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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:25

"Ang Pagkatawag Sa Mga Asawang Lalaki At Babae (1)"

ni Rev. Ronald VanOverloop

Sa unang bahagi ng kanyang mensahe, si Rev. VanOverloop ay magsasalita tungkol sa pagkatawag ng
asawang lalaki.  Paano mo ipapaliwanag, Rev. VanOverloop, ang biblikal na tungkulin ng asawang
lalaki?

 “Susundin ko ang Salita ng Dios na matatagpuan sa Efeso 5, na nagbibigay-diin na ang pagkatawag
ng asawang lalaki, bilang Cristiano, ay upang ibigin, upang matutong umibig.  Hindi ito damdamin o
emosyon.  Kundi ito ay pagkaunawa na ang kanyang asawa ay kaloob mula sa Dios na kanyang
pinasasalamatan.  At ang kanyang pag-ibig sa Dios ay makikita kung paano niya minamahal,
tinitingnan, at inaalagaan ang kanyang asawa na ibinigay ng Dios sa kanya.”
 
Medyo kapansin-pansin na nang kinakausap ni apostol Pablo ang mga asawang lalaki sa Colosas, dinala
niya ang babalang iyon:  Huwag kayong maging malupit sa inyong asawa.  Ngayon ay kasasabi n’yo
lang ang tungkol sa tawag upang umibig.  Paano bumabagay ang tuksong iyon tungo sa kalupitan? 

 “Bagay na bagay ito dahil laging napakadali para sa lalaki, na sadyang ginawang iba ng Dios kaysa sa
babae, upang tingnan ang babaeng ibinigay ng Dios sa kanya at, dahil hindi siya nag-iisip at nagsasalita
sa gayon ding paraan at hindi kumikilos sa gayon ding paraan, na mabigo, maging mapait.  Kaya nga,
naniniwala ako, ang kaibhan sa Colosas 3 (huwag maging malupit sa kanya) ay ang sitas sa I Pedro
3:7, na nagsasabing ‘maging mapagbigay kayo sa inyu-inyong mga asawa sa inyong pagsasama.’  Sa
halip na kabiguan, makisama ka sa kanya na nauunawaang ginawa siya ng Dios na iba at ginawa siya
upang maging marupok na sisidlan, mahalaga, kapuri-puri, upang maingatan at  mahalin.  Kailangan
niyang maging mapagbigay sa kanya sa kanilang pagsasama.”

Ang tawag upang magbigay ng mensahe sa mga pananagutan ng asawang lalaki, kung saan ako ay
isa, ay kahanga-hanga at nakakatakot.  Una sa lahat, dahil naroon lamang ang pananagutan upang
dalhin ang Salita ng Dios.  Pangalawa, ang malaman na sa pagpapakita ng pagkatawag ayon sa Salita
ng Dios, ako ay nakatayong hinatulan at kailangan ng kapatawaran sa pareho ring Tagapagligtas na
aking kakatawanin tungo sa aking asawa.  Samakatuwid, mayroong pagtatalo, paglalaban ng emosyon
at damdamin kapag ang isa ay magbibigay ng mensahe na nagpapakita ng ganoong pagkatawag.

Uunahin muna natin ang pagkatawag ng asawang lalaki.  At gagawin natin iyan nalalamang sa Efeso
at sa Colosas ay ibinibigay muna ng Kasulatan ang pananagutan ng asawang babae.  Uunahin muna
natin ang sa asawang lalaki.  Gagawin natin iyan dahil  ang pag-ibig ni Cristo para sa Kanyang iglesia,
para sa atin, ang nauuna sa ating pag-ibig.  At sa bawat seremonya ng kasal ang asawang lalaki muna
ang hinihiling na magsabi ng kanyang mga pangako.  Ang magandang bagay tungkol diyan ay ang
katotohanang tinatanggap ng asawang babae ang kanyang abang pagkatawag, na ibinigay ng Dios sa
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kanya, na pagpapasakop na ugali, dahil lamang sinabi muna sa kanya ng kanyang asawa, “Nangangako
ako at sumusumpa sa harap ng Dios mismo na mamahalin ka.”

