
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:25-27

“Pag-ibig Ng Mga Asawang Lalaki Na Tulad Kay Cristo”

ni Rev. Carl Haak

Layunin ng Dios na ang pag-aasawa ay maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Nilikha ng Dios ang
pag-aasawa upang maging halimbawa, maging salamin ng bagay na mahalaga para sa Kanya, na
tinatawag Niyang tipan, isang tipan na ginawa Niya sa dugo ng Kanyang minamahal na Anak kasama ang
Kanyang bayan kay Jesu Cristo.  Tulad sa pagmamahal ng Dios sa Kanyang kasintahan, ang iglesia ni Jesu
Cristo ay minahal na asawa ng kanyang asawang lalaki.  Iyan ang kabigatan ng Salita ng Dios sa atin
ngayon.

Ating makikita sa Efeso 5:25-27:  “Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyu-inyung mga asawa, gaya
ni Cristo na nagmahal sa iglesya, at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya; upang kanyang
pakabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap
sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesya, na walang batik, o kulubot, o anumang gayong bagay,
kundi siya ay maging banal at walang dungis.”

Isa sa mga dahilan kung bakit hindi mo rin madalas nasasabi na ang pag-aasawa ay maging kalarawan
ni Cristo at ng iglesia ay dahil nagpapa-alaala ito sa atin na ang pag-aasawa ay ayon sa biyaya Niya.  Ang
pag-aasawa ay hindi 50-50.  Ang pag-aasawa ay hindi, “gagawin ko, kung gagawin mo.”  Kundi  kung
ating titingnan ang relasyon na umiiral sa pagitan ni Cristo at ng iglesia, ating makikita na ang lahat ng
ito ay patungkol sa biyaya.  Pinili ni Cristo ang iglesia dahil sa biyaya, sa walang pasimulang paghirang.
Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan at katapatan, pinangangalagaan ni Cristo ang iglesia.  Tinamo
ito ni Cristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo.  At Kanyang ginagawang ganap ang iglesia sa
pamamagitan ng biyaya.  Hindi tayo nararapat sa anoman sa mga ito.  Ang kaligtasan ay dahil lamang sa
biyaya Niya.

Kaya ang pag-aasawa ay naka-base sa biyaya.  Ang kahulugan ng pag-aasa ay ganito:  Dalawang
makasalanan, na nakakakilala sa biyaya sa kanila ni Cristo, at ngayon ay nakatali sa habambuhay,
nagpapakita sa bawat isa sa araw-araw ng biyaya na kanilang nalasap buhat sa Dios.

Sa nagdaang mga linggo binigyang-diin natin ang biyaya ng Dios sa atin bilang mag-aasawa na
magpatawaran sa kanilang mga asawa, sa mga kasalanan at kahinaan na nangyayari sa buhay may-asawa.
Ang biyaya ay nagbibigay sa atin na sumunod na gaya sa mababasa natin sa 1 Pedro 4:8:  “Higit sa lahat,
magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming
kasalanan.”  Ang biyaya ay tumutulong sa mga mag-aasawa ng kakayahang mamuhay na magkasama sa
pag-aasawa.

Ang pagbibigay-diin sa pagpapatawad at pagpasan sa pag-aasawa ay ang ating pagkatawag kay Jesu
Cristo – maging may asawa man o wala, lalaki o babae, bata o matanda.  Sinabi ni Jesus sa Lucas 6:29:
“Sa sinumang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila, at sa sinumang umagaw ng iyong
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balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong tunika.”  Sinabi pa Niya (talatang 35), “Subalit ibigin ninyo
ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki
ang magiging gantimpala ninyo, at kayo'y magiging mga anak ng Kataas-taasan.”  Kung ganyan ngayon
ang pangkalahatang pamantayan para sa Cristiano (na ating talikuran ang masama), gaano pa kaya sa
pag-aasawa! 

Ang mga kautusang ito ng Dios kay Jesu Cristo na magbalik sa kabutihan sa kasamaan ay hindi titigil sa
pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay ibinigay na pagkakataon ng Dios para isagawa ang biyayang iyan.  Sa
pag-aasawa tayo ay dapat humanap ng paraan, tumayo sa harap ng krus, na panatilihin ang tipan ng
pag-ibig at kapatawaran.  Pero marami pa nito sa biyaya ng Dios.  Iyan ay mabuting balita sa atin sa
katayuan ng pag-aasawa. 

