel ng
asawang lalaki at babae.  Binago na natin ang sekswal na pagkasanay at moral.  Nagsasabi ang Biblia
tungkol sa mga babaeng nagsusuot ng sandalyas at may dalang tubig sa banga at nakatira sa mga tolda
at yumuyukod sa mga lalaki.  Pero hindi na ganyan ngayon.”  Sinasabi ng Dios diyan, “Huwag kang
magsalita ng may kahambugan.”  Sa aklat ng Job, tinanong si Job, “Gaano ka na katagal nabubuhay, Job?”
Gayundin, sinasabi ng Dios tungkol sa mga babae, “Ito ang Aking salita.  Ito ang kanyang kagandahan.
Ito ang kanyang pagkababae.  Kasama rin na sa pag-aasawa ay magpapasakop siya sa kanyang asawa.”

Ngayon, gaya ng sinasabi ko, ipinapakita ni Pedro kung ano ang mga ugat ng pagpapasakop ng babae sa
kanyang asawa, ang mga bagay na nagpapatibay dito at nagpapaganda.  Ipinapakita niya ang tatlong
ugat.

Una, ang pinakamalalim na ugat ng pagkababae ay pag-asa sa Dios.  Sa talatang 5 ng I Pedro 3 mababasa
natin, “Sapagkat nang unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Dios
ang kanilang sarili.”  Sila ay umasa sa Dios.  Diyan nagsisimula ang Kasulatan.  Ano ang pinakamalalim
na ugat ng biyaya ng Dios sa isang babaeng sumasampalataya?  Ito ay ang pag-asa sa Dios.  Sa mga
salita ng Awit 62:  Sa Dios lamang naghihintay nang tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking
pag-asa ay mula sa kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog.
Hindi inilalagay ng babaeng Cristiano ang kanyang pag-asa sa kanyang asawa bilang pinagmumulan ng
pangunahin niyang kabutihan at kapayapaan.  Hindi niya inilalagay ang kanyang pag-asa sa buhay na ito.
Hindi niya inilalagay ang kanyang pag-asa sa pagkakaroon ng asawa.  Hindi niya inilalagay ang kanyang
pag-asa sa kanyang anyo.  Hindi niya sinasabi tungkol sa kanyang anyo, “Ito ang magpapanatili sa akin.
Ito ang magbibigay ng katiyakan at pagtanggap.”  Kundi inilalagay niya ang kanyang pag-asa sa mga
pangako ng Dios.  Pinanghahawakan niya sila.  Iyan ang ugat ng pagiging babaeng Cristiano:  pag-asa
sa Dios.

Mababasa natin sa Kawikaan 31:25:  “Kalakasan at dangal ang kanyang kasuotan, at ang panahong
darating ay kanyang tinatawanan.”  Mas mabuting isalin na, “tatawanan niya ang panahong darating.”
Tatawanan niya ang lahat ng ihahatid ng hinaharap at maaaring ihatid, dahil siya ay umaasa sa Dios.  Ang
pinagmumulan ng pagkababae, una sa lahat, kay Cristo, ay pag-asa sa Dios.  Sa pamamagitan ng pag-asa
sa Dios ang babaeng Cristiano ay tumitingin palayo sa mga suliranin, paghihirap, at mga hadlang sa buhay
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na ito na tila nagpapadilim sa hinaharap.  At itinutuon niya ang kanyang pansin sa soberanong
kapangyarihan at pag-ibig ng kanyang Dios, na naghahari sa langit at lupa ayon sa Kanyang naisin.  Ang
babaeng Cristiano, samakatuwid, ay alam ang kanyang Biblia.  Alam niya ang kanyang teolohiya.  Alam
niya ang pagiging soberano ng Dios.  Alam niya ang Kanyang pangako na makakasama niya Siya at
tutulungan siya anuman ang mangyari.  Ito ang malalim na ugat ng pagkababae.

Hindi ito malalim na ugat ng bawat babae, kundi ng babaeng mananampalataya lamang.  Hindi lamang
ng babaeng may asawa, kundi lahat ng mga babaeng banal.  Itinataboy ng pag-asa ang takot – umasa
sa Dios! Iyan ang una.

