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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 Mabuting Halimbawa Ng Walang Takot Na Pagpapasakop”

ni Rev Carl J Haak

Ating babalikan ngayon ang pinakahuli sa ating serye sa pag-aasawa, ang pamilya, ang tipan ng Dios,
sa pagtuon minsan pa sa kahulugan nito para sa isang maybahay sa pagpapasakop sa kanyang asawa.
Maraming ulit ko nang nasabi sa seryeng ito na hindi natin masasabi na ang pag-aasawa ay larawan ni
Cristo ng iglesia, ibig sabihin, bilang asawang lalaki at babae, dapat masalamin ang tipan sa bigkis ng
Dios sa ating pag-aasawa.  Hindi natin nais na ang pag-aasawa ay magkaroon ng maling pananaw.
Kundi ang nais natin ay mamuhay na may tamang pananaw sa kung ano ang ibig sabihin nito na
minamahal ni Cristo ang iglesia.

Sinabi ni Jesus, “Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila
ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit.”  Kung gagawin natin
iyan, bilang mag-aasawa, dapat nating alamin ang ating pagkatawag.  Ang ating pagkatawag bilang
asawa ay sanayin na magin magaling na ulo ayon sa Biblia sa ating mga asawa.  Masdan natin dapat si
Cristo.  Mahalin natin ang ating mga asawa na may pagtitiis na pagmamahal.  Ating ingatan at ibigay ang
pangangailangan ng ating mga pamilya.  At nakita natin sa nakaraan, na ang asawang babae ay dapat
magpasakop sa kanyang asawa na gaya sa Panginoon.

Ating tingnan minsan pa ang pagkatawag sa maybahay na magpasakop.  Ngayon, babasahin natin ang
Salita ng Dios sa 1 Pedro 3:5, 6.  Ating mababasa,  “Sapagkat nang unang panahon ay ganito ginayakan
ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos 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.”

Inalam dito ni Pedro ang ugat ng pagpapasakop ng maybahay sa kanyang asawa.  Sinabi niya na ito ay
sa mga kababaihan, gaya sa ibinigay ng Dios, dahil ang mga babae kay Cristo, ay banal, nagtitiwala sila
sa Dios, at binibihisan ang sarili ng espiritual na biyaya.  Dahil ganito ang kalagayan ng kababaihan,
makikita mo na alam din niya at sinusunod ang kanyang tawag na magpasakop sa kanyang asawa.  Kaya
kung naghahanap ka ng pagkukunan sa pagpapasakop ng asawa, at itatanong mo,  “Saan nagmula ang
pagpapasakop na ito?  Ano ang nagbibigay buhay dito?  Paano ipapaliwanag ito?”  Ang sagot ni Pedro:
“Dapat mong makita ang Cristianong pagka-babae.  Dapat mong maunawaan ang kahulugan ng maging
babae ng Dios.  Ang ugat sa pagpapasakop ng kababaihan ay matatagpuan dito.”

Pero bago natin tingnan ang mga ugat na iyan na ipapakita sa atin ni Pedro, pansinin natin ang dalawang
bagay ng maikli lang sa Salita ng Dios.  Una, ipinapahayag ni Pedro ang dakilang layunin ng Dios na nasa
Kasulatan sa Lumang Tipan, at gayon din sa Bagong Tipan, lalo na ang bahagi nito sa kasaysayan sa
Kasulatan.  Ang layunin ng Dios ay magbigay sa atin ng halimbawa (pamumuhay, paghinga, tunay na
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mga halimbawa) sa katubusan ng biyaya.  Kapag binasa mo ang Lumang Tipan sa Kasulatan, huwag mo
ito agad gagamitan ng espiritual.  Huwag mong akalain na may mahahanap ka dito na nakatagong
kahulugan sa bawat kaganapan.  Ang Dios ay nagbibigay ng matibay na mga halimbawa kung ano ang
kahulugan ng mamuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya.  Huwag mong basahin ang
Biblia na gaya sa makaluma at matagal ng aklat.  Kundi sa buhay ng mga banal sa Luma at Bagong
Tipan, tingnan mo na ang Dios ay gumuguhit ng isang larawan ng kahulugan nito na dapat isapamuhay
sa biyaya.