Kaya, bago natin pag-usapan ang pagkatawag ng asawang babae, uunahin muna natin ang
pagkatawag ng asawang lalaki.  Gagawin natin ang gayon sa basehan ng Efeso 5:25 kung saan ang
pagkatawag na iyon ay napakalinaw na ipinapahayag:  “Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang
inyu-inyong mga asawa, gaya ni Cristo na nagmahal sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili
alang-alang sa kanya.” 

Sa ating kanluraning sibilisasyon, kung saan ang karamihan sa mga pag-aasawa ay nauuna ang
pakikipag-date, alam natin ang isang pag-ibig na hindi ang uri ng pag-ibig na iniuutos sa atin dito sa
Salita ng Dios.  Karamihan sa atin, kahit sa edad na labintatlo, ay nakatingin sa isang lalaki at sasabihin,
“Ah, mahal ko siya.”  Ngunit ito ay hindi agape.  Ito ay philos, ito ay isang emosyonal na pag-ibig,
pag-ibig na nagbibigay-diin sa damdamin at emosyon.   Pareho ang tingin nila sa mga bagay, at
nasisiyahan sila dito.  Ngunit hindi ito iyon.  At ito ang nagbibigay interes.  Ang tekstong ito ay hindi
nagbibigay sa asawang lalaki ng pagpipilian.  Ang tekstong ito ay utos mula sa Dios – Ibigin!  Maaari
tayong tumingin sa salamin at sabihin, “Paano ko palalaguin ang emosyong iyon?”    Hindi ito emosyon
muna.  Ito ay pasya, isang masunuring pasya.  Ito ay pagtingin sa Dios na nagbigay sa akin ng
pagkatawag at pagsunod at pagpapasya, bawat umaga, upang mahalin ang asawang ibinigay ng Dios
sa akin.

Kaya ito ay nagbibigay-diin na ang pag-ibig una sa lahat ay hindi emosyon at damdamin at hindi
lamang ito basta pagsunod at pagiging mabait.  Ang mga iyon ay kilos na nagmumula sa pag-ibig.
Ngunit ang pag-ibig ay higit pa riyan.  Ang pag-ibig ay isang masunuring pasya upang malaman at
masiyahan sa presensya ng isang magandang tali ng kasakdalan.  Ito ay galing sa Colosas 3:14,  “At
higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan.”

Anong mayroon sa iyong asawang bigay ng Dios na ganap?  Habang tayo ay nakikipag-date marami
tayong maililistang ganoon, tama?  Ngunit ang katotohanan ay dumarating sa loob ng lima-sampung
taon, at titingin tayo at hindi pagiging ganap ang nakikita natin kundi mga gawi at kasarilinang
pag-uugali at mga di-pagkakatugma.

Ang kaalaman at kasiyahan sa presensya ng kasakdalan at ng tali na nagbubuklod sa dalawang ganap.
Ano ang ibig sabihin nito?  Ito ang ibig sabihin.  Ang pag-ibig ang pagsasagawa ng pananampalatayang
bigay ng Dios na tumitingin sa kapwa banal at sa asawang babae dahil ang agape ay iniutos na maging
nasa ating lahat, bawat anak ng Dios – isang pananampalatayang nakatingin at nakikita siya kung
paano siyang nakikita ng Dios.  Titingnan mo ang asawang iyon at makikita mo ang isang inibig ng
Dios.  Kaya nga siya ay pinili Niya.  Hindi Niya siya pinili upang ibigin siya, inibig Niya siya mula pa sa
walang hanggan.  Kaya Niya pinili siya.  Nakikita siya ng Dios bilang isa na inibig Niya ng husto na
ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak hanggang kamatayan para sa kanya.  

