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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

1 Pedro 3:3-4

“Mga Kababaihang Lumalakad Nang Nararapat”

ni Rev. Carl Haak

Ang ating palatuntunan ngayon ay nagdadala ng patotoo sa dakilang pagpapala ng Dios sa iglesia at
sa Kanyang layunin sa mananampalatayang kababaihan.

Kapag kayo, bilang mga mananampalatayang kababaihan, ay lumalakad sa espiritual na pagtitipon sa
bawat isa; sa mga salita ng Efeso 4:1, kayo ay lumakad nang nararapat sa pagkakatawag kung saan
kayo ay tinawag bilang mga mananampalatayang kababaihan – ang inyong Ama sa langit ay
naliligayahan sa inyo.  Hindi lamang iyan, kundi kapag kayo ay lumalakad nang nararapat sa inyong
pagkakatawag bilang isang mananampalatayang babae, ay tinatanggap mo sa iyong sarili ang
maka-isandaang ulit sa panahong ito, at sa panahong darating, buhay na walang hanggan, sa
pananalita ni Jesus (Marcos 10:29).  At marami pa, kapag ikaw, bilang isang mananampalatayang
babae, ay lumalakad sa espiritual na pag-ibig at pakikiisa sa bawat mananampalatayang mga
kababaihan, pinayayaman mo ang iglesia ni Jesu Cristo.

Nais kong kausapin kita ngayon at kasama ka, hindi tungkol sa ngiti ng Dios na mapapasaiyo kapag
ikaw ay lumakad sa pag-ibig bilang magkakapatid kay Cristo, at hindi tungkol sa pansariling kabutihan
na iyong tatanggapin mula sa gayong paglakad sa pag-ibig, kundi patungkol sa kung paano lumalakad
nang nararapat bilang isang mananampalatayang babae sa pakikiisa sa iba na magpapaunlad sa iglesia.

Mayroong kasabihan:  “Sa likod nang bawat kagalingan ng lalaki ay may isang magaling na babae.”
Kaya gayondin sa bawat iglesia kung saan ang Salita ng Dios ay tinanggap, kung saan ang katotohan
ay narinig, at kung saan ang mga banal ay nabubuhay, lalo na ang pamumuhay ng mga anak, ay
pinalaki.  Sa likod ng gayong iglesia ay isang pangkat ng mananampalatayang mga kababaihan na
lumalakad nang nararapat sa kanilang pakikiisa sa bawat isa.

Sa likod nang bawat iglesia kung saan ang Dios ay naparangalan sa Kanyang Salita at kung saan
mayroong espiritual na kapaligiran, may mataginting na buhay ng isang pangkat ng kababaihan –
may-asawa, dalaga, balo, matanda at kabataan – na magkakasamang nakatingin sa Panginoong Jesu
Cristo at silang mga naglilingkod sa iglesia kasama ang kanilang pambabaing mga kaloob.

Ano ang ibig sabihin ko sa “Pagsasamahan ng Cristianong mga kababaihan,” o  “ang komunidad ng
Cristianong mga kababaihan”?  Isipin mo ito sa isang serye ng lumalaking mga bilog – ang unang bilog
ay nagsisimula sa tahanan sa pagitan ng ina at ng anak na babae, at pagkatapos papalaki sa iglesia
kasama ang mga kasamahang kababaihan at mga mananampalataya, at pagkatapos sa paaralan, at
sa huli sa labas ng komunidad.
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Ang dikit ng pagsasamahan ng Cristianong mga kababaihan ay hindi dikit ng pangkaraniwang lokasyon
o interes.  Hindi lang ito pagnanasa na gumawa ng isang bagay o masangkot.  Iyong itatanong, “Dapat
ba akong makiisa?  Kailan ako makakaalis sa pakikisamang ito?  Ano ang makapagpapa-alis sa akin sa
pakikisamang ito?”  Subalit ang komunidad ng Cristianong mga kababaihan na aking pinagwiwikaan
ay isang komunidad na produkto ng biyaya ng Dios, inilalagay ka kay Cristo at isinasama ka sa bawat
isang na kay Cristo.  Ito ay isang pakikisama na hindi produkto ng iyong utak, hindi ito ang iyong
pambatang kaisipan, kundi ito ay isang bagay na ginawa ng Dios at ninanais mong ilarawan.

