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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Colosas 3:18

“Masunuring mga Maybahay” 

ni Rev. Carl Haak

Ang bahagi ng ating Kasulatan ngayon ay nasa Colosas 3:18:  “Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong
asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon.”  Ano ang kahulugan nito?

Una sa lahat, kapag ating narinig ang talatang ito mula sa banal na Kasulatan, dapat nating alalahanin na
ito ay Salita ng Dios.  Ibig sabihin nito dapat nating pakinggan ang tawag ng ating Panginoon.  Dapat
nating tingnan ito bilang isang bagay na mabuti at tama, at magdadala sa atin ng isang dakilang
pagpapala.

Ibig sabihin nito huwag kang matakot kapag narinig mo ang Salita ng Dios.  At mga asawang lalaki, huwag
kayong manabik.  Huwag kayong panghinaan ng loob.  Huwag mong ilagay ang sarili mo sa pagtutol dito.
Kundi makinig, una sa lahat, ang siyang nagsasalita, at nakikinig sa pamamagitan ng pananampalataya
sa nagbangong Tagapagligtas ito kabilang.

Marahil wala kahit saanman sa sanlibutang impluwensya ang darating sa atin kaysa sa pagkatawag sa
isang tahanan, isang maybahay at isang ina.  Ang ating sariling rebeldeng makasalanang likas ang
pumipigil sa atin at nagpapakilala ng bagsik sa atin laban sa Salita ng Dios at hindi natin magawang
pakinggan ito.  Pagkatapos nariyan ang kasamaan ng feminism (o labis na pagpapantay ng kababaihan
sa kalalakihan), ang katuruan ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian, laban sa salitang
“pagpapasakop,” tayo ay nagiging gaya ng isang mailap na kabayo sa harapan ng isang panali.

Subalit dapat nating maintindihan na ang salitang ito na “masunurin” sa Kasulatan ay hindi lamang tawag
ng Panginoon, kundi ito rin ay isang tawag na mabuti at pinagpala at magdadala ng pagpapala at
kapayapaan sa ating mga kaluluwa.  Ang salitang “pagpapasakop” ay ginamit ng madalas sa Kasulatan
ng Bagong Tipan.  Ito ay maisasagawa sa bawat anak ng Dios: lalaki at babae, matanda at kabataan.
Ating mababasa sa Efeso 5:21,  “Pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Cristo.”  Ito ay isang bagay na
dapat nating gawin.  Ito ay tumutukoy sa mga matatanda sa Hebreo 13:7, kung saan tayo ay pinapayuhan
na magpasakop sa isa’t isa sa mga namumuno sa atin sa iglesia.  Tayo ay magpasakop sa pamahalaan
at sa ating pinapasukan (I Pedro 2:13):  “Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alang-alang sa
Panginoon.”  Meron pa, ating mababasa sa Lucas 2:51 ng ating Panginoong Jesu Cristo, habang Siya ay
lumalaki bilang kabataang lalaki, na Siya ay “napasakop (pareho ng ginamit na salita) sa kanila.”  Kay
Maria na Kanyang ina at Jose na Kanyang amain, Siya ay nagpasakop.  Kahit Siya ay Anak ng Dios na may
hawak ng lahat ng mga bagay sa Kanyang kamay, gayonman, nang Siya ay bata pa, Siya ay napasailalim
ng pamamahala ng Dios.  At Siya ay kusang loob na nagpasakop sa Kanyang sarili sa dalawang Niyang
mga kalikasan.

Ang salitang “pagpapasakop” ay nangangahulugang “mapasailalim, sumunod sa iba.”  Ito ay may
pagka-militar na kahulugan sa salita.  Kapag ikaw ay sumapi sa mga kawal, hindi ka na sumusunod sa
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kagustuhan mo kundi ikaw ay napapasailalim sa kabuuan sa iba.  Isinagawa ito ni Pablo ngayon sa
katawan ni Jesu Cristo.  Tayo ay dapat magpasakop sa kalooban ng ating Tagapagligtas para sa Kanyang
iglesia.  Doon lamang makakakilos ang Kanyang iglesia bilang Kanyang katawan.

Ang magpasakop sa pagpapala ng biyaya ng Dios na dito tayo ay isinuko natin ang ating sariling paraan
at buhay sa pangangalaga at sa kalooban ng ating Panginoon.  Ang pagpapasakop ay nakatindig sa biyaya
ng katubusan.  Tayo ay binayaran ni Jesu Cristo upang tayo ay hindi na sa ating sarili, kundi tayo ay
kabilang sa Kanya sa lahat ng sa atin at gagawin.  At, kaya naman, kusang loob na sumusunod sa
Kanyang paraan na gaya sa pag-aasawa.

