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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:23

"Ang Asawang Lalaki Ang Ulo Ng Kanyang Asawa”

ni Rev. Carl Haak

Nais nating magbalik-aral ng ilang minuto ngayon sa katotohanan na nakita na natin sa mga serye natin
sa pag-aasawa, sa pamilya, at sa tipan ng Dios.  Tunay na may isang dakilang katotohanan na hinanap
nating makita, at iyan ay ang pag-aasawa ay ipinagkaloob ng Dios upang maging larawan ni Cristo at ng
Kanyang iglesia, upang maging salamin ng Dios at Kanyang tipan sa Kanyang bayan sa dugo ni Jesu
Cristo.  Ang dakilang katotohanan nawang iyon ay lumubog ng malalim sa puso ng ating pang-unawa.
At paulit-ulit nating sinabi na hindi mo iyan napakadalas na masasabi.  

Sa liwanag niyan, may nakuha tayong ilang nabuong kahulugan.  Una, ang pag-aasawa ay tungkol sa
pagtupad ng tipan ng mga pangako sa isa’t isa.  Hindi ito, una sa lahat, pananatiling umiibig.  Hindi ito,
una sa lahat, tungkol sa pagpapanatili ng romansa.  Ito ay tungkol sa pagtupad sa mga pangakong ginawa
sa isa’t isa.  Oo, ito ay sa pamamagitan mismo ng walang pag-aalinlangang tipan ng pagtatalagang tuparin
ang ating mga pangako na ang posibilidad ng pananatiling umiibig ng lubos ay naroon at ang romansa ay
naroon.  Ito ay sa pagtupad mismo sa mga pangakong tipan na tayo ay maaaring manatiling umiibig
pagkalipas ng dalawampu/tatlumpu/apatnapung taon ng pag-aasawa.  Ngunit, una sa lahat, ang tungkulin
ng pag-aasawa – bagaman ito ay tila kakaiba sa ating pandinig dito sa panahon ng “ako” – ang tungkulin
ng pag-aasawa ay hindi ang kaligayahan muna natin.  Ito ay pagtupad muna ng mga pangakong tipan
alang-alang kay Cristo.  Sapagkat tinutupad ng Dios ang Kanyang pangako sa iglesia.  Tinutupad ni Jesus
ang Kanyang pangako sa Kanyang kasintahang babae.  Yamang Kanyang sinabi, “Mamahalin kita, at Ako’y
magiging asawa mo,” tinutupad Niya ang Kanyang pangako.  Ang pag-ibig Niya ay tapat.  Mababasa natin
sa Hoseas 2:19, 20:  “At gagawin kitang asawa ko magpakailanman; gagawin kitang asawa ko sa
katuwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan.  Gagawin kitang asawa ko sa katapatan;
at makikilala mo ang Panginoon.”  Sinasabi ng Dios, “Sa ganito ay makikilala ninyo Ako; Ako ay tapat sa
bawat pangakong sinalita Ko sa Aking iglesia, sa Aking asawa, sa Aking bayan.” 

Pangalawa, nakita natin na ang pag-aasawa, dahil ito ay dapat pagpapakita ni Cristo at ng iglesia, sa
gayon ito rin ay araw-araw na pagpapakita ng pagpapatawad at pagpipigil.    Dapat tayong magpigil sa
isa’t isa sa pag-ibig, kung paanong pinatawad tayo ni Cristo.  Makikita natin iyan sa Efeso 4:32 at Colosas
3:12 at 13.  Itong pagpapatawad ng isa’t isa ang siyang nagiging pundasyon sa pagkakaroon ng
pagbabago sa isang tao.  Hindi tayo gumagawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay ng huling
sabi, kundi nagsisimula tayo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mapagpatawad na pag-ibig sa isa’t isa.
Ito ang nagiging pundasyon ng pagiging malapit, ito ang nagiging pundasyon sa pagbabago sa ating
buhay may-asawa.  Narito ang isa pang magandang teksto na dapat tandaan sa iyong pag-aasawa:
Santiago 5:16, “Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ninyo ang isa't
isa, upang kayo'y gumaling.”