Ito ay tipan.  Subalit niyayakap nito ang tipan sa iyong puso.  Hindi ito pag-iisa.  Hindi ito pahayag sa
iyong puso na sinasabi,  “Hindi ako kailangan; hindi ako mahalaga; ako’y dalaga; ako’y wala pang anak.
Wala akong pagkakatulad.  Mas may pagkakahawig ako sa mga babae na nasa opsina.”  Kundi ito ay
pagyakap ng tipan, ang pakikisama sa Dios, at ang pakikisama sa bawat isa.

Ating mababasa sa Mga Awit 68:6, binibigyan ng Dios ng tahanan ang nag-iisa sa pamilya – mga ulila,
mga dayuhan, mga di-kilala, mga palaboy, malulungkutin.  Tinatawag ka na mga anak na babae sa
tipan ng Dios, mga kaibigan, mga kapatid, kapatid na babae.  Hindi ka na dayuhan pa, estranghero,
sinasabi ng apostol, kundi ikaw ay kaisa ni Cristo, ang pakikisama ng Cristianong mga kababaihan. 

Sa pakikisama sa mga Cristianong kababaihang ito ikaw ay lumalaban at nilulupig ang pakiramdam ng
pagtanggi, pagiging maliit, inggit.  Ikaw ay nagdadala ng mga kabigatan.  Tumutulong ka na lunasan
ang mga suliranin.  Pinalalakas-loob ka.  Gumagamit ka ng pagiging masiyahin.  Dumadalo ka sa mga
Bible Studies.  Kung ang Espiritu ni Cristo ay nasa iyo, magkakaroon ka ng pakikisama sa Dios, at
matatagpuan mo ang kagalakan ng pagkakaroon ng pakikisama sa iyong mga kapatirang babae kay
Jesu Cristo.  Iyong sasabihing kasama ng mang-aawit sa Mga Awit 16:  “Mahal ko ang kanyang mga
banal na natatakot sa kanyang pangalan at lumalakad sa kanyang paningin.”

Kapuna-puna dito kung paanong ang mananampalatayang kababaihan, sa Kasulatan, ay lumalakad sa
pakikisama at kung paanong ang pakikisamang ito ay hinabi sa pamamagitan ng buong Biblia.  Ating
mababasa sa Exodo 38:8 ang mga kababaihan na nagsasama-sama sa pintuan ng tabernakulo ng
kapulungan.  Sa kabanatang ito, si Moises ay nagbigay ng pagtuturo sa mga Levita patungkol sa altar
at hugasan na tanso na magiging kailangang bahagi ng pagsamba sa Dios sa Tabernakulo.  Ating
nabasa na nakita ng mga kababaihan na magkakaroon ng pangangailangan sa paglilinis at iba pa.  Sila
ay nagtungo lamang dahil ang pag-ibig ng Dios at ang pag-ibig ng Kanyang pagsamba sa Tabernakulo
ay nasa kanilang puso.  Hindi sila sinabihan.  Nakita nila ang pangangailangan at sila ay nagpunta.
Nagmula ito sa kanilang debosyon sa kanilang mga puso.

Ating mababasa sa Mga Hukom 21:21 ang mga anak ni Silo – nang ang Tabernakulo sa mga panahon
ng mga hukom ay tumayo sa Silo.  Isang pangkat ng mga kabataang babae ay magdiriwang ng
kabutihan ng Dios at nagpuri sa Dios at nagpahayag ng kagalakan sa Dios.  Sila ay nagtutungo at sila
ay nagsasama-sama sa Tabernakulo.

