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Pamagat: Maari bang Mag-Pastor o Mangaral ang Babae? 

 

Bible Text: 1 Tim. 2:8-12 – “I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and 

doubting. (v.9) In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; 

not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; (v.10) But (which becometh women professing godliness) with 

good works. (v.11) Let the woman learn in silence with all subjection. (v.12) But I suffer not a woman to teach, nor to 

usurp authority over the man, but to be in silence.” 
 

 Pagsasalin: 8 Kaya nga, ninais ko na ang mga lalaki ay manalangin sa lahat ng dako na itinataas ang kanilang 

mga kamay na banal na walang poot o pagtatalo. 9 Gayundin naman, ninais ko na gayakan ang mga babae 

ang kanilang sarili, manamit ng maayos, maging mahinhin at ginagamit nang maayos ang pag-iisip. Hindi 

dapat na nakatirintas ang buhok, o nagsusuot ng ginto, o perlas o mga mamahaling damit. 10 Sa halip, dapat 

na magsuot sila ng mga mabubuting gawa. Ito ay nararapat sa mga babaeng nagsasabing sumasamba sila sa 

Diyos. 11 Hayaang ang babae'y matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. 12 Hindi ko 

ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. 

 

Panimula:  

1. Ito ay hindi popular na mensahe sa mundo ngayon. Pero ito ay Biblical na katayuan. 

2. Tayo ay Biblicist – ibig sabihin tumitingin tayo sa Bible at tinatanggap natin ang turo ng Bible. 

 

 

I. Ang Tungkulin ng mga Men (Kalalakihan) sa church: Ang salitang “lalaki” sa Greek ay “andras” (male). 

A. Leadership 

B. Lead in prayer 

C. Pray with integrity of heart and life. 

 

II. Ang Mga Ipinagbabawal sa mga Ladies (Kababaihan): 

A. Hindi maayos na damit. (modest) 

B. Hindi maayos ang buhay at isip. (shamefacedness – mahiyain; sobriety – katinuan) 

C. Hindi dapat nakatirintas ang buhok o nagsusuot ng ginto o perlas o mamahaling damit. 

D. Hindi siya maaring magturo (sa kabuuan ng iglesia – halo ang mga kalalakihan). (pero pwede sa mga bata at 

mga kababaihan – Titus 2:4; 1 Tim. 5:14). 

E. Hindi siya maaring mamuno sa kalalakihan. 

 

III. Ang Payo sa mga Kababaihan: 

A. Matuto 

B. Manahimik – 2 Cor. 14:34-35 (“the law” here is Gen. 3:16) 

C. Magpasakop 

 

IV. Ang Dahilan: 

A. (v.13) – Ang Kaayusan ng Paglikha ng Dios ng Lahat. (Creation Order) 

B. Ang pangako ng kaligtasan - - Seed Promise (Gen. 3:15) – which she endures as a faithful believer – which 

grants her equal standing in salvation. (Gal. 3:28) 

 

 

Katapusan: 

1. Dapat tayong magtiwala sa Dios. 

2. Yes, marami ang maaring gawin ng mga kababaihan sa church at sa paglingkod sa Dios – hindi lang maari ang 

pagiging awtoridad sa iglesia – ito ay nakalaan lamang para sa mga kalalakihan, at sa mga kalalakihan na 

kwalipikado o angkop ayon sa Banal na Kasulatan. 
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