Sa kalikasan, tayo ay lumalaban.  Ang pagre-rebelde ay naghahatid sa atin ng pagkawasak.  Tayo ay
tumalikod lahat sa ating sariling pamamaraan (Isa. 53).  Ito ang paraan ng paglalarawan sa ating
kasalanan.  Tayo ay gaya ng sinapian ng demonyo na pinagaling ng Panginoon – ang lalaki na namuhay
sa mga libingan at sinusugatan ang sarili, “Sa paraan ko, o ayoko na dito.”  Tayo ay walang kamalayan
sa iba.  Tayo ay binabantaan ng iba.  Tayo ay hindi makasarili, sentro ang sarili, mayayabang at kritiko.
Subalit sa biyaya, ang biyaya ng Dios ay nagtatagumpay.   Ipinapakita ng biyaya ng Dios ang ating mga
kasalanan at dinadala tayo sa pagpapasailalim ni Cristo upang nasain nating sumunod sa Kanya.
Pinapaamo tayo ng biyaya at dinadala sa ilalim ng matalinong kalooban ni Jesu Cristo.  Pagpapasakop,
pagkatapos ay ang kasiyahan sa pananatili sa ilalim ng ating soberanong Guro.  Ito ang kapayapaan na
mayroon ang anak ng Dios na siya ay nasa kamay ng Dios.  Hindi natin kailangang masulsulan.  Siya ay
nangangalaga sa atin.  Kanyang inaatasan tayo sa ating kalalagyan.  At ngayo’y ating nakikita ito na
matamis at nasisiyahang gawin ang Kanyang kalooban.  Ito ang pagpapasakop.  Ito ang biyaya ng Dios.
Ito ay nakaugat sa katubusan ni Jesu Cristo. 

Ikaw ba ay nasasailalim ni Cristo?  Kung hindi, samakatuwid hindi ka mapapasailalim ng iglesia, ng iyong
mga magulang, ng iyong asawa, ng pamahalaan.  Ang pagpapasakop ay isang biyaya na matatagpuan
kay Cristo.

Sinasabi ngayon ng Salita ng Dios, “Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa.”  Sinasabi ng
Kasulatang ito na ang ating pagpapasakop kay Cristo ay gumagawa sa paglikha ng Dios.  Sinasabi sa Salita
ng Dios sa atin na ang Cristiano ay hindi pag-aalsa.  Hindi sinasabi ng Cristiano, “Ako ay kabilang kay Jesus
at aking itataboy ang diktaturya.”  O ‘di naman kaya, “Ako ay magpupunta sa welga laban sa aking amo.”
O, “Hindi ako magbabayad ng aking buwis.”  O, “Aking iwawaksi ang lumang kaisipan tungkol sa
pag-aasawa.”  Huwag.  Kundi ang anak ng Dios ay nakakaunawa na ang Dios ay nagtatag ng hangganan,
at ang pag-aasawa na ito ay itinatag ng Dios.  Ayon sa institusyong ito, na ating matatagpuan sa
Kasulatan, dapat ay may isa lang na asawa – ang ulo ng maybahay at may pananagutan para sa kanyang
maybahay.  At mayroong isang maybahay na tinawag upang pasakop sa kanyang mister, ibigay ang
kanyang mga pangangailangan, at mamuhay na kasama niya.  Ang magpasakop ay nangangahulugang
nalalaman mo ang kalooban ng Dios patungkol sa iyong kinalalagyan sa pag-aasawa at, sa pamamagitan
ng biyaya ng Dios, ilalagay mo ang sarili na gawin ito na gaya sa Panginoon, na tila nababagay sa
Panginoon.

Ibig sabihin nito, na ang pagpapasakop ay pagwawaksi ng pansarili at kasalanan; ang ating sariling mga
kalayaan, ang ating pansariling makalumang pagtatampok.  Marahil higit pa sa ibang bagay, ito ang
dahilan ng lahat ng mga problema sa pag-aasawa – mga asawang lalaki at babae sa kanilang kalikasan
ay, mga makasalanang puro sarili lang ang iniisip.  Hindi matagal matutuhan sa pag-aasawa ang tungkol
sa iyong sarili, kung ang biyaya ng Dios ay gumagawa sa iyong puso.  Iyong natutuhan na sa pag-aasawa
ang dalawa ay hindi na dalawa kundi isa na lang ang sentro at malasakit tungkol sa ating mga sarili.  Tayo
ay nag-iisip para sa ating hinaharap, sa ating kaligtasan.  Ang pagiging makasarili natin ay gumagawa sa
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atin upang maging walang malay sa iba.  Ang mga taong makasarili ay nagsasalita bago mag-isip; sila ay
kumikilos bago sila sumaalang-alang.  Sinasabi nila, “Teka, sandali lang.  May mga plano na ako.  May mga
naiisip na ako.”  Ang sarili natin ang iniisip natin.  At pakiramdam natin, malibang magsalita ako ng mabilis,
ang asawa ko ay hindi ako iintindihin.  At tayo ay nagiging kritiko at sinasabi natin, “Eh, ano ba malay
naman niya?”