Atin pang mababasa, sa Mga Hukom 11, ang mga anak na babae ng Israel na nagtungo taun-taon
upang managhoy ang mga anak na babae ni Jephte ng Galaadita ng apat na araw sa bawat taon.  Si
Jephte ay sumumpa na ang kanyang anak na babae ay magiging deboto sa paglilingkod sa Panginoon.
Pinarangalan ng anak na babae ni Jephte ang kanyang ama at namuhay na walang asawa sa debosyon
sa Dios.  At ang kanyang mga kapatid na babae (mga anak na babae ni Israel) ay nagpupunta at
dumadalaw sa kanya sa panahon ng kawalang pag-asa, at pinapasan ang kanyang kabigatan.
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At pagkatapos... sa Bagong Tipan.  Mayroong pangkat ng mga kababaihan na sumunod sa Panginoong
Jesus – mga kababaihan na personal na karanasan ng Kanyang maawaing pagliligtas; mga kababaihan
na nag-ministeryo sa Kanya, ating mababasa,  “mula sa kanilang tinatangkilik”; mga kababaihan na
nanindigan ng buong pahirap ng Kalbaryo; mga kababaihan na unang nagtungo sa libingan at ng unang
nakarinig ng mabuting balita.

Pagkatapos ating mababasa sa Mga Gawa 16:13 ng isang pangkat ng mga kababaihan na
dumadalangin, na kung saan si Lydia ay bahagi nito.  At si Lydia ay unang nahikayat sa Europa.

At pagkatapos ating mababasa ang isang pangkat ng mga kababaihan na naglingkod bilang mga
katuwang ni apostol Pablo (Fil. 4:3):  “Ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa
pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa
evangelio...”  Isipin mo rin sila Dorcas, Loida, Eunice, Trifena, Julia, Priscila.

Muli, sa lahat ng mga halimbawang ito, ating mababasa na walang anomang utos na magsaayos.  Wala
tayong mababasa ng anomang posisyon.  Hindi nila tinayuan ang pagiging pari o hari, elder o diakono.
Nariyan sila hindi upang kopyahin ang ginagawa ng mga kalalakihan.  Subalit nariyan sila dahil ginawa
sila ng Dios na mga kababaihan.  Dumating sila na may pambabaing mga kaloob, hindi
kapansin-pansin.  Sila ay dumating dahil sila ay maglilingkod at gagamit ng mga kaloob na ibinigay ng
Dios sa mga kababaihang ito.

Ating mababasa sa Genesis 2:18,  “siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya” – tumutukoy kay Eba, ang
unang babae.  Ang disenyo ng Dios sa paggawa ng babae ay higit pa kay Adan.  Ito ay naparito para
sa Kanyang iglesia, upang maging katulong.  Ang salitang  “katulong”  o  “katuwang”  ay hindi
tumutukoy sa Biblia na isang mababang uri ng mamamayan.  Ang Dios sa Kanyang sarili ay tinawag
ang Sarili na  “Katuwang”:  “Ang ating saklolo (katulong) ay nasa pangalan ng Panginoon.”  Siya ay
“tumulong sa atin sa ating malalim na kalungkutan.  Ang Kanyang biyaya ay nananatili kailanman.”
“Malibang ang Panginoon ang aking maging saklolo,”  wika ng mang-aawit.  Bilang isang katuwang o
saklolo, ang Dios ang mismong lumalapit, dahil sa pagmamahal, upang tumulong sa atin.  Sinaklolohan
tayo ng Dios.  Pinansin tayo ng Dios.  Ang Dios ang nagkusa.  Gumawa ng isang bagay ang Dios.  Hindi
tayo hinintay ng Dios na humihingi.  Pinagaan ng Dios dahil Kanyang nakita ang ating karalitaan at
ating kalungkutan.  Kinuha ng Dios ang Kanyang tinatangkilik upang tulungan tayo na mga maralitang
makasalanan.  Ang Dios ang ating saklolo ngayon.  Dahil sa banal na disenyo, ginawa Niya lalo na ang
kababaihan, sa iglesia, upang maging mga katuwang.

