
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:25-33

“Mga Asawang Lalaki na Nagmamahal sa Kanilang mga Asawa”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ating ipagpapatuloy ngayon ang serye ng mga mensahe patungkol sa pamilya.

Ating tiningnan noong nakaraang linggo ang pag-aasawang ito bilang itinalaga ng Dios sa pasimula.
Ngayon naman, nais nating kunin ang marami pang detelye at tingnan lalo na ang gampanin at trabaho
ng asawang lalaki sa pag-aasawa.  At sa susunod na linggo ating babalikan ang gampanin at trabaho ng