Nauunawaan ng pananampalataya na ang isang tinitingnan ng Dios sa gayong paraan ay isa na wala
Siyang maririnig na dinalang sakdal.  Maaari kang magreklamo sa iyong isip at kaluluwa.  Maaari kang
maging mapait.  Ngunit hindi papakinggan ng Dios anuman sa iyong mga reklamo.  Kaya nga ang iyong
mga panalangin ay hahadlangan (I Pedro 3:7), dahil hindi mo siya tinitingnan gaya ng pagtingin ng Dios
sa kanya.
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Upang malaman at masiyahan sa tali ng kasakdalan ay, pangalawa, ang pagsasagawa ng
pananampalataya na nakatingin sa kanya na tila si Cristo ang nakatingin sa kanya – nakikita si Cristo
sa kanya na gumagawa, isang ganap na gawain, gawaing muling bumubuhay sa kanya, gawaing
nagpapatunay mismo sa kanyang kalungkutan sa kasalanan, sa kanyang pananampalataya kay Cristo,
kanyang paghahanap, pagkagutom, at pagkauhaw sa katuwiran, ang kanyang pagkamangha at
pagkatakot kay Jehovah na tulad sa isang bata.  Ang pag-ibig ay pagkaalam at kasiyahan sa ginagawa
ng Dios sa iyong buhay at ikinalulugod ito.  

At ito ay nakikita ang iyong asawa bilang kaloob ng Dios palagi, hindi lang minsan.  Kapag ang lagay
ng kanyang kalooban ay hindi magaling at siya ay handa ng manganak at pagod na sa pagbubuntis;
kapag siya ay pagod na sa pakikitungo sa mga bata buong araw, siya ay kaloob ng Dios sa iyo, ibinigay
sa ganap na karunungan at ibinigay sa walang wakas na pag-ibig.  Siya ang ganap, itinalaga ng Dios,
nilikha ng Dios, dinisenyo ng Dios na maging kasama mo.  Sa kawalang-halaga ay titingin ka sa iba at
sasabihing, “Sana medyo katulad siya ni ganito at ganito.  Bakit hindi ka maging tulad ni…..”  Huwag
na huwag mong gagawin iyon.  Nakikita mo siya bilang ganap na kaloob ng Dios.  Kaya kahit ang
kanyang mga kasalanan ay kaloob ng Dios.  Siya ang mananagot sa Dios sa mga iyon.  Dapat niyang
pagsisihan ang mga iyon.  Kailangan niyang hamunin ang kanyang sarili at sanayin ang kanyang sarili
sa pagpapabanal upang maalis ang mga iyon.  Ngunit kapag siya ay nagkakasala, iyon ay kaloob ng
Dios.  At ang iyong pagkatawag ay ang tumugon sa Kanya.  

Ang pag-ibig ng asawang lalaki ay dapat gaya ng kay Cristo.  Limang bagay ang ipapakita ko ng mabilis
lang.

Una, nagsasakripisyo, nagtitiis, hindi makasariling pagbibigay ng kanyang sarili, nagsusumikap na
masalamin ang pagbibigay ng Dios ng Kanyang Anak dahil Siya ay umibig, nagsusumikap na masalamin
ang pagbibigay ni Cristo ng Kanyang sarili.  Hindi ka tinatawag ng Dios bilang asawang lalaki upang
gawin ang bagay na hindi Niya ginagawa.  Alam mo ba na dito sa Efeso 5:25 ang pangalawang beses
na nabasa natin na ang Dios ay umibig at nagbigay?  Ang unang beses ay sa talatang 2, “At lumakad
kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Cristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang
handog at alay. “  Inibig Niya tayo at ibinigay ang Kanyang sarili.  Galacia 2:20, “Ako’y ipinakong
kasama ni Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay
na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak
ng Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.”  Sabi mo ikaw ay
nagmamahal.  Kung gayon hindi sobra na nagbibigay ka ng mga regalo at mga bulaklak kundi ibinibigay
mo ang iyong sarili.  Ganoon magmahal si Cristo at ang Dios.  Gaya ng sinabi ni Rev. Bruinsma sa mga
huling mensahe, ang pag-ibig ay hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan.

Pangalawa, upang umibig gaya ng ibig sabihin ni Cristo na umibig ng walang kundisyon.  Kapag tayo
ay nagmamahal ng higit na ma-emosyon, ay sinasabi natin, “Mahal kita dahil ang mga mata mo ay
maganda at ang iyong mga labi ay napakalambot at ang iyong isip ay napakatalas.  Mahal kita kapag
ikaw ay mabait.”  Hindi, hindi.  Ang pag-ibig na walang kundisyon ay nangangahulugang mahal kita
dahil mahal ako ng Dios.  Nagpasya akong mahalin ka.  At talagang wala itong kinalaman sa iyo.
Sinasabi ko sa mga anak kong babae (at marami akong anak na babae – isang buong iglesia nila),
“hanapin mo ang lalaking mas mamahalin ang Dios kaysa iyo at alang-alang sa Dios ay mamahalin ka
(hindi alang-alang sa iyo).”  At, mga mahal na kababaihan, mga Cristianong asawang babae at mga
babae, hindi ka higit na mamahalin kaysa kapag sinasabi ng iyong asawa, “Honey, mahal kita
alang-alang kay Cristo.”   Ang kanyang pagkabigong magmahal, ang kanyang pagkabigong