At pangalawa, tingnan natin ang sinasabi ni Pedro na kapag inilagay sa atin ang tawag sa pagiging
maybahay na magpasakop sa asawa, hindi siya naglalagay ng isang kuwento lamang.  Kapag tinawagan
ng Kasulatan na magasakop sa kanyang asawa, hindi ito patungkol sa isang kultura.  Sinasabi ni Pedro
na ang buhay ng Cristiano ay palaging nasa panahon.  Ang buhay Cristiano ay hindi makikilala sa
anumang dinadala ng lipunan, o anumang katanggap-tanggap sa panahon.  Kundi, ito ay makikilala sa
kalooban ng Dios sa Banal na Kasulatan.  Ang bawat panahon ay may sariling kawalang-malay.  Sinasabi
sa bawat panahon:  “Ang mga usapin at kalagayan ngayon ay iba sa nakaraan.  Nabubuhay tayo sa
lipunan ng mundo.  Ating binago ang kahulugan ng tungkulin ng asawang lalaki at babae.  Ating binago
ang kahulugan ang patungkol sa pagtatalik at moralidad.  Ang sinasabi ng Biblia ay kababaihan na
nakasuot ng panyapak at may dalang tubig at nakatira sa mga tolda at nagpapasakop sa asawa.  Pero
hindi na ganyan ngayon.”  Sinasabi ng Dios sa ganyan, “Huwag kang mayabang magsalita.”  Sa aklat
ng Job, tinanong ni Job,  “Kailan ka pa naririto Job?”  Ganoondin, sinasabi ng Dios sa kababaihan,  “Ito
ang Salita Ko.  Ito ang kagandahan Nito.  Ito ang kanyang kahinhinan.  Kasama din dito na ang
pag-aasawa ay pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki.”

Ngayon, gaya sa sinasabi ko, ipinapakita ni Pedro na ang mga ugat ng pagpapasakop sa kanyang
asawang lalaki na ito ang nagpapalakas at nagpapaganda dito.  Ipinakita niya ang tatlong mga ugat.

Una, ang pinakamalalim na ugat ng pagka-babae ay ang pag-asa sa Dios.  Ating mababasa sa talatang
5 ng 1 Pedro 3:  “Ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili, at sila'y
nagpasakop sa kani-kanilang mga asawa.”  Ang pag-asa nila ay nasa Dios.  Dito nagpapasimula ang
Kasulatan.  Ano ang pinaka malalim na ugat ng biyaya ng Dios sa isang babaing mananampalataya?  Ang
pag-asa niya sa Dios.  Sa mga pananalita na nasa Mga Awit 62:  Sa Diyos lamang naghihintay nang
tahimik ang aking kaluluwa; ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa kanya.  Wala sa asawang lalaki ang
pag-asa ng isang maybahay wala rito ang kanyang bato at kublihan.  Ang pag-asa ng isang Cristianong
babae ay wala sa asawa kahit pa ang kabutihan at kublihan.  Wala sa buhay na ito ang pag-asa niya.
Wala ito sa asawa niya.  Wala din ito sa kanyang hitsura.  Hindi niya sinasabi patungkol sa kanyang
hitsura,  “Ito ang magpapatuloy sa akin.  Ito ang nagbibigay sa akin ng katiyakan at maging katanggap
tanggap.”  Kundi, inilalagay niya ang pag-asa sa mga pangako ng Dios.  Pinanghahawakan niya ito.  Ito
ang ugat ng pagiging Cristianong babae: ang pag-asa niya ay nasa Dios.

Ating mababasa sa Mga Kawikaan 31:25:  “Kalakasan at dangal ang kanyang kasuotan, at ang panahong
darating ay kanyang tinatawanan.”  Tinatawanan niya ang lahat ng mga bagay sa hinaharap na ihahatid
sa kanya, dahil ang umaasa siya sa Dios.  Ang pinagmumulan ng kanyang pagka babae una sa lahat, ay
ang pag-asa niya sa Dios.  Sa pag-asang ito niya sa Dios, ang Cristianong babae ay nakamasid sa
kaguluhan, kahirapan at hadlang sa buhay na tila walang katiyakan ang bukas.  At ang pagtuon niya ng
pansin ay nasa pagka soberano at pagmamahal ng Dios, na siyang naghahari sa langit at sa lupa, ayon
sa maibigan Niya.  Kaya ang Cristianong babae ay may nalalaman sa Biblia.  Alam niya ang kanyang
pagkilala sa Dios.  Nalalaman niya ang pagka soberano ng Dios.  Nalalaman niya ang Kanyang pangako
na siya ay kasama at tutulungan Niya anoman ang mangyari.  Ito ang malalim na ugat ng pagka babae.
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Hindi ganito ang ugat ng sinomang mga babae, kundi ito ay para lang sa isang babae na
mananampalataya.  Hindi lang sa may asawa na, kundi sa lahat ng banal na kababaihan din.  Ang
pag-asa ang mag-aalis sa lahat ng takot – ang pag-asa niya sa Dios!  Iyan ang una.