Pagpapasakop.  Ibig sabihin nito na ang lahat ng mga usapin ng ating mga sarili ay nasagot na kay Cristo.
Hindi na ako ang nabubuhay na sentro ng aking kalikasan; kundi ninanasa ko na isapamuhay ang aking
Tagapagligtas na si Jesu Cristo lang upang gawin ang Kanyang kalooban.  Ibig sabihin nito nalalaman ko
ang katotohanan tungkol sa sarili ko.  Sa sarili ko, ako ay walang pag-asa, naliligaw ako, ako ay isinumpa.
Subalit iniligtas ako ng Panginoon.  Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi para sa Kanya na
siyang namatay at nabuhay muli.  Nabubuhay ako sa Kanya at nabubuhay para sa Kanya.  At mula sa
biyayang ito, ako ay nagpapasakop sa asawa ko.  Ito ang patotoo ng isang mananampalatayang
maybahay.

Pansinin mong kasama ko, na ang pagtawag ng Dios sa pagpapasakop sa isang asawa ay may dalawang
mga aspeto.  Una sa lahat, ito ay kusang-loob.  “Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa.”  Ito
ay pagpapasakop na malayang ibinigay.  Isaalang-alang natin ang Panginoong Jesu Cristo.  Siya ay
dumating sa ilalim ng kalooban ng Dios para sa ating katubusan.  Siya ay napasakop sa lahat na kailangan
upang matubos tayo.  Bakit?  Ginawa Niya ito ng kusang-loob – mula sa pag-ibig Niya sa Dios – Kanyang
minahal tayo.  Kanyang sinabi, “Sinoma'y hindi nag-aalis sa Akin nito, kundi kusa Kong ibinibigay.”  Ang
iglesia ngayon, ay napasailalim kay Cristo.  Bakit?  Dahil ang biyaya ay gumagawa sa atin ng malaya.
Nagagawa natin dahil sa pamamagitan ng biyaya nais nating malugod Siya dahil ito ang tama.  Ang isang
Cristianong maybahay, ay nagpapasakop sa kanyang asawa.  Bakit?  Mula sa malaya niyang puso, mula
sa pag-ibig niya kay Jesu Cristo.

Pansinin ninyo ito mga asawang lalaki.  Hindi ka makakahanap ng talata sa Biblia na nagsasabi sa iyo na
lupigin mo ang iyong maybahay.  Makakahanap ka man ng isa patungkol naman ito sa inyong mga anak
(I Tim. 3:3).  Subalit tinatawag ni Cristo ang iyong maybahay na magpasakop sa iyo.  Ikaw ay bigo sa
iyong asawa.  Tama siya marahil sa iyong paningin.  Hindi mo man marahil pinagbubuhatan siya ng
kamay.  Hindi mo man marahil siya sinasaktan.  Nais mong gamitin ang iyong mga kamay?  Manalangin.
Ang pagpapasakop ay banal.  Ang pagpapasakop ay isang bagay na panawagan ni Cristo sa babae na
ibigay ito sa kanyang asawa.

Subalit, pansinin mo din na ang pagpapasakop na ito ay exclusive o pili lang.  Ipasakop ang iyong sarili
sa iyong asawa, hindi sa lahat ng lalaki, kundi sa iyong asawa lamang.  Bakit?  Dahil ang pag-aasawa ay
isang larawan ni Cristo at ng iglesia.  At ang iglesia ay napasailalim ni Cristo, hindi sa lahat.  Tayo ay nasa
ilalim ni Cristo.  Sumusunod tayo sa Kanya!  Ngayon, ang pagpapasakop ay larawan nito, ng iyong sariling
asawa.  Siya ang iyong ulo.  Ibinigay Siya ng Dios upang pangalagaan ka, para sa iyong kaligtasan at
matatahanan.  Magtiwala ka sa kanya.