At, pangatlo, tinatawag ng pag-aasawa ang asawang lalaki at asawang babae na umibig na may layunin.
Ang pag-ibig na itinatanggi ang sarili ay pag-ibig na may layunin.  Dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang
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kanilang mga asawa ng may hangarin sa isip, na ang asawa ay lumagong espiritual.  Mababasa natin sa
Efeso 5:25, 26:  “Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyu-inyung mga asawa, gaya ni Cristo na
nagmahal sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya; upang kanyang pakabanalin siya,
na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita.”  Si Jesus ay may hangarin sa pagmamahal
sa iglesia, na tinatawag na, espiritual na paglago at paggulang, ang sa wakas ay pagtayo sa harapan ng
Dios bilang maluwalhating iglesia.  Gayundin naman, bilang asawang lalaki, dapat nating makita na
tumanggap tayo ng asawa mula sa Panginoon bilang kaloob, yamang nalalaman na kapag bumalik ang
Panginoon para sa kanya, ang Kanyang mga layunin para sa kanya ay hinangad natin – na tayo, bilang
asawang lalaki, ay naging kasangkapan ng kanyang pagpapabanal.  Anong layunin, anong hangarin,
mayroon ka para sa asawang ibinigay sa iyo ng Dios?  Dapat ay ito, na siya ay maging banal at walang
dungis sa harapan ng Dios sa pag-ibig. 

Ngayong araw na ito ay nais nating ipagpatuloy ang ating serye at pakinggan ang Salita ng Dios sa papel
ng asawang lalaki at papel ng asawang babae – lalo na ang papel ng asawang lalaki upang maging ulo
ng asawang babae.

Mapapansin natin sa Salita ng Dios na may nakatakdang papel para sa asawang lalaki at asawang babae.
Nililinaw iyan ng Kasulatan.  Ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae at ang asawang babae ay
magpapasakop sa kanyang asawa.  Babasahin ko sa Efeso 5:22, “Mga asawang babae, pasakop kayo sa
inyu-inyung mga asawa,” at pagkatapos sa talatang 24, “Subalit   kung   paanong   ang iglesia ay
napapasakop kay Cristo, gayundin ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa.”  At paano naman
ang asawang lalaki?  Talatang 23 ng Efeso 5, “Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae,
gaya ni Cristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan.”  May mga nakatakdang papel,
kung gayon, para sa asawang lalaki:  siya ang magiging ulo; at may nakatakdang papel para sa asawang
babae:  siya ay magpapasakop sa kanyang asawa. 

Ito ay gayon, hindi dahil sa kultura.  Hindi ito gayon dahil sa pananaig ng mga lalaki sa kultura ni Pablo.
Hindi ito gayon dahil ang isa sa pag-aasawa ay karaniwang mas mahina sa pisikal o ang isang likas na may
kakayahang manganak.  Hindi, hindi iyon ang pagsasaalang-alang na pinagmulan ng mga papel na ito.
Kundi ito ay gayon dahil ang pag-aasawa ay larawan ni Cristo at ng iglesia.  Iyan ang nagtatakda ng papel
o ng pagkatawag na mayroon ang bawat isa sa pag-aasawa.  

Sinasabi ng apostol na ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae upang maging isang laman sa
pag-aasawa ay isang dakilang hiwaga.  Sa talatang 31 ng Efeso 5, binabanggit ng apostol ang Galacia
2:24:  “Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang
dalawa ay magiging isang laman.”  Pagkatapos, nang sabihin ang pagtatatag ng Dios ng pag-aasawa,
nagpatuloy siya:  “Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa iglesia”
(t. 32).