Pangalawa, sinasabi ni Pedro na ang ugat ng pagkababae ay kabanalan.  Sabi niya, “…ng mga banal na
babae, na umaasa sa Dios.”  Ang ugat ng pagiging babaeng Cristiano ay kabanalan, ang kabanalan na
ipinagkakaloob ni Jesu Cristo.  Kung minsan may masama tayong kaisipan sa kabanalan.  Ang kabanalan
ay hindi bagay na sa ating sarili.  Ito ay sa biyaya ng Dios.  Ito ang presensya ng Banal na Espiritu ni Cristo
sa ating puso na gumagawa ng bago, nakalulugod sa Dios na pagnanasa.  Kay Cristo, ang kabanalan ay
hindi mahirap na gawain, isang nakakabagot na bagay.  Ni ito ay isang mapagmalaking bagay kung saan
ay sinasabi nating, “Mas banal ako kaysa iyo.”  Kundi ito ang pagtatalaga ng buo kong pagkatao at ang
pag-aalay ng aking kabuuan sa paglilingkod sa Dios.  Ito ang pagkaalam sa layunin ng aking buhay.  Sabi
ni Pedro sa I Pedro 2:9, “Ngunit kayo'y isang…bansang banal… upang inyong ipahayag ang mga
makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kagila-gilalas na
liwanag.”  Ang kabanalan ay nangangahulugang tayo ay ibinukod para sa kapurihan ng Dios.  Ang
kabanalan sa babaeng Cristiano ay nangangahulugang nauunawaan niya na siya ay hindi ibinukod upang
tingnan ng mga lalaki sa pagnanasa.  Mga babae, dapat kayong maging napakaingat sa paglalagay ng
inyong mga larawan sa Facebook.  Alam ng bawat lalaki kung anong mga larawan mayroon kayo at alam
nila kung ano mismo ang ipinapakita ninyo.  Ang inyong katawan (hindi, hindi iyo, ang katawan ni Cristo
– ito ay pag-aari ni Cristo!) ay para sa kapurihan at karangalan ng biyaya ng Dios.  Ang ugat ng babaeng
Cristiano ay ang matatag na pagnanasa, ito ang tapat na pagtatalaga, upang maging dalisay, malinis, at
nakatalaga sa Dios.  Ang isang binatang Cristiano ay maaakit sa iyo sa pamamagitan ng hindi mo
ipinapakita sa kanya.

At, pangatlo, ang ugat ng babaeng Cristiano ay dapat ituon sa panloob na kagayakan ng biyaya.  Sinasabi
ni apostol Pedro, “Ganito ginayakan ng mga babae sa Lumang Tipan ang kanilang sarili.”  Dito ay tinutukoy
niya ang mga talatang 3 at 4 ng I Pedro 3, kung saan ay sinabi niyang ang kagayakan ay hindi dapat
panlabas, kundi ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas.  Ang babaeng Cristiano,
kung gayon, ay hindi nakatuon sa panlabas.  Hindi dahil ang Biblia ay laban sa kagandahan at pagiging
kaakit-akit.  Hindi mo dapat basahin ang Kasulatan at sabihing ang babaeng Cristiano ay dapat magdamit
ng magaspang na telang sako.  Kundi ang kaisipan ay ito, na ang babaeng Cristiano ay hindi nakatuon,
hindi nagpapakahirap, sa panlabas kundi nakatuon sa panloob na kagandahan.  Iniisip niya ang panloob
na kagandahan.