Subalit sasabihin mo, “Hindi niya ako kinakausap.  Hindi niya ako naiintindhan.  Wala kaming
patutunguhan.”  Ang sagot ay hindi ang takbuhan ang sa palagay mo ay mabuting masisilungan.  Subalit
ibig sabihin nito ikaw (at ang iyong asawa) ay dapat sumulong sa spiritual na pag-iisip, “Siya ay aking
asawa.  Siya ang lalaki sa buhay ko.  At dapat kong hanapin ang buhay ko sa kanya.  Dapat kong gawin
ito.”  Sasabihin mo, “Subalit paano ko gagawin ito?”  Ikaw ay sumasang-ayon na ang iyong pagkatawag
mula sa Panginoong Jesu Cristo ay magpasakop sa iyong asawa.  Pero sinasabi mo, “Walang nangyayari.
Nagkakamali siya.  Siya ay masasaktan kapag sinabi ko sa kanya ang sitwasyon kung saan pakiramdam
ko ay nagkukulang ang aming pag-aasawa.  At tsaka, hindi ko gustong sinasabi niya sa akin kung paano
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ko gagawin ang aking gawaing-bahay.  Hindi niya naiintindihan kung gaano kahalaga ang bawat bagay.
Hindi niya naiintindihan kung ano ang dapat bilhin sa tindahan o kung paano pangalagaan ang mga damit.
Wala siyang ginagawang desisyon.  At naghintay ako ng napakatagal sa kanya para magpasya.  May bagay
na dapat magawa.  At tapos sasabihin mo sa akin, magpasakop?  Paano ko gagawin ito?”

Ating tingnan ang kabanatang ito para sa ilang paglilinaw.  Kung iyong babalikan ang talatang 16, makikita
mo ang sagot na ito, ina sa lahat, na tayo ay dapat , mababad sa Salita ng Dios.  Ating mababasa sa
talatang 16, “Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y
mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at
mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios.”  Ikaw ay dapat
mababad sa Salita ng Dios kung ikaw ay magpapasakop sa iyong asawa.  Dapat mong puntahan ang Salita
ng Dios hindi lang dahil sa kabiguan.  At hindi (na tayo ay nanganganib na gawin) kung saan ay may
pagdaramdam sa iyong pag-aasawa at ikaw ay pumupunta sa Salita ng Dios para sa bala upang ipukol sa
kanya at para sa ilang pansariling pagmamatuwid.  Oh, hindi.  Huwag mong gagawin ito sa Salita ng Dios.

Dapat, bilang mga kababaihang para sa Dios, bilang mga maybahay, bilang mga asawang lalaki, bilang
kalalakihang para sa Dios, mababad sa Salita ng Dios araw-araw at gawing pansarili ito.  Ibig sabihin nito
kung kailangan mo ng panahong makasama ang Salita ng Dios, binabanggit mo sa iyong asawa na dapat
niyang bantayan ang mga bata dahil kailangan mo ang Salitang ito.  Kailangan mo ang panahong ito na
kasama ang Salita ng Dios.  Habang ikaw ay nag-aaral ng Salita, habang ikaw ay natututo ng mga
katangian ng Dios ay mas magiging madali na magtiwala sa nabubuhay na Dios.  Sa pamamagitan ng
Salita ikaw ay madadala na makita ang katigasan ng iyong mga kasalanan.  At sa ilalim ng trono ng Salita
ng Dios ay makakahanap ka ng kalakasan.

May iba pang paraang ating sasanayin ang pagpapasakop na ito.  Ito ay higit na nasa negatibo.  Subalit
ito ay nasa Kasulatan.  Huwag makipag-tsismisan.  Ito ay kasalanan na nanganganib na magawa ng bawat
isa.  Subalit nagsasabi ang Kasulatan lalo na tungkol sa panahong ito sa mga maybahay.  Ang mga
maybahay ay hindi dapat abala, sa pagsasalita ng mga bagay na hindi dapat (I Tim. 5:13).  Ito ay
naghahatid ng pagkawasak sa iglesia at ito ay naghahatid ng pagkasira ng tahanan at sa pag-aasawa.
Marahil sa telepono ikaw ay nagiging malaya sa pagpuna sa iyong asawa.  Pakiramdam mo ay malaya
kang mapupuna rin ang iba.  Ano ang ginagawa mo?  Ikaw ay patungo na sa labas ng iyong pag-aasawa
na may mga problema.  At ikaw ay nag-aaya ng iba pang mga problema sa inyong tahanan – ang
napapanahong tismis na narinig mo.  Pagkatapos, marahil, isisisi mo sa ibang tao.  At sasabihin mo sa iba
ang mga bagay sa iyong asawa pag-uwi nya.  Ang kasalanan ng tismis at pagpapasakop ay hindi pwedeng
magsama, dahil ang tismis ay labag sa panuntunan ni Cristo.  Sinasabi ng tsismis, “Ako ay malayang
makakapagsalita at makakarinig kung ano ang gusto ko.”  Bilang anak ng Dios hindi ito pwede.  Ikaw ay
nasa ilalim ng kalooban ni Cristo.  Subalit, nakita mo, kung sa kasalanan ng tsismis ay lalabag ito sa
pagpapasakop mo kay Cristo, paano ka magpapasakop sa iyong asawa?