Ikalawa, sinasabi ni Pedro ang ugat ng pagka babae ng isang mananampalataya.  Sinabi niya,  “mga
banal na babae na umaasa sa Diyos.”  Ang ugat ng pagiging Cristianong kababaihan ay kabanalan, isang
kabanalan na ibinibigay ni Jesu Cristo.  May mali tayong inaakala sa pagiging banal.  Ang kabanalan ay
wala sa atin.  Ito ay nasa biyaya ng Dios.  Ito ang presensya ng Espiritu Santo sa ating mga puso na
gumagawa ng isang bagong pagnanais na nakakalugod sa Dios.  Kay Cristo, ang kabanalan ay isang
kalikasan.  Hindi ito maging isang kayabangan na sinasabi natin,  “Mas banal ako kaysa sa iyo.”  Kundi,
ito ay pagtatalaga ng ating buong pagkatao at pagtatalaga sa paglilingkod sa Dios.

At pangatlo, ang ugat ng pagka babae ng isang Cristiano ay nakatuon sa panloob na kagandahan ng
biyaya.  Sinasabi ni apostol Pedro, “Ganito ang kababaihan sa Lumang Tipan na napapalamutian ang mga
sarili.”  Ganito ang tinutukoy niya sa mga talatang 3 at 4 ng 1 Pedro 3, kung saan sinabi niya na hindi
dapat sa panlabas na kagandahan, kundi nakatago ito sa puso ng tao.  Kaya ang Cristianong babae ay
hindi nakatuon sa panlabas.  Hindi dahil ang Biblia ay laban sa kagandahan.  Huwag mong basahin ang
Kasulatan pagkatapos sasabihin mo, na ang babaing Cristiano ay dapat maging baduy sa pananamit.
Kundi ganito ang kaisipan na nais ibigay dito, na ang Cristianong babae ay hindi dapat nakatuon ang
sarili at pagsisikap sa panlabas, kundi tumuon sa kagandahan na nasa loob nito.  May malasakit siya
patungkol sa panloob na kagandahan.  Ang Cristianong kalalakihan din ay kinakausap dito sa anong
dapat asahan.  Ano ang sasabihin natin sa kababaihan sa iglesia, o sa ating asawa, o sa ating anak na
babae na nais nating makita sa kanila?  Sa sanlibutan, malinaw ang nais maging kalabasan ng isang
babae.  Ito ay naipapahayag sa pananamit – balingkinitan at mas payat.  Makikita ito sa pabalat ng mga
babasahin at sa TV at sa mga billboards.  Sila ay dapat may perpektong hubog ng katawan, masisikip
na damit, nakalabas ang dibdib.  Sinasabi ng Dios, “Halika sa Aking banal na paaralan ng
pagpapaganda.”  Sina Sarah, Rebekka, at Rachel – silang lahat ay magagandang babae.  Ang
kagandahan kasi ay kaloob ng Dios.  Pero sinasabi sa atin ng Dios patungkol dito na ang panloob na
ganda ang sumasalamin sa biyaya ni Jesu Cristo.

Ngayon, ang pag-asa sa Dios, kabanalan, at pagtuon sa panloob na kagandahan – sa mga ito lumalago
ang banal na pagpapasakop ng isang maybahay sa kanyang asawa.  Huwag kang magpasakop agad.
Hilingin mo sa Dios na palaguin ang mga ugat nito sa iyong puso: pag-asa sa Dios, kabanalan at pagtuon
sa panloob na kagandahan.  At mula sa mga ito, sa iyong puso, mamuhay ka kasama ng iyong asawa
sa pagpapasakop.

Pinagsama-sama lahat ito ni Pedro na may halimbawa.  Madalas sinasabi ng Kasulatan sa atin ang isang
halimbawa na mahalaga.  At ang halimbawa nito ay si Sarah.  Sinabi 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 ba si Sarah?  Si Sarah ay asawa ni Abraham at isa sa mga magagandang babae sa buong Biblia.
Siya ay maraming mga katangian.  Siya ay babae na may pananampalataya.  Siya ay nabanggit sa
Hebreo 11:11:  “Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang
magkaanak, bagaman lipas na sa tamang gulang, palibhasa'y itinuring niyang tapat ang nangako.”