Nang sabihin ng apostol na ang hiwagang ito ay dakila, hindi mo dapat isipin na ang salitang “hiwaga” sa
Biblia ay isang bagay na malagim at nakatago at mahirap unawain.  Kundi ang kahulugan ng salitang
“hiwaga” ay isang bagay na malalim, isang bagay na ipapakita sa iyo ng Dios.  Kapag ang layunin ng Dios
sa isang bagay ay nahayag, kung gayon ito ay malalim – isang dakilang hiwaga.  Ang pag-aasawa ay isang
dakilang hiwaga dahil ito ang layunin ng Dios dito.  Ito ay upang maging larawan ni Cristo at ng iglesia.
Kung paanong ginawa ng Dios ang tao sa Kanyang larawan, ay gayon Niya ginawa ang pag-aasawa sa
larawan ng sarili Niyang walang hanggang pag-aasawa sa iglesia.

Kaya ang mga mag-asawa, habang sila ay napupuspos ng Espiritu Santo, ay bababa upang tulungang
iangat ang isa.  Kapwa sila aasal bilang mga lingkod Niya na binigkisan ang Kanyang sarili ng tuwalya at
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ng palanggana at hinugasan ang mga paa ng Kanyang mga alagad.  Kapwa sila hahanap ng paaran upang
magpasakop ng kanilang mga gusto para sa ikabubuti ng isa.  Kapwa sila magiging mapagpakumbaba,
kapwa handang paglingkuran ang isa.  Kapwa nila nanasain na matugunan ang pangangailangan ng isa’t
isa.  Kapwa nila nanasain na itaguyod ang bawat isa.

Amen sa lahat ng iyan!  Lalong higit nawang mangyari iyan sa inyong pag-aasawa.  Subalit, hindi iyan
nag-aalis ng bukod na papel, ng bukod na pagkatawag, ng bukod na lugar, na ibinigay ng Dios kapwa sa
lalaki at sa babae sa pag-aasawa.  Nagbigay Siya ng kakaibang pagkatawag sa kanila.  Ang asawang lalaki
ang ulo ng asawang babae; ang asawang babae ay tinawag upang magpasakop sa kanyang asawa.
Sapagkat ito ang larawan ni Cristo at ng iglesia.

Ang asawang lalaki, kung gayon, ay dapat maging ulo ng kanyang asawa.  Minsan pa, Efeso 5:23:
“Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Cristo na ulo ng iglesia, na siya ang
tagapagligtas ng katawan.”  

Isang bagay ang nagiging malinaw na malinaw habang binabasa natin ang talatang iyan sa Banal na
Kasulatan ay ang pagkatawag ng asawang lalaki sa pag-aasawa ay hindi isang tanda na di-sinasadya.
Hindi ba sinasadya na si Cristo ang ulo ng iglesia?  Ito ba ay para sa ikagiginhawa lamang?  Ang papel
bang ito, marahil, ay maaaring baliktad – ang iglesia ang naging ulo ni Cristo?  Hindi!  Ang pagiging ulo
ni Cristo sa iglesia at ang mapagmahal, may paggalang ng pagpapasakop ng iglesia ay idinisenyo ng Dios
para sa ating kaligtasan.  Gayundin naman ang pagkatawag ng asawang lalaki at ng asawang babae ay
hindi isang bagay na di-sinasadya.  Ito ang kapahayagan ng hiwaga ni Cristo na ginawang ulo ng iglesia
at ang iglesia ay nakatingin kay Cristo sa pag-ibig na mapagpasakop.

Ito ang hangarin ng Dios sa Halamanan ng Eden.  Si Adan ay ginawang ulo ng kanyang asawa.  Ginawa
siyang pinuno, at si Eba ay ginawang katuwang para kay Adan.  Mababasa natin sa Genesis 2 na ginawa
Niya (Dios) ang babae mula sa tadyang ni Adan at dinala siya upang maging katuwang niya.  Sinabi ng
Dios, “Adan, pangunahan mo siya.  Ipakita mo sa kanya ang kamanghaan ng Aking nilikha.  Ibigin mo siya,
pangalagaan, at magbigay para sa kanya.  Eba, nais kong gamitin mo ang lahat na ginawa Ko sa iyo – ang
iyong malikhaing galing, ang iyong pambabaeng galling – upang pagpalain si Adan.”