Sasabihin mo sa akin, “Naiintindihan ko ito at mahal ko ang Salita ng Dios.  Sinusubukan ko sa sarili ko
na maingatan mula sa tsismis at sinusubukan kong ibabad ang aking kaluluwa kasama ng Kanyang Salita.
Gayonman, may mga lugar kung saan napakahirap na isailalim ang aking sarili sa aking asawa.”  Paano
naman ito?  Kasama ang paningin ng Panginoon, aking binigyang diin sa iyo na tinatawag ka ng Dios
bilang isang Cristianong babae (maybahay) na igalang ang iyong asawa.  Ito ay bahagi ng iyong
pagpapasakop.  Nalalaman natin ito na ang pagkatawag ng aking mga anak na sila ay gumalang sa atin
(higit pa sa pagsunod), parangalan tayo.  Dinadala tayo ng apostol dito para sa maybahay, na kasama sa
pagpapasakop ay respeto.  Ating mababasa sa Efeso 5,  “Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa
inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang (o rumespeto)
sa kaniyang asawa.”  Ano ang ibig sabihin nito na galangin mo ang iyong asawang lalaki?  Ibig sabihin
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iyong nakikita ang kamay ng Dios sa pagbibigay sa iyo ng asawang ito upang paglingkuran siya.  Ito ay
nagpapasimula sa iyong puso.  Ibig sabihin nito, huwag mo siyang sirain sa harapan ng iba, huwag mong
bastusin ang iyong asawa, huwag mong ipagsabi ang kanyang mga kahinaan sa ibang tao, huwag mong
samantalahin ang kanyang mga pagkakamali.

Tinatawag ka ng Dios upang gumalang, subalit tinatawag ka rin ng Dios upang maging handa.  Isang
mapagpasakop na espiritu.  Handa ka ba dito?  Handa ka bang isantabi ang sarili mong mga karapatan
at opinyon para sa pagkakaisa ng pag-aasawa?  Handang makinig, bigyan ang asawang lalaki na
mapakinggan.  Handang magtiis ng mga bagay na hindi mo dapat ipinagtitiis.  Handang maglingkod na
nasisiyahan.

Mga maybahay, magpasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa dahil ito ang nauukol sa Panginoon.  Ito ang
motibo:  dahil ito ay nauukol sa Panginoon.  Ito ang tama.  Ito ang tamang gawin.  Pinalaya tayo ng
Panginoon mula sa kadiliman at pananakop ng kaharian ng masama at dinala tayo sa Kanyang sariling
kaharian sa pamamagitan ng biyaya.  Ngayon, dahil ito ang nababagay, ibigay ang pagpapasakop na ito
sa iyong asawa, alang-alang sa Panginoon.

Mga maybahay, naririnig mo ba si Cristo?  Ito ang Salita ni Cristo – gaya ng iglesia na nasa ilalim ni Cristo,
gayon din ang babae ay napapasailalim ng kanyang sariling asawa dahil ito ang nararapat sa Panginoon.

Ibig sabihin nito kung ang Biblia ay kukunin ng sapilitan at ito ay mawala na, at may mga kabataan na
bagong pasok na dinala sa ilalim ng evangelio ni Jesu Cristo, na ang mga kabataang ito ay matuturuan
kung ano ang kahulugan nito na ang iglesia ay napasailalim sa pagmamahal ni Cristo.  Ang iglesia ay
magsasabi sa mga kabataang ito:  “Tingnan mo ang aming mga Cristianong maybahay.  Tingnan ninyo
kung paano nila ginagawa sa kanilang sarili ang patungkol sa kanilang mga asawa?  Ganito ang ibig
sabihin na ang iglesia ay nagagalak at kusang loob na napapasakop kay Cristo.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita at aming dalangin ang pagpapala nito na sumaaming mga
puso sa araw na ito sa pamamagitan ni Jesus, Amen.