Ang biyaya ng Dios na ibinibigay sa atin na gawin ay bagay ay may iba pang ipinapagawa.  Hindi lang
nagbibigay ang biyaya ng Dios ng kapatawaran at pagtitiis kapag sumampalataya tayo na nagkasala tayo
laban dito, kundi ito rin ay kapangyarihan para magbago.  Ito rin ang kahanga hangang kapangyarihan
na pigilin ang pagkakasala.  Maaring sabihin naman ni apostol Pablo sa 1 Corinto 15:10,  “Ako ay ako nga
dahil sa biyaya ng Dios.”  Siya ay nagbago, dahil sa biyaya ng Dios!  Ang biyaya ni Cristo ay nagpapabago
sa atin.  Kung mamasdan mo ang teksto na binasa ko sa Efeso 5 mapapansin mo na sinabi ng apostol na
si Jesus,  “ang magpapabanal at lilinis [sa iglesia] gamit ang panlinis na tubig sa pamamagitan ng tubig.”
Sa madaling salita, ang biyaya na na kay Jesu Cristo ang magpapabago sa iglesia.

Kung ang pagbibigay-diin sa biyaya sa ating pag-aasawa ang tanging itinawag para sa kapatawan upang
pumasan, may makukuha ka na kaisipan na sinasabi ko sa mga may asawa na, ayon sa Salita ng Dios,
“May maliit na pag-asa.  Ilagay mo lang ito.  Ang pag-aasawa ay isang dalahin.”  Hindi, meron pa.  Ang
biyaya ay nagpapabanal sa atin, ginagawa tayo nito na mga banal.  Sa biyaya ng Dios, sa harap ng krus
ating pasisimulang malaman na ang buong kabanata ay patungkol sa kapangyarihang nagbabago, ang
pagpapanibagong lakas, ng biyaya ng Dios kay Jesu Cristo. 

Kaya naman, mga asawang babae at lalaki tunay na dapat ma-ministeryo ng biyaya ng Dios sa isa’t isa.
Kaya tayo naman, bilang mag-aasawa, ay makita dapat ang ating pagkatawag na tulungan ang isa’t isa,
na maging katulad ni Cristo at ng iglesia sa paglipas ng araw.  Ang mga salitang “mababago mo siya, ay
hind totoo.  Totoo sa isang banda na ikaw ay walang lakas.  Pero hindi ibig sabihin nito na ang mga
mag-aasawa ay masiyahan na lang sa masasamang kaasalan.  Tayo ay maging kasangkapan sana ng
biyaya ng Dios sa bawat isa – na kapwa magbago.

Sa madaling salita, ang pag-aasawa ay hindi lamang: pagdidikit ng pisngi.  Pero gaya sa pagmamahal ni
Cristo sa iglesia, ganoon din dapat sa pag-aasawa.  Ang biyaya ng Dios at ang salita ay nagpapabanal sa
ating buhay Cristiano.  Nangyayari ito sa atin, kahit hindi magiging ganap, na lumalago sa
pananampalataya.  Gayon din ang pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay lugar na kung saan tinawag tayo na
lumago sa biyaya.  Ang pag-aasawa ay hindi lang pagiging isa.  Ang pag-aasawa ay isang institusyon na
ang Dios ay nagdudulot ng pagbabago, na dito tayo ay lalago sa espiritu.  Matutunan natin na itigil ang
ilan sa mga kahangalan, pagkamakasarili, masamang mga bagay na ginagawa, pananakit sa iba.  Hindi
mo na ito ipagpapatuloy pa.

Oo, nariyan muna dapat ang biyaya ng kapatawaran.  Iyan ang pundasyon.  Kung hindi tayo magsisimula
dito, wala itong silbi.  Kung hind mula sa puso ang pagpapatawad, lahat ng ating pagpapakahirap na
baguhin ang iba ay magiging tila isang pagbabanta.  “Kung hindi mo ito gagawin….,labas na ako dito.”
Hindi.  Hindi ganito si Cristo at ang iglesia.  Sa pamamagitan ng Kanyang pagsunod, tayo ay hindi nagiging
tulad Niya dahil sa Kanyang dugo.  At kapag Siya, na asawa ng iglesia, ay nanawagan na magbago, ang
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tawag na ito ay bunga ng Kanyang kahanga hangang biyaya.  Dahil sa pagpapatawad Niya sa atin, ang
biyaya Niya sa atin na maging kaluguran sa Kanya, ang magbabago sa atin mula sa makasalanang daan
tungo sa daan na nakakalugod sa Kanya.  Sa katunayan, nakakaranas ang Cristiano ng nag-aalab na
pagnanais na alisin ang kanyang mga kasalanan at maging tulad ni Cristo. 