Ginawa ka ng Dios na babae.  Ginawa ka Niya na Kanyang anak na babae.  Binigyan ang bawat isa sa
inyo ng kalakasan at mga kaloob, pagkakataon, mga pamilya, kahit pa ikaw ay wala pang asawa, isang
balo, walang anak.  Inilagay ka Niya sa katawan ng Kanyang Anak, ang iglesia, upang ang iglesia ay
maging isang tahanan.  Upang magkaroon sa iglesia, ng pagmamalasakitan at pagkamaaalalahanin.

Binigyan ka ba ng Dios ng talaan ng mga bagay sa iglesia?  Hindi.  Ang mga kalalakihan ang
nangangailangan ng talaan – tulad ng pagsasasbi mo sa iyong asawang lalaki,  “Honey, narito ang mga
listahan ng “dapat-mong-gawin.”  Gayondin, sa Kasulatan, tinawag ang mga kalalakihan sa tungkulin,
mga binigyan ng talaan ng mga bagay na dapat gawin.  Subalit sa mga kababaihan, ang Dios ay
gumagawa sa pamamagitan ng pambabaing kaloob upang alagaan ang pakikisama.  May nagsabi ba
na simonan sa mga kababaihan na pumunta ng libingan, umaga, sa pagkabuhay na muling iyon?  May
nagsabi ba na sinoman sa mga kababaihan upang umakyat sa Tabernakulo upang linisin ang tanso?
Ang mga ito ay ang pambabaing kaloob, ang biyaya ng Dios na gumagawa sa kanila bilang mga babae
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– ang kakayahan sa pagsasaayos, ang kakayahan ng pagbibigay ng init sa tahanan.  Ginagawa ng
babae na tahanan ang iglesia.

Ang mga kalalakihan ay nangangaral.  Ang mga Elders ay namumuno.  Ang mga Diakono ay
namamahagi.  Ang mga asawang lalaki ay nangunguna.  Subalit ang babae ay tumutulong!  Ang babae
ay naghahatid ng maligamgam na tahanan.  

Hayaan mo na gumamit ako ng halimbawa.  Kahit pa ito ay halimbawa ng dalawang kalalakihan, ito
ay maisasagawa din sa mananampalatayang mga kababaihan.  Ang halimbawa ay sina Jonathan at
David.  Sa 1 Samuel 23:16-18 ating mababasa na si Jonathan, na anak ni Saul, ay bumangon at
nagtungo kay David sa kahuyan at pinalakas ang sa kamay ng Dios si David – tinulungan niya si David
upang manghawakan sa pananampalataya sa Dios.  Nasa pangangailangan si David.  Siya ay tinutugis
ng ama ni Jonathan, na si Saul.  Si Jonathan ay gumawa ng pagkilos na may kamalayan upang hanapin
si David at upang palakasin ang kanyang kamay sa Dios.  Ating makikita si Jonathan na lumalakad sa
pamamagitan ng mga halamanan at nagtungo sa pamamagitan ng mga kahuyan upang subuking
hanapin si David, na nagtatago, upang ipaalala kay David ang mga pangako ng kanyang Dios.  Nang
dumating si David sa mababang kalagayan at hindi magawang makita ang mga pangakong ito, sinabi
sa kanya ni Jonathan ang katotohanan ng mga pangako ng Dios.  Itinalaga ng Dios na tayo ay may
relasyon sa bawat isa sa paraan na magagawa nating makatulong sa bawat isa, upang ilaban ang laban
ng pananampalataya sa bawat araw.

Kaya ang mga kababaihan sa iglesia ay tinawag upang isulong ang uri ng Cristianong pakikipag
kaibigan kung saan sila ay nanghahawakan ng mahigpit sa mga pangako ng Dios at takasan ang
panlilinlang ng kasalanan.  Ikaw ba ay bahagi ng gayong pangkat ng mga kababaihan sa inyong iglesia
– sa isang Bible Study o sa isang prayer meeting, mga kaibigan, mga walang asawa na nanghahawakan
din ng kaparehong pananampalataya at buhay ni Cristo na gaya mo?  Ito ay dapat maging espiritual
na pakikisama sa mga mananampalatayang kababaihan.