Siyempre, sa Biblia, hindi nito nilaktawan ang kamalian ni Sarah.  Sa Genesis 16, nang mangako ang Dios
ng isang anak na lalaki kay Abraham na hindi pa nagaganap, at si Sarah ay 78 taong gulang na nakatira
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sa lupain ng Canaan, sinabi niya kay Abraham, “Pumunta ka kay Hagar na aking alipin at magkaroon ka
ng anak sa kanya.”  At sinunod naman siya ni Abraham.  Narito ang kabaligtaran na tungkulin.  Nakinig
siya kay Sarah.  Itinulak nito siya sa maling daan.  At minsan, hindi naninindigan si Sarah kapag dapat
niya itong gawin, “Sabihin mo kay Faraon na kapatid kita dahil natatakot ako na patayin ako kung
matutuklasan niya na asawa kita.”  Sinabi dapat niya kay Abraham, “Abraham, paano mo nagawang
magpayo ng ganyang bagay!” 

Pero tumuon ang Biblia sa kabutihan ni Sarah, sa kanyang pananampalataya, sa ginawa ng Dios sa
buhay niya.  Siya ay hindi ganap.  Pero, nang ibuod ng Dios ang buhay niya, at ginamit ito na halimbawa,
hindi Siya tumuon sa kanyang mga kamalian.  Tumuon Siya sa nagawa nito para sa Kanya.  Ang Dios
ay mas mahabagin kaysa sa kung ano tayo.  Matuto dapat tayo dapat dito.

Sinabi ni Pedro, na si Sarah ay isang halimbawa ng dalawang bagay – dalawalang bagay na ginawa sa
kanya ng Dios bilang isang halimbawa ng isang Cristianong maybahay.  Una sa lahat, sa ginawa niya.
Sumunod si Sarah kay Abraham.  Nakinig siya sa kanya at tumugon na may kabutihan.  Ipinakita niya
ang pagpapasakop sa pagsunod kay Abraham sa pagsuko niya ng kanyang pagapapsakop dito.  Sinabi
ng Dios kay Abraham, “Pumunta ka sa lupain na ipapakita Ko sa iyo.”  Siya ay 75 taong gulang na.  Si
Sarah naman ay 65 taong gulang.  Ang salita at pangako ng Dios ang taglay lang ni Abraham.  Si Sarah
ay nakatira sa isang lugar, na kasama ang kanyang pamilya, ang lugar na dito siya ligtas.  Siya ay walang
kaibahan sa ibang kababaihan.  P’wede niyang tanungin si Abraham na, “Saan tayo pupunta?  Alam mo
ba doon?  Babalik ka pa ba?”  At ang tugon lang ni Abraham, “Hindi ko alam, Sarah.  Sumama ka dapat
sa akin.”

At pagkatapos, huwag nating kalimutan din ang Genesis 22, nang sabihin ng Dios kay Abraham, “Dalhin
mo ang iyong anak na si Isaac sa Akin na iyong minamahal, at ihandog mo siya sa Akin kung saan ko
sasabihin na lugar ito gagawin.”  Sa palagay mo ba, inilihim ito ni Abraham kay Sarah?  Hindi ako
naniniwalang inilhim niya ito.  Naniniwala ako na ang sinabi niya, “Sarah, tinatawagan tayo ng Dios na
ibigay ang anak nating ito sa Kanya.  At hindi ka puwedeng sumama ngayon Sarah.  Hindi mo siya
maiingatan kasi.  Sinabi kasi ng Dios na Siya ang gagawa nito.”  Sa palagay ko, nakakaluha na pag
papaalam ito sa kanila.  At habang patungo sa 3 araw na paglalakbay sina Abraham patungo sa bundok
ng Moriah para maghandog, ano kaya ang nasa puso ni Sarah habang siya ay naiwan sa tahanan, na
inaalala ang anak na si Isaac, na inalagaan at minahal niya?  Sa palagay ko, ang iniisip ni Abraham at
Sarah ay ang isinalita ng Dios sa kanila nang iwanan si Isaac para ihandog sa Kanya na nakatala sa
Hebreo 11:19.  Naniniwala ako na sinabi ni Sarah ang mga salitang ito kay Abraham:  “tinuring niya na
maging mula sa mga patay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao.”  Umasa si Sarah sa Dios.  Alam
ni Sarah na iingatan siya at itinalaga ang anak din sa pangangalaga.