Kaya ang pag-aasawa ba ay maging kalarawan ni Cristo at ng iglesia na sinasanay natin ang
pagpapatawad ng biyaya?  Oo, pero biyaya na nagpapabago, at kasangkapan ng pagbabago sa bawat isa
upang maging kaluguran sa Kanya.

Kaya mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong maybahay, gaya sa pagmamahal ni Cristo sa iglesia.

Ang buong kasulatan ng Efeso 5 ay nagpapahiwatig sa mga lalaki na sila ay may kamalayan at sinasadya,
mula sa pagsunod sa pangako sa Dios, na maging gaya ang kanilang gawa at pag-uugali kay  Cristo.
Simple lang ang nais sabihin dito ng Dios.  “Mga lalaki, salaminin niyo dapat sa inyong asawa ang ginawa
ni Cristo sa iglesia.”  Ang paghahambing ay nagpatuloy sa buong kabanata.  Ating mababasa sa talatang
23:  “Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Cristo na ulo ng iglesya, na siya
ang tagapagligtas ng katawan.”  Pagkatapos sa sumunod, mababasa natin na tayo ay pinalago at inibig
na asawa gaya sa ni Cristo sa iglesia.  Nilinaw ng apostol sa talatang 32 na ang sinasabi niya lang tungkol
sa pag-aasawa ay may kinalaman kay Cristo at sa iglesia.  Ibig sabihin, ang dapat gawin ng mga lalaki ay
inumin si Cristo.  Kung nais mo na maging mabuting asawa, ilubog mo ang iyong sarili kay Jesu Cristo.
Si apostol Pablo, sa sinasabi niya sa Filipos 3, magkaroon ka lang ng isang banal na pagmamahal:  “ang
makilala siya na aking panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Cristo.” 

Ngayon, hindi mo mailulubog ang iyong sarili kay Cristo sa harap lang ng TV sa gabi.  Hindi mo matatamo
iyan sa pagtingin sa iyong sarili.  Kundi matatamo mo iyan sa pinagpalang aklat, na ang tawag ay Biblia,
at ng mga pinagpalang mga aral ay magagandang katotohanan nito.

Hayaan mo na bigyan ko kayo ng ilang mga mungkahing talata na pagbubulayan, pag-aaralan, at
taos-pusong uunawain.

Basahin mo ang Colosas 1, lalo na ang teksto na simula sa talatang 15, kung saan si Cristo at ang iglesia
ay ipinaliwanag ng maganda para sa atin.  Basahin mo ang Hebreo 1, kung saan itinuro na si Cristo ang
larawan ng Dios.  Basahin mo ang Mga Kawikaan 8.  Gawin mong paksa ang Awit ni Solomon sa Lumang
Tipan sa iyong pag-aaral.  at maglaan ka ng panahong basahin ang Efeso 5.  Ibuhos mo ang lahat ng mga
teksto at hilingin sa Dios na makilala mo pa si Cristo, na lumakad ka na kasama ni Cristo, sundin si Cristo,
at maging tulad ka ni Cristo sa paningin ng iyong asawa.

Kapag sinabi kong tayo ay maging tulad ni Cristo sa ating mga asawa, nais ko na agad mong bantayan
ang pahayag na iyan sa anomang pang-aabuso.  Hindi ito dapat laruin na may kaasalang ipakita sa mga
maybahay, ng pagiging makitid na pag-iisip, makasarili, asawa na sinasakal ang maybahay na ginagamit
ang salitang “katulad ni Cristo,” na ang ibig talagang sabihin:  “Siya ay maging tulad sa nararapat.
Babaguhin ko siya ayon sa nararapat.”  Kapag narinig mo ang mga salitang maging tulad ni Cristo sa iyong
asawa, hindi mo dapat maisip na maging isang tanyag higit sa kanya ngayon na gawin niya ang ibig mo.
Kundi ito ay dapat magpanginig pa nga sa iyo.