Walang anomang spiritual, kung iyong uunawain, sa pagtitipon ng mga pangkat.  Walang anomang
espiritual tungkol sa pakikipag usap sa isang kapatirang babae sa panahon ng krisis.  Walang anomang
espiritual tungkol sa pagbabahaginan ng mga pasanin.  Walang anomang espiritual sa pakikipag usap
tungkol sa pangkaraniwang interes o sa pagtugon na may katiyakan.  Wala sa mga bagay na ito mismo
ang espiritual.  Ang gayong mga bagay tulad ng pagdating ng tulong sa krisis, nagnanais na ibahagi
ang isang kabigatan nagnanais na punan ang patotoo – ang gayong mga bagay ay nangyayari palagi
sa lahat ng panahon sa inyong siyudad, sa mga lugar ng lasingan na ang pangalan ni Cristo ay
pinagtatawanan, o sa telepono kung saan ang mga tao ay “nag-aalis ng bigat” o nagbabahaginan ng
kanilang mga pait at hinanakit sa kanilang pagsasalita.  At maaaring maging posible para sa mga
pangkat na nasa iglesia ni Jesu Cristo na wala man lang espiritual na pakiramdam – mga pangkat kung
saan ang Salita ng Dios, panalangin, at espiritual na mga bagay ay isinaalang-alang na walang
pahintulot.  Ginawa nila ang mga tao na makaramdam ng kabalintunaan.  Pinupuno lamang ng hangin
ang pangkat nito na may kasamang pananalita.  

Kaya nagiging marapat sa pagkakatawag ang mga Cristianong kababaihan ay dahil ang kanilang mga
pangkat ng pakikisama ay nakabase sa pag-ibig ng Dios, sa pagtitiwala sa Dios, sa pagsunod sa Dios,
sa kasiyahan sa Dios, sa paggalang sa Dios.  Habang lalo mong ginagalang ang Dios, lalo mo rin
pinaliligaya ang bawat isa.  Ating mababasa sa Mga Awit 16:2, 3,  “Oh kaluluwa ko, iyong sinabi sa
Panginoon, ikaw ay aking Panginoon: ako'y walang kabutihan liban sa iyo.  Tungkol sa mga banal na
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nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos.”  Ikaw aming Panginoon, kaya naman
aming ipinapahayag ang kalugurang ito kasama ang mga banal.

Ang mga pangkat na ito ng pakikisama, samakatuwid, ay nakakagulo, nangangalaga ng maling pag-iisip
at mga hinanakit at mga reklamo.  Subalit ang mga pangkat na ito ay nananatili sa pag-asa, iniaalis ang
pait, nagpapanumbalik ng pagtitiwala, at nananalangin ng mapayapang pagtalima.

Ang mga kababaihan ay binigyan ng kakayahan upang linangin ang pakikisama sa iglesia, upang
linangin sa iglesia ang kaisipan ng pamilya.  Sinomang balo ay nakakabatid kung ano ang ibig kong
sabihin.  Sinomang lalaki na may kaunting kaisipan sa kanyang ulo ay nakakabatid ng aking ibig sabihin.

Nais kong himukin ang lahat ng mga kababaihan ngayon (hindi lang mga ina), mga kababaihan ng iba’t
ibang edad, at sa bawat kalagayan, na maging aktibo bilang isang babae, bilang isang babaing may
asawa na, bilang isang dalaga, nangangalaga, nagmamasid, at tahimik na tumutulong sa iglesia ni Jesu
Cristo at naglilingkod sa mga kaanib ng iglesia dahil sa kanilang sariling tinatangkilik.  Tanggapin ng
maligaya ang mga tao na nasa inyong tahanan.  Magpadala ng mga cards.  Dumalo sa mga baby
shower – kahit pa hindi mo kakilala ang taong ito o wala ka pang anak.  Maupo sa tabi ng malungkot
na babae sa iglesia.  Ang iyo bang iglesia ay may pakiramdam na tila isang tahanan?  Ano ang iyong
ginagawa upang lumikha ng kaisipan ng pamilya at pagmamahal sa bawat isa?