Ikalawa, si Sarah ay isang halimbawa dahil sa itinawag nito sa asawa niya.  Sinasabi ni Pedro na tinawag
niya si Abraham na “panginoon.”  Ano ang ibig sabihin nito?  Ito ang ibig sabihin nito:  anoman ang
itinatawag mo sa iba ay nagpapakita ng iniisip mo sa iyong relasyon sa kanya.  Ang tunay nga, na may
isa lamang naitala sa Biblia na tinawag ni Sarah si Abraham na “panginoon.”  Ito ay matatagpuan sa
Genesis 18:12.  Tatlong anghel ang napakita kay Abraham.  Ang Dios ay nagsalita ng pangako Niya:  “Si
Sarah ay magkakaroon ng isang anak.”  At maaalala mo rin, na si Sarah ay nasa loob ng tolda nang
marinig siya na tumawa, dahil siya ay malayo nang magkaanak pa at hindi na puwedeng magkaroon pa
ng anak.  At sinabi sa atin ng Espiritu ng Dios ang nasabi nito sa sarili sa sandaling oras na iyon:
“Pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?"
Ano ngayon ang masasabi mo patungkol sa nasa likod niya na nagpapakita kung ano ang iniisip niya sa
kanya.  Sasabihin mo siguro sa kanila, “Oo sir.  Opo Ama.”  Narito si Sarah.  Ipinapahayag niya ang
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kanyang kawalan ng paniniwala sa pangako ng Dios na magkaroon pa ng anak dahil sa kanyang
katandaan.  Ano ang naitatawag mo sa iyong asawa kapag ikaw ay nabibigo?  Sa oras na iyon, tinawag
siya ni Sarah na “panginoon.”  Niyakap hanggang sa kaluluwa niya ang kanyang relasyon kay Abaraham
na ibinigay na asawa sa kanya ng Dios.  May isang bagay lang na malinaw sa kanya.  “Ito ang ibinigay
na asawa ko buhat sa Dios.  Ito ang aking ulo, ang akin glider, ang aking tagapagkaloob, ang aking
tagapag-alaga, ang aking panginoon.”  Buhat sa kanyang puso, sinasabi ng Biblia.  Kaya
pinanghahawakan mo ba ang Salita ng Dios na ang lalaki na ibinigay sa iyo na iyong asawa at ulo, ay
lider na iyong tagapag-ingat?  At alang-alang kay Cristo, paglilingkuran siya gaya sa paglilingkod ni Cristo
sa iglesia?

Sinasabi ni Pedro sa babaing Cristiano, “Hindi mo kailangang matakot kapag ginagawa ito.  Ikaw ay anak
ni Sarah, basta ginagawa mo ito ng tama, walang dapat ikatakot.”  Ang pagpapasakop ay hindi dapat
nakaugat sa takot.  Ang pagpapasakop ay may kalayaan.  Ito ay ating kalayaan kay Cristo na isuko ang
ating sarili sa isa’t isa.  Ito ay kalayaan.  Ikaw ay anak ni Sarah.  Ang pananampalataya na inilagay kay
Sarah ay siyang pananampalataya rin na inilalagay sa iyo ng Dios.  Si Sarah ang siyang nagsasalita sa
atin.  Ang Dios ang nagsalita sa kanya.  Isang babae na nasa kanya ang lahat laban sa kanyang pag-asa,
na hindi nakikita ng pantaong paningin ang mga pangako ng Dios, naniwala siya sa Dios.  At ang
kanyang halimbawa ang nagpapasimula.

Hindi lamang ito pag-aasawa.  Ikaw ay anak ni Sarah.  Ang buhay mo na may banal na pagpapasakop,
ang buhay mo bilang maybahay, ay nagbibigay luwalhati sa Dios.  Ang buhay mo ay nagtataglay ng isag
patotoo sa buong panahon ng Dios at ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Hindi mo kailangang matakot.
Hindi mo kailangang matakot para magpasakop.  Huwag matakot anoman ang mangyari sa iyong mga
anak, sa iyong bahay, o sa iyong pag-aari.  Gawin mo na pag-asa at tanggulan ang Dios.  Sundin ang
Kanyang kalooban.  Hanapin ang kagandahan na na kay Jesu Cristo.  Ilubog ang mga ugat ng iyong
pananampalataya sa Kanya.  At ang susunod na salinlahi, ang mananampalatayang iglesia,
mananampalatayang asawa, at mananampalatayang mga anak sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay
magsasabi sa iyo:  “Siya ay maganda sa kagandahan ni Cristo.”

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo dahil sa Inyong Salita at panalangin namin ang pagpapala nito
sa aming mga puso.  Dalangin namin na huwag kaming tumulad sa mundo, kundi magbago sa
pamamagitan po ng Inyong Salita, na ang aming pag-aasawa ay lumalarawan nga kay Cristo at sa
iglesia.  Dalangin namin ito sa pangalan lang Niya, Amen.