Sinasabi ng apostol, “Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyu-inyung mga asawa, gaya ni Cristo.”
Pero hindi Niya sinabi na, “Kayo ay tulad ni Cristo.”  Ang salitang “gaya” ay hindi nangangahulugan na sa
bawat aspeto ikaw ay katulad ni Cristo.  Hindi ka katulad Niya.  Si Cristo ay walang hanggan.  Si Cristo ay
ganap.  Si Cristo ay magagawa ang lahat ng bagay.  At tayo ay hindi.  Si Cristo ay walang kamalian.  Si
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Cristo ay walang kasalanan.  At tayo ay hindi ganoon!  Ang ating layunin bilang asawa ay paglingkuran
ng ating asawa si Cristo.

Ibigin mo ang iyong asawa gaya sa pagmamahal ni Cristo sa iglesia.  Ang salitang “pagmamahal” dito ay
tumutukoy sa dalisay at banal na pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo.  Magkasama ito.  Isang katapatan ang
pagsasama na may kabanalan.  Makikita natin ang pahayag na ito sa Colosas 3:14,  “At higit sa lahat ng
mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan.”  Ang pag-ibig ay isang bigkis
ng kabanalan.

Ang gawin ito ay nangangahulugan na sa pananampalataya, titingnan mo ang iyong maybahay kung
paano siya namamasdan ng Dios.  Titingnan mo siya na gaya sa isang hinirang na ibigin at pagkalooban
ng Kanyang Anak para mamatay para sa kanya, para wala nang marinig pang mga paratang ang Dios na
dadalhin laban sa kanya sa anomang kahatulan.  Makikita mo ang iyong maybahay gaya sa pagtingin ni
Cristo sa kanya – si Cristo ay kumikilos sa kanya para mapalapit sa iyo.  Sa pananampalataya mo nakikita
na ang Dios sa Kanyang karunungan at walang hanggang pagmamahal sa iyong asawa at sa iyong mga
anak.  At sila ay ganap na para sa iyo.

Ang pagmamahal na ito ay ekslusibo.  Ibigin mo ang iyong asawa na gaya sa pagmamahal ni Cristo sa
iglesia.  Ang pagmamahal ni Cristo ay para lang sa iglesia.  Sinasabi Niya sa Isaias 43 at Jeremias 33 at
sa marami pang nakasulat sa Kasulatan, “Ikaw lamang ang Aking iniibig.  Nag-iisa ka lang.  Pinili kiya mula
sa sanlibutan para maging Akin.”  Kaya kapag sinasabi mo na “Mahal kita,” sa isang babae na iyong
pakakasalan sa araw ng inyong kasal, ang pag-ibig na ito ay hindi pang madalian lang.  Kundi ang sinasabi
mo, “Ibinigay ng Dios sa akin na makilala ang Kanyang pagmamahal.  At ikaw, na aking maybahay
lamang, ang maghahari sa aking puso.  Kung wala ka, ako ay hindi malulubos.  Ibibigay ko sa iyo ang
aking buhay.  Ang aking isipan, puso, katawan.  Pangangalagaan kita, babantayan kita mula sa masama.”

Ang pag-ibig na ito ay isang pagtanggi sa sarili na pagmamahal.  Iyan ang kahanga hangang bahagi nito.
“Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyu-inyung mga asawa, gaya ni Cristo na nagmahal sa iglesya,
at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya.”  Sa Kanyang pag-ibig, si Jesus na walang hanggang
asawa, ay namatay sa isang puno, isang isinumpang puno ng Kalbaryo upang tayo na mga makasalanan,
ay makasama Niya magpakailanman.  Ang utang at karumihan ng ating mga kasalanan, na nakalaan sa
kahatulan, ay inako sa Kanyang Sarili.  Siya ay namatay.  Ipinapahayag ng Kasulatan (1 Pedro 3:18) na
dahil sa kamatayan ng Nag-iisa para sa di-matutuwid, upang ihatid tayo sa Dios.  Sinasabi ni apostol Pablo
sa Galacia 2 na inibig at ibinigay ang Anak ng Dios at ibinigay ang Sarili para sa akin.  Hinubad Niya ang
sarili.  Pinasan Niya ang pangit na kamatayan at kaparusahan na nararapat sa atin.  Ang pag-ibig Niya sa
atin ay hind masusukat, walang katapusan, hindi tayo ang nagdulot.  Hindi Niya tayo minahal dahil minahal
natin Siya.  Hindi, dahil minahal natin Siya dahil Siya ang unang nagmahal sa atin.