Kinakausap din ang mga lalaking Cristiano dito sa kanilang inaasahan.  Ano ang sinasabi natin sa mga
babae sa iglesia, sa ating mga asawa, sa ating mga anak na babae, na nais natin silang maging?  Sa
sanlibutan napakalinaw kung ano ang nais nilang maging.  Ito ay ipinapahayag sa mga modelo ng uso –
papayat nang papayat.   Ipinapakita ito sa mga pabalat ng magasin at sa telebisyon at sa mga bilbord.
Dapat silang may perpektong hugis, masisikip na damit, cleavage, damit na mukhang hubad, mapang-akit
na tingin.  Ang kagandahan sa sanlibutan ay lantaran, mapagtantya, at tiyak.  Sabi ng Dios, “Pumunta
kayo sa Aking banal na paaralan ng kosmetolohiya.”  Hindi ito walang buhay!  Si Sarah, Rebekah, Raquel
– ang mga ito ay magagandang babae.  Ang kagandahan ay kaloob ng Dios.  Ngunit sinasabi ng Dios na
dapat mong isipin ang tungkol sa panloob na kagandahan na sumasalamin sa biyaya ni Jesu Cristo.
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Ngayon ito ay mula sa mga ito – pag-asa sa Dios, kabanalan, at pagtuon sa panloob na kagandahan –
mula sa mga ito ay umuusbong ang makadios na pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawa.
Huwag mo munang subukang maging mapagpasakop.  Hilingin mo sa Dios na palaguin ang mga bungang
ito sa iyong puso: pag-asa sa Dios, kabanalan, at ang pagtuon sa panloob na kagandahan.  Mula sa mga
bagay na iyon sa iyong puso, mamuhay ng may pagpapasakop sa iyong asawa.

Pinagsama-sama itong lahat ni Pedro sa isang halimbawa.  Madalas na sinasabi sa atin ng Kasulatan na
ang isang halimbawa ay katumbas ng libu-libong salita.  Ang halimbawa dito ay si Sarah.  Sabi ni Pedro,
“Tulad nang pagsunod ni Sarah kay Abraham, na kanyang tinawag na panginoon:  At kayo ngayon ay mga
anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti, at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot.”  

Sino si Sarah?  Si Sarah ang asawa ni Abraham at isa sa pinakakaakit-akit na babae sa buong Biblia.
Marami siyang anyo.  Siya ay babae ng pananampalataya.  Binanggit siya sa Hebreo 11:11:  “Sa
pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak.”  

Hindi, syempre, kinakalimutan ng Biblia ang mga pagkakamali ni Sarah.  Si Sarah ay maaaring adelantado.
Sa Genesis 16, nang ang pangakong anak kay Abraham ay hindi pa natutupad, at siya ngayon ay 78 taong
gulang na at nasa lupain ng Canaan sa loob ng labintatlong taon, sinabi niya kay Abraham, “Sumiping ka
sa aking alilang si Hagar at magkaanak ka sa kanya.”  At sinunod siya ni Abraham.  Doon ay may
pagpapalit ng papel.  Nakinig siya sa kanya.  Itinutulak niya siya sa maling paraan.  Sa ibang pagkakataon,
hindi nanindigan si Sarah kung kailan dapat siyang manindigan – nang sabihin ni Abraham kay Sarah,
“Sabihin mo sa Faraon na kapatid kita, dahil natatakot akong patayin niya kapag natuklasan niyang ikaw
ay asawa ko.”  Dapat ay sinabi niyang, “Abraham, paano mong naimumungkahi ang ganyang bagay!”

Subalit ang Biblia ay nakatuon sa mga katangian ni Sarah, sa kanyang pananampalataya, sa ginawa sa
kanya ng Dios.  Hindi siya ganap.  Nang buurin ng Dios ang kanyang buhay, at ginamit siya bilang
halimbawa, hindi Siya tumuon sa mga pagkakamali niya.  Tumuon Siya sa ginawa Niya sa kanya.  Ang Dios
ay higit na mapagbiyaya kaysa sa atin.  Dapat tayong matuto mula diyan.

Sinabi ni Pedro na si Sarah ay halimbawa ng dalawang bagay – dalawang bagay na ginawa sa kanya ng
Dios bilang halimbawa sa mga Cristianong asawa.  Una sa lahat, sa kanyang ginawa.  Sinunod ni Sarah
si Abraham.  Nakinig siya sa kanya at tumugon ng mabuti.  Ipinakita niya ang kanyang pagpapasakop sa
pagsunod kay Abraham, sa pamamagitan ng pagsusuko ng pinakamahalaga sa kanya bilang babae.  Sinabi
ng Dios kay Abraham, “Pumunta ka sa lupaing ipapakita ko sa iyo.”  Si Abraham ay pitumpu’t-limang taong
gulang.  Si Sarah ay animnapu’t-lima.  Salita lamang at pangako ng Dios ang mayroon si Abraham.
Kailangang iwan ni Sarah ang lugar, ang lugar ng kanyang pamilya, ang lugar ng kanyang katiyakan.
Kailangan niyang ilagay ng higit sa kanyang sarili ang pagkatawag at tungkuling ibinigay ng Dios sa
kanyang asawa.  Wala siyang kaibahan sa ibang babae.  Tinanong niya sana si Abraham, “Saan tayo
pupunta?  Alam mo ba kung saan?  Babalik ba tayo?”  At ang naisagot lamang niya ay, “Sarah, hindi ko
alam.  Kailangan mong sumama sa akin.”