Ang tanong na dapat itanong sa pakikisama sa iglesia ay hindi dapat:  “Ano ang makukuha sa bagay
na ito?”  kundi:  “Paano ako mapapakinabang ng iba sa aming iglesia kasama ang biyaya at awa ng
Dios na ibinigay sa akin?”

Ito ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng Cristianong mga kababaihan (may asawa na, dalaga, at kahit
ano pa ang edad) na ang iglesia ay may espiritual na kapaligiran, isang mabangong amoy, nasa pang-
amoy ng Dios.  Sikapin na ang kapiligiran ng inyong iglesia ay maging tulad sa Salita ng Dios na narinig,
kung saan ang katotohanan ay pinaniwalaan, kung saan mayroong pagpapa-unlad ng Salita ng Dios.
Subalit ito ay mahahanap lang sa iyong puso.  Ang isang bato, matigas na puso ay hindi magiging
katulad mo na isang anak na babae ng Dios.  Ang isang makasariling kaasalan, isang  pansariling
pakikitungo, ay hindi magiging ikaw.    

Subalit ang malasakit, at ang pagiging maalalahanin, ay mga biyaya ng Cristianong babae.  Ano itong
nakakabara sa pagdaloy ng awa at malasakit?  Inggit, selos, pait, kawalang pagtitiwala.  At ang
kakulangan ng pagtitiwala sa pagiging matuwid ni Jesu Cristo.

Ito ay isang malalim na pananagutan sa Panginoong Jesu Cristo.  “Ano ang aking ibabayad sa
Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin,”  ang tanong ng mang-aawit sa Mga Awit 116.  Ano
ang aking ibabayad?  Muli, para sa babae sa iglesia, walang anomang ibinigay na talaan ng direkta at
upang gumabay.  Subalit nariyan ang biyaya ng Dios na ginagamit ang pagka-babae, banal na kaloob.

Kung ang iyong iglesia kung saan ikaw ay kaanib ay nagbabago, at dahan-dahang nawawala ang
pakikisama o wala gaanong buhay; kung ang iglesia kung saan ikaw ay kaanib ay tila walang kaisipan
ng pamilya at walang panahon para sa pakikisama at hindi isinasangkot ang iba, dito, ang dahilan para
dito ay hindi dahil ikaw  at ako ay namumuhay sa sanlibutang ito ng “ako” na salinlahi, at dahil ang
libangan at ang impluwensya ng sanlibutan ay natabunan na ang iglesia at ngayon ang impeksyon ng
pagiging makasarili ay dumating sa inyong iglesia.  Ang kailangan ay ang mga kalalakihan at
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kababaihan, pangkaraniwang kalalakihan at pangkaraniwang kababaihan, na nagnanais na mamuhay
ng buhay sa pananampalataya at kapakumbabaan sa harapan ng Dios – ang isang pananampalataya
na nakakakita ng gawa bilang banal.  Dahil Kanyang sinabi:  “na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit
na ito, ay hindi ninyo ginawa sa Akin.”

Pagkalooban ka nawa ng Dios bilang mananampalatayang babae ngayon, at palagi, kalakasan at biyaya
at kagalakan upang lumakad ng nararapat sa iyong pagkakatawag sa ministeryo ng mga banal ng Dios
sa pamamagitan ng inyong kaloob na pambabae, upang ang iyong iglesia (iglesia ng Dios) ay maging
isang tahanan para sa mga makasalanan, para sa paghihirap, para sa malulungkot, at para sa mga
estranghero – upang ang Dios ay maluwalhati sa iglesia.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo para sa mahalagang Salita Mo.  Nagpapasalamat po kami sa Iyo sa
kaloob ng mga kababaihan, ng mga ina, mga kapatid na babae sa Panginoong Jesu Cristo, at ang
kanilang banal na tungkulin.  Palakasin kami sa araw na ito a pagpalain kami sa pamamagitan ni Jesu
Cristo na aming Tagapagligtas.  Sa Kanyang pangalan namin ito dalangin, Amen.