Ang pagiging ulo ng lalaki sa pag-aasawa ay hindi nagkaganoon dahil sa kasalanan.  Ang pagpapasakop,
iyon ay, ang mapagmahal na paglilingkod, ng babae ay hindi ibinigay bilang sumpa dahil sa pagpasok ng
kasalanan sa sanlibutan.  Hindi, ang mga ito ay naroon na sa pagtatatag ng pag-aasawa, at samakatuwid
ang mga ito ay mabuti.  Ito’y ginawa ng Dios sa ganitong paraan upang maging larawan ni Cristo at ng
iglesia.  Hindi ang kasalanan ang naging dahilan ng pagiging ulo ng asawang lalaki o ng pagpapasakop
ng asawang babae.  Sinira sila ng kasalanan.  Pinilipit sila ng kasalanan.  Pinapangit ng kasalanan ang
magandang ginawa.  Ginawa ng kasalanan na kunin ng lalaki ang kanyang pagiging ulo at iniligaw ito
upang magsilbi sa kanyang makasarili, masamang nais.  Itong pagiging ulo na sinadya ng Panginoon para
sa paglago at pagpapala ng babae, ngayon, sa ilalim ng kasalanan, ay ginamit upang iligaw sa mabuting
hangarin.  

Sinisikap mo ba, bilang asawang lalaki, na sirain ang iyong asawa?  Pinipintasan mo ba ang bawat
pagkakamali niya?  Ibinabagsak mo ba siya?  Iniisip mo bang kailangan mo siyang baguhin upang maging
ayon sa nais mo?  Iyan ay kasalanan.  Yumuyuko ba ang asawa mo sa iyong harapan?  Napipilitan ba siya?
Sa palagay ba niya ay hindi siya pinapayagang magkaroon ng sariling pag-iisip?  Lahat ng ito ay kasalanan.

At ginawa ng kasalanan na ang babae ay manindigan nang tawagin upang magpasakop sa kalooban ng
Dios at sa kanyang asawa.  Ginawa ng kasalanan na sabihin niya, “Hindi, hindi ko sisikaping
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bigyang-kasiyahan ang lalaking iyan.  Ako ang masusunod.”  Sinira ng kasalanan ang ugmaan na ibinigay
ng Dios sa pag-aasawa.  Hindi dahil dala ng kasalanan ang pagiging ulo at ang pagpapasakop, kundi dahil
kapwa sila sinira ng kasalanan at ginawang malupit ang lalaki at mapanghimagsik ang babae. 

Subalit ngayon ay pumarito ang Panginoong Jesu Cristo.  Pumarito Siya upang tubusin tayo, upang
papanumbalikin, upang ibalik ang pag-aasawa sa layuning sinadya ng Dios, upang magbigay ng
mapagmahal na pagiging ulo sa pamamagitan ng lalaki at kusang-loob na pagpapasakop ng asawang
babae.  Si Cristo ay hindi pumarito upang paghiwa-hiwalayin ang pag-aasawa.  Hindi Siya pumarito upang
sabihin, “Hindi ito umuubra – itong pagiging ulo at itong pagpapasakop.  Mayroong likas na kamalian dito.”
Kundi Siya ay pumarito upang papanauliin ang pag-aasawa mula sa pangwawasak ng kasalanan.