Ngayon, bilang mga asawang lalaki, atin ibigin ang ating mga asawa gaya sa pag-ibig ni Cristo sa iglesia,
sa pamamagitan ng pagpatay sa iyong sarili, buhay na nararapat sa kabutihang espiritual at paglago.  Ibig
sabihin, maghahanap-buhay ka ng 10 hanggang 12 oras siguro para suportahan ang iyong pamilya.
Pag-uwi mo sa bahay, pagod ka na!  Pero ang ibig sabihin ng mahalin ang asawa, makikinig ka sa kanya.
Kakausapin mo siya.  Aalagaan mo siya.  Ipapanalangin mo siya.  Palalakasin mo siya.  Papayuhan mo
siya.  Bibigyan mo siya ng kaginhawahan.  Dahil siya ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa iyong sarili.

At kapag nariyan na tayo sa ganitong pagmamahal, at maisip mo matapos ang mga ito, na “hindi ako
ganito.  Hindi ko magagawa iyan.  At ang asawa ko ay isang tao na hindi madaling paniwalain sa ganoong
mga bagay,” kung gayon, lumuhon ka at makinig sa Dios, sa Kanya na lumalang sa atin, Siya na
nagma-may-ari sa atin.  Maging tulad ka ni Cristo sa ganitong aspeto, na iibigin siya na may pagtanggi
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sa sarili, isang pagmamahal na may pagtitiis.

Ito ang pinakamatapang na bagay sa ebanghelyo na sinasabi sa isang Cristanong kalalakihan, sa isang
Cristianong may asawa na.  Iibig ka na pinapatay ang sarili.  Sa mga di-mananampalataya, ito ay hindi
malinaw.  Hindi nila ito maiintindihan.  Ito ay hindi isang bugtong para sa anak ng Dios na nakatayo sa
harap ng krus.  Tayo ay dapat magmahalan.  At ating mauunawaan na ang pag-ibig na ipinapakita natin
ay palaging nagmumula sa ating pagtanggi sa sarili at pagmamataas.  Ito mismo ang nakakapanakit sa
tao.  Ang ebanghelyo na naririnig sa buong mundo – sa Amerika, India, Asya, sa Africa – at naririnig natin
na ang lahat ng kultura ay pantay-pantay at dapat iwanan ang kulturang ganito.  

Ipaunawa nawa sa atin ng Dios kung ano ang kahulugan ng pagmamahal sa ating mga asawa gaya sa
pag-ibig ni Cristo sa iglesia.  Ipagkaloob nawa Niya sa atin na malaman ito mula sa mayamang karanasan
ng Kanyang biyaya – ang malaman ang pag-ibig at pagtitiis ni Jesu Cristo.  Ang pag-ibig nawa natin, para
sa ating asawa ay nasasabi (sabihin sa kanya); isang pag-ibig na mapag-alala; isang matatag na pag-ibig
ni Cristo na nag-iingat.  Para sa iglesia na may katiyakan sa pag-ibig ni Jesu Cristo.  Ang iglesia na hindi
nangangailangan ng pagdududa sa pag-ibig ni Jesus.  

Ipagkaloob nawa sa atin ng Dios ang ganitong uri ng pagmamahal.

_______________________________________________
    
Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo dahil sa Salita.  ito ay isang mabuting Salita para sa amin – isang
Salita na nagtutuwid sa amin, isang Salita na palaging nagtuturo sa amin sa krus para sa aming kalakasan
at kapatawaran.  Panginoon, kumilos Ka po ngayon sa aming mga puso na maibaba ang aming mga sarili
sa harap ng krus, ipinapahayag ang aming pagmamataas at kasalanan at buhay upang tanggihan ito,
magtiis at makita ang kahanga hangang pagmamahal ni Jesu Cristo.  Dalangin namin ito sa pangalan Niya,
Amen.