Page 4 of  5

magpasakop, ay hindi bumabawi sa utos ni Cristo – ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesu Cristo ay
hindi nababago, nababawasan, o binabawi kapag tayo ay nabigong ibalik ang Kanyang pag-ibig.

Pangatlo, ang pag-ibig ni Cristo ay magiliw. Dito sa Efeso 5 ang salitang “mahalin” ay ginamit.  Ito ay
nagbibigay-ginhawa.  Ito ay nagpapadama sa kanya ng init.  Ito ang literal na kaisipan.  Ang
nakapagbibigay interes tungkol dito ay hindi, “Pinapaging-mainit ko siya,” kundi, “Ipinadarama ko sa
kanya ang init.”  Ang init at ang pagmamahal ay hindi ang iniisip kong ginagawa ko kundi ito ay kapag
nararanasan niya.  Doon siya minamahal.

Pang-apat, upang masalamin ang pag-ibig ni Cristo ay nangangahulugang tayo ay nag-aalaga.
Hinahanap natin ang kanyang kabutihan, hinahanap natin ang kanyang kagalingan, nais natin siyang
bigyan ng espiritual na pampalakas-loob, ng pangkaisipang pampalakas-loob, emosyonal at pisikal.
Nais natin siyang lumago, umunlad.  Nais nating ang kanyang panloob na kagandahan ay maging mas
maliwanag at mas maganda bukas kaysa ngayon, at higit ngayon kaysa kahapon. 

Panglima, gaya ng kay Cristo, ang ating pag-ibig ay nangangahulugang tayo ay malapit.  Hindi ito,
“Nagpapasok ako ng tseke, nagtatrabaho akong mabuti, di mo ba alam na mahal kita?”  Hindi, ang
pag-ibig na gaya ng kay Cristo ay ang makasama siya.  I Pedro 3:7, “Pagsasama,” tumira, tumigil sa
isang bahay kasama niya.  I Corinto 11:11, “Kailangan ng babae ang lalaki at ang lalaki ay kailangan
ng babae,” kaya kahit hindi mo siya katabi hindi mo siya nakakalimutan.  Kapag ikaw ay nasa trabaho,
naroon siya, kasama mo siya.  Iyan ang kalikasan ng pag-ibig, ang kalikasan ng pag-ibig ni Cristo.
Naririnig mo ba Siyang paulit-ulit na sinasabi sa iyo, “Kasama mo ako, hindi Kita iiwan, hindi Kita
pababayaan”?  Mga asawang lalaki, kaya mahalin ninyo ang mga asawang bigay ng Dios.

Ang pag-ibig na iyon ay ipapahayag gaya ng pagpapahayag ni Cristo ng pag-ibig Niya sa atin.  Ito ay
ipinapahayag natin.  Ibig sabihin na sinasabi natin sa kanya.  Hindi ito, “Honey, sinabi ko iyo noong
kasal natin.  Ilang beses sa palagay mo dapat kong sabihin sa iyo?”  Hindi, ito ay pagsasabi sa kanya
hanggang mahiya siya sa ilang beses mong pagsasabi sa kanya.  At walang pagkakaiba, mga mahal
na kapwa banal na lalaki, kung ano ang inyong batayan at pinagsanayan, kung ano ang iyong kalikasan
at pagkatao.  Ang Panginoon bang nagligtas sa iyo kailanman ay nahiyang sabihin sa iyo kung gaano
ka Niya kamahal?  Hindi kailanman.  Pakinggan ang mga salita sa Psalter, na itinutula ang Mga Awit,
at pansinin kung ilang beses mo nakikita ang salitang pag-ibig.  Manatili sa Kanyang pag-ibig.  Sa
Kanyang pag-ibig ay nananatili.  Nais ng Dios tayo, na Kanyang mga anak, ay namumuhay bawat araw
na hindi nagdududa kundi may katiyakan sa Kanyang pag-ibig.  Iyan ang uri ng pag-ibig na dapat
nating ibigay sa ating mga asawang babae na ibinigay sa atin ng Dios.