At iyan mismo ang nasa Efeso 5.  Mayroon tayong aral ng ebanghelyo.  Mayroon tayo ng krus ni Jesu
Cristo sa Efeso 5.  Mayroon dito ng pagtawag ng ebanghelyo.  Dapat nating tandaan iyan kapag
kinakausap ni apostol Pablo ang asawang babae at ang asawang lalaki sa kapitulong ito, kinakausap niya
sila sa pamamagitan ng ebanghelyo, sa pamamagitan ng Tagapagligtas.  “Mga asawang babae, hayaang
ang nabigo ninyong pagpapasakop ay matubos sa pamamagitan ng paghuhubog ng inyong pagpapasakop
ayon sa mapagmahal na pagpapasakop ng iglesia kay Cristo.  Mga asawang lalaki, hayaang ang nabigo
ninyong pagiging ulo ay matubos sa pamamagitan ng paghuhubog nito ayon kay Cristo.”  Ang pagiging
ulo, kung gayon, ay hindi masamang pagkontrol, sapilitang pagpapasunod, kung kaya’t ang asawang
babae ay yumuyukod at nagiging hungkag lamang.  Kundi ito ay pagsalamin kay Cristo.

Anong kahulugan, kung gayon, ng pagiging ulo ng iyong asawang babae?

Minsan pa, nabasa natin sa talatang 23, “Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya
ni Cristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan.”   Ito ay nangangahulugan ng dalawang
kahanga-hangang bagay.

Na si Cristo ang ulo ng iglesia ay nangangahulugang kinuha ni Cristo ang buong pananagutan para sa
iglesia.  Siya ay mananagot para sa ating kaligtasan at sa ating panlabas na pag-iingat at kapakanan.
Binibigyang-diin iyan ng apostol sa teksto.  Sinasabi niyang si Cristo ang ulo ng iglesia at Siya ang
Tagapagligtas ng katawan.  Siya ay gumagawa bilang ulo sa pamamagitan ng pagiging Tagapagligtas.
Sa walang hanggang kalooban at pasya ng Dios (mababasa natin ang tungkol diyan sa Efeso 1), si Cristo
ay itinalaga bilang ligal, ulo ng mga hinirang sa tipan, ng iglesia, upang magkaroon ng pananagutan sa
kanilang lahat.  Doon tayo ay nakatayo, sa ating mga sarili ay may sala sa harapan ng Dios, lantad at
mananagot sa poot ng Dios laban sa ating mga kasalanan.  Sa paligid natin ay ang tambak ng
nangangamoy nating kasalanan.  At sa ating likuran ay ang mga apoy ng impierno.  Ginawa natin iyon.
Tayo ay may sala.  Tayo ay makasalanang karapat-dapat sa kapahamakan.  Si Cristo, ang ulo ng iglesia,
ay nagkaroon ng tungkulin sa atin.   Siya ay mananagot para sa atin.  Lumapit Siya at sinabi, “Ama, huwag
mo silang papanagutin sa kasalanang ito.”  Nagkaroon Siya ng pananagutan na tubusin ang iglesia, upang
ingatan ang iglesia, upang panatilihin ang iglesia, upang gabayan ang iglesia, upang dalhin tayo sa Ama.

Pangalawa, bilang ulo, si Cristo rin ay namumuno sa buong iglesia, ginagabayan at pinamamahalaan ang
iglesia.  Kaya, una sa lahat, kinuha ni Cristo ang tungkulin bilang ulo.  Pangalawa, si Cristo ay namumuno
o ginagabayan ang iglesia bilang ulo nito.  Pinupuri ni Pablo ang aspetong ito ng pagiging ulo ni Jesu Cristo
sa iglesia sa kapitulo 1 ng Efeso, mga talatang 18-23, kung saan ay nanalangin siya na mabuksan ang
ating mga mata; upang makita natin ang di masukat na kadakilaan ng kapangyarihan ng Dios o
kapamahalaan na inilagay Niya kay Cristo; na binuhay Niya si Cristo; na inilagay Niya si Cristo sa mismong
kanan Niya na higit na mataas sa lahat ng mga bagay; na inilagay Niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim
ng mga paa ni Cristo, upang si Cristo ay maging ulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia, na Kanyang
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katawan.  Si Cristo, bilang ulo ng iglesia, ay pinamumunuan ang iglesia, at sa gayon ay pinamamahalaan
ang lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng Kanyang iglesia.  Bilang Leon ng lipi ng Juda, Siya ay walang
takot.  At bilang Kordero ng Dios, Siya ay magiliw Niyang binubuhat ang iglesia sa kabila ng lahat ng mga
panganib, sa lahat ng mga kasamaan, at sa lahat ng mga bitag.