At pagkatapos, huwag kalimutan ang Genesis 22, nang sabihin ng Dios kay Abraham, “Kunin mo ngayon
ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at ialay mo siya bilang
handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.”  Akala mo ba ay inilihim
iyon ni Abraham kay Sarah?  Hindi ako naniniwala diyan.  Naniniwala akong sinabi niya sa kanya.  “Sarah,
tinawag tayo ng Dios upang ialay ang batang ito, na ibigay ang bata.  At, Sarah, hindi ka maaaring
sumama sa akin.  Hindi mo siya maaaring ipagsanggalang.  Ang Dios ang bahala dito.”  Sa palagay ko ang
araw na iyon ay tigmak ng luhang pagpapaalam.  At habang iniisip natin si Abraham sa tatlong araw na
paglalakbay patungong Bundok ng Moria yamang nalalaman na kailangan niyang ihandog ang sarili niyang
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anak, ano sa palagay mo ang nasa puso ni Sarah nang maiwan siyang mag-isa sa bahay, habang iniisip
niya ang anak niyang si Isaac, ang anak ng himala, na kanyang inalagaan at minahal?  Sa palagay ko ang
mga huling salita na sinabi ni Abraham at Sarah nang araw na umalis si Abraham kasama si Isaac upang
ihandog siya ay ang mga salitang nakatala sa Hebreo 11:19.  Naniniwala akong sinabi ni Sarah ang mga
salitang ito kay Abraham:  “Maaari siyang buhayin ng Dios mula sa mga patay.”  Umasa si Sarah sa Dios.
Alam ni Sarah ang pangangalaga ng Dios sa kanya at itinalaga ang kanyang anak sa pangangalagang iyon.

Pangalawa, si Sarah ay isang halimbawa dahil sa itinawag niya sa kanyang asawa.  Sinabi ni Pedro na
tinawag niya siyang “panginoon.”  Ano ang ibig sabihin noon?  Ito ang ibig sabihin:  kung ano ang tawag
mo sa isang tao ay sumasalamin sa iniisip mo tungkol sa relasyon mo sa taong iyon.  Tunay na kawili-wili
na sa isang pagkakataon ay may nakatala sa Biblia na tinawag ni Sarah si Abraham na “panginoon.”  Ito
ay makikita sa Genesis 18:12.  Tatlong anghel ang nagpakita kay Abraham.  Sinabi ng Dios ang Kanyang
pangako:  “Si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki.”  Matatandaan mo na si Sarah, sa loob ng kanyang
tolda, ay nakikinig.  At nang marinig niya iyon, tumawa siya, dahil lampas na siya sa gulang ng
pagkakaroon ng anak.  Hindi pa siya nagkakaanak.  At sinasabi sa atin ng Espiritu ng Dios kung ano ang
sinabi niya sa kanyang sarili nang sandaling iyon:  “Pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang
asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?”  Ngayon, ang sinasabi mo sa likod ng isang tao ay ang
pinakamalinaw na pagpapahiwatig ng iniisip mo tungkol sa kanya.  Sa kanilang mukha ay sinasabi mong,
“Opo, ginoong opisyal.  Opo, Tatay.”  Ngunit pagkatapos, kapag mag-isa ka na lang, ipinahahayag mo
kung ano talaga ang iniisip mo tungkol sa taong iyon.  Narito si Sarah.  Ipinahahayag niya ang kawalan
niya ng pananampalataya sa pangako ng Dios, ang kanyang pagdududa sa Dios, at kung magsasalita man
siya sa nakakahiyang paraan tungkol sa kanyang asawa iyon ay ngayon na.  “Magkakaanak ako sa
matandang iyon?” 