Ngayon, paano natin sasabihin sa kanya?  Maraming iba’t ibang paraan.  May mga salita, paghipo, may
mga mabubuting gawa, mapagmahal na pagpapahayag.  Nais ng Dios na sabihin mo sa kanya na mahal
mo siya sa paraang pahahalagahan niya.  Alamin mo iyan.  Kung mahal mo siya, kung gayon hindi ito,
ganito ako makakaramdam ng mabuti kung may magsasabi sa akin na mahal niya ako, kaya ganoon
ko sasabihin iyon sa kanya.  Hilig kong gamitin itong halimbawa:  Gusto ko ng mga rosas, lalo na iyong
mga mapupula habang sila ay nasa usbong (bagama’t nakakita ako ng isang orange noong nakaraang
linggo at iyon ay maganda rin).  Ngayon ang mga iyon ay gusto ni Sue, ngunit mas gusto niya ang
matingkad na daisies.   Alam n’yo kung saan ako papunta.  Kung sasabihin ko sa kanya na mahal ko
siya sa pamamagitan ng mga rosas, iyon ay aking paraan.  Ngunit kung mahal ko siya talaga na nais
kong malaman niya, kung gayon ay dapat kong sabihin sa kanya sa kanyang paraan.  Alam mo ba kung
paano nais ng iyong asawa na sabihin mo sa kanyang mahal mo siya?
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Panghuli ay ito.  Ang umibig gaya ni Cristo ay nangangahulugang titingnan mo siya bilang isang dapat
mahalin at alagaan.  Ngayon nais kong gamitin ang larawan ng I Pedro 3:7, madalas na nagkakamali
ng pakahulugan dahil ang napagtutuunan sa tekstong ito ay paanong ang babae ay mas mahina kaysa
sa lalaki – isang mas marupok na sisidlan – at hindi natin nakikita ang buong punto.  Ang buong punto
ng sitas na iyon, nang sabihin ng apostol, “Sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang
babae, bilang isang mas marupok na sisidlan,” (iyon ang literal na salitang kaayusan), na iyong
nauunawaan na itong asawang ibinigay sa iyo ng Dios ay gaya ng isang paso, isang mamahaling paso,
hindi ang makapal na salamin na maaari mong tangkaing ihagis sa ibang lalaking may mabuting kamay,
kundi ito ay isang paso na napakahalaga dahil ito ay manipis, napakadaling mabasag.  At ang lahat ng
hiwa dito ay nagpapakintab at nagpapaningning na may dagdag na ganda na wala sa mas makapal na
salamin.  Itong asawang ibinigay sa iyo ng Dios ay isang pahahalagahan mo bilang maselan, bilang
mamahalin.  Makisama ka sa kanya bilang lalaking may pang-unawa, yamang nalalaman na siya ay
gayong uri ng sisidlan.  Kaya madalas na ang pag-uugaling ipinapakita niya sa iyo ngayon ay dahil sa
paraan ng pagtrato mo sa kanya nang nakaraan.

Ang aking konklusyon ay ito:  Italaga natin ang ating mga sarili bawat Sabbath, bawat araw, siguro ay
ngayon, sa pagbabago ng huwaran na inilagay natin at kinilala, gaano man ito kahirap dahil tayo ay
matagal nang kasal at sinunod natin ang mga huwarang ito ng napakatagal.  Tandaan mo ito:  Ang
Dios ay mas malaki kaysa anumang problema (gaya ng itinuro sa atin ni Rev. Bruinsma).  Tandaan na
kay Cristo ay magagawa natin ang lahat ng bagay.  Tandaan na ang biyaya ay mas malaki kaysa
anumang kasalanan.

Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang asawang ibinigay ng Dios sa inyo sa pamamagitan ng
pagpapasalamat sa mga ginagawa Niya sa kanya.