Ngayon, mga asawang lalaki, maging ulo ng inyong asawa kung paanong si Cristo ang ulo ng iglesia at
ang tagapagligtas ng katawan.  Ibig sabihin niyan na ikaw bilang asawang lalaki, bilang ulo ng iyong
asawa, ay may pananagutan sa kanya at sa iyong pamilya.  Kailangan mong tanggapin ang pamumuno,
ang paggabay, ang pangunguna, na nakatuon sa kanyang ikabubuti, sa kanyang ikalalago, at sa kasiyahan
ng kanyang kaligtasan.  Ang pagiging ulo ay pagkuha ng pananagutan sa harapan ng Dios para sa iyong
asawa at sa iyong mga anak na ipinagkaloob sa iyo – para sa kanyang kaluluwa at sa mga kaluluwa ng
iyong mga anak.  Iyan ay lubos na nakapagpapakumbaba at nakamamangha.  Magagawa lamang natin
iyan kapag araw-araw tayong tumitingin kay Jesu Cristo, ang tunay na Lalaki ng Dios, ang Isa na tunay
na pumarito upang tuparin ang kalooban ng Amang makalangit.     

Ito ay nangangahulugan na ang mga pangangailangan at mga problema, ang mga kasalanan, ang
pagdidisiplina sa mga anak – ang mga ito ay iyong tungkulin.  Ang pagtitiyaga, ang kakayahang
makipag-usap, ang makadaupang-palad ang iyong asawa, ang maging sangkot sa iyong asawa, ang
makahulugang pananalangin para sa iyong asawa – ikaw ang isang may pananagutan sa inyong
pag-aasawa.  Ikaw ay may pananagutan sa pag-aasawa kapag nagtanong ang Dios tungkol sa iyong
pag-aasawa.  Nagsisimula Siya sa ulo.  Sino ang ulo dito?  Makikipag-usap Siya sa iyo.  Huwag mo siyang
ituro at tumingin sa kanya! Ikaw ang ulo.   Laging nais ng ating laman na magbitiw sa pananagutang ito.
Sasabihin natin, “Napakahirap nito.  Mangingisda ako, o iba na lang.  Mas madali iyon.”  Hindi.  Dapat kang
tumingin sa Dios at unawain iyan, bilang ulo ng iyong asawa, ikaw ay may pananagutan sa espiritual na
patutunguhan ng iyong pamilya. 

At ang ulong iyon ay pamumuno rin.  Ito ay paggabay, ito ay pangunguna sa iyong pamilya sa
pamamagitan ng Salita ng Dios upang ang patutunguhan ng tahanan ay papunta sa langit.  Dapat mong
tiyakin na ikaw at ang iyong pamilya ay hindi lumalayo o dumadausdos kundi ikaw ay laging pumupunta
sa Banal na Kasulatan upang gumabay at magpakita at magturo.  Ikaw ang dapat mag-umpisa.  Hindi ka
dapat maupo lang at maghintay upang mangyari ang mga bagay na ito.  Bilang ulo ng iyong asawa, dapat
kang mag-umpisa sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Kausapin mo siya tungkol sa mga bagay na ito.
Sangguniin ang iyong asawa.  Dapat kang maging pusong-leon at dapat kang maging gaya ng pastol.
Dapat kang maging malakas at mapagmahal, matatag at mahabagin, matapang at tao ng Dios na wasak
ang puso.