Ano ang tawag mo sa asawa mo?  Anong tawag mo sa asawa mo kapag ikaw ay inis na inis at galit na
galit?  Si Sarah, nang sandaling iyon, ay tinawag siyang “panginoon.”  Niyakap ni Sarah sa kaibuturan ng
kanyang kaluluwa ang kanyang relasyon kay Abraham na ibinigay ng Dios sa pag-aasawa.  May itinuwid
siyang isang bagay.  “Ito ang asawang bigay sa akin ng Dios.  Ito ang aking ulo, ang aking pinuno, ang
aking tagatustos, ang aking tagapag-ingat, ang aking panginoon.”  Mula sa puso, sabi ng Biblia, ay
nagsasalita ang tao.  Niyakap mo na ba itong Salita ng Dios na ang lalaking ibinigay sa iyo ng Dios, ang
isa na iyong pinakasalan, ay ang iyong ulo, asawa, pinuno, tagapag-ingat, panginoon?  At, alang-alang
kay Cristo, pinaglilingkuran mo ba siya kung paanong naglilingkod ang iglesia kay Cristo?

Sabi ni Pedro sa babaeng Cristiano, “Hindi ka dapat matakot kapag ginawa mo ito.  Kayo ay mga anak ni
Sarah, kung gumagawa kayo ng mabuti, at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot.”  Ang
pagpapasakop ay hindi dapat nakaugat sa takot.  Ang pagpapasakop ay malaya.  Ito ay ating kalayaan
kay Cristo na ialay ang ating sarili para sa iba.  Ito ay kalayaan.  Kayo ay mga anak ni Sarah.  Ang
pananampalatayang inilagay ng Dios kay Sarah ay ang pananampalatayang inilalagay ng Dios sa iyo.
Itong babaeng si Sarah, na nagsusuot ng sandalyas at nakatira sa isang tolda, ay nagsasalita.  Ang Dios
ay nagsasalita sa pamamagitan niya.  Ang babaeng ang lahat ay laban sa kanyang pag-asa, na hindi
nakakakita ng mga pangako ng Dios sa pamamagitan ng mata ng tao, siya ay sumampalataya sa Dios.
At ang kanyang halimbawa ay nagbigay-buhay.

Hayaan tayong mahikayat.  Ang sa iyo ay hindi lamang pag-aasawa.  Ikaw ay anak ni Sarah.  Ang iyong
buhay ng makadios na pagpapasakop, ang iyong buhay bilang asawa, ay nakaluluwalhati sa Dios.  Marahil
ikaw ay hindi nasusulat sa Good Housekeeping, o sa Ladies’ Home Journal.  Subalit ikaw ay nangangaral
na sermon na magtatagal.  Ang iyong buhay ay nagtataglay ng patotoo sa buong panahon ng Dios at ng
Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Hindi ka dapat matakot.  Hindi ka dapat matakot na ang pagpapasakop
ay magpapahina sa iyo.  Umasa ka sa Dios.  Hanaping gawin ang kalooban ng Dios.  Huwag kang matakot.
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Huwag kang matakot na mawawala ang iyong pagiging kaakit-akit, ang iyong kagandahan.  Huwag kang
matakot sa mangyayari sa iyong mga anak, sa iyong bahay, sa iyong kayamanan.  Gawin mong pag-asa
at kanlungan ang Dios.  Sundin ang Kanyang kalooban.  Hanapin ang kagandahang nakay Jesu Cristo.
Ibaon ang mga ugat ng iyong pananampalataya sa Kanya.  At ang henerasyong sumasampalataya, ang
iglesiang sumasampalataya, ang asawang sumasampalataya, at ang mga anak na sumasampalataya, sa
biyaya ng Dios, ay sasabihin tungkol sa iyo:  “Siya ay maganda sa kagandahan ni Cristo.”

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, muli Ka naming pinasasalamatan sa Iyong Salita at idinadalangin ang pagpapala nito sa aming puso.
Dalangin namin na hindi kami makiayon sa sanlibutang ito, kundi magbago sa pamamagitan ng Iyong
Salita, na lalo na sa aming pag-aasawa ay masalamin namin si Cristo at ang iglesia.  Dumadalangin kami
sa Kanya lamang pangalan, Amen.