Iniisip ko, sa gayon, na kailangan natin ng mapanghikayat na salita.  At kailangan natin ng salita ng
pag-iingat.   Salita ng panghihikayat sa mga asawang lalaki.  Ito sa pandinig ay nag-uumapaw.  Tiyak na
nakikita natin ang ating mga kahinaan.  Tiyak na nakikita natin na hindi perpekto ang ating asawa – kung
paanong ang iglesia sa lupa ay hindi perpekto.  At kaya, kung hindi tayo tumitingin sa pamamagitan ng
pananampalataya sa ating Tagapagligtas at sa Kanyang mga pangako, ganito ang isasagot natin:  “Hindi
ko kaya!  Sobra na ang hinihinging ito.  Lalabas na lang ako at magtatago sa pananagutan.  Mabibigo lang
ako dahil hindi siya sumusunod sa aking pagiging ulo, sa aking pamumuno.”  Mga asawang lalaki,
palakasin ang loob.  Hindi tayo tinawag ni Cristo upang gawin ang isang bagay na sa Kanyang biyaya, ay
hindi tayo binigyang-kapangyarihan upang gawin.  Mababasa natin sa Isaias 41:10, “Huwag kang matakot,
sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y Dios mo; aking palalakasin ka, oo, ikaw
ay aking tutulungan; oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran.”  Ang mga papel
at pagkatawag sa kaharian ni Cristo ay tunay na mga bagay na nakakapagpababa.  Sa katunayan, kung
hindi ka nito pinagkukumbaba, ay dapat mong tanungin ang iyong sarili.  Ngunit ang mga papel na iyon,
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ang mga pagkatawag na iyon na ipinagkakaloob sa atin ng Dios sa kaharian ng Dios, hindi Niya ito
ipinababahala sa atin, kundi ginagabayan Niya tayo kay Cristo para sa ating kalakasan.   Kaya, kung ako
at ikaw ay hindi alam ang gagawin, dapat tayong tumingala.  Mayroon tayong makalangit na Ama na
nangakong sasama sa atin at tuturuan tayo at pagpapalain tayo habang kinukuha ang ating pananagutan
sa ating pag-aasawa at sa ating pamilya.

Kaya ayun ang pampalakas-loob sa mga asawang lalaki.  Ngunit naroon din ang babala sa mga asawang
babae.  Sasabihin mo, “Pero hindi ganyan ang aking asawa.  Oo, gusto ko iyan.  Gusto ko ng isang lalaking
tatanggapin ang kanyang pananagutan.  Gusto ko ng lalaking magpapakita ng mabuti, mahusay,
mapagmahal na pamumuno sa pamilya.  Pero hindi niya iyan ginagawa.”  Kaya, marahil, ay nagsisimula
kang maglista ng mga pagkakamali niya.  At marahil, ikaw ay nagiging mapaghanap.  Ang pagiging
mapaghanap ay magiging laban sa pagiging mabunga.  Dapat mo siyang ipanalangin.  Dapat mong
ipanalangin na palakasin siya ng Dios.  Dapat mong ipanalangin na gisingin sa kanya ng Dios ang biblikal
niyang pagkatawag.  

Tinapos ng apostol ang Efeso 5 sa mga salitang ito, “Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang
kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa” (t. 33).  Magsalita
sa iyong asawang lalaki ng may pag-asa na matibay sa Salita ng Dios.  At ituon ang iyong asawang lalaki
sa kanyang Dios, sa iyong Dios, ang makalangit na Ama na tiyak na magpapala at magiging malapit sa
bawat anak na pinagkalooban Niya ng ganitong pananagutan.

Pagkatapos ng maikling pagitan, babalikan natin ang sitas na ito, yamang nakikitang tunay nga, bilang ulo
ng asawang babae, ang asawang lalaki ay dapat magbigay at mag-ingat sa kanyang asawa at pamilya.
Hanggang sa muli, pagpalain nawa ng Dios ang Salitang ito sa ating mga puso.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Tunay ngang ito ay Iyong Salita.  Ito ay Salitang sa aming sarili ay hindi
namin kayang tuparin.  Tumitingin kami sa Iyo para sa espiritu at karunungan at katatagan at dalangin
namin na kami ay maging mga lalaki ng Dios, may pananagutan bilang mga ulo at mga pinuno rin ng
aming mga tahanan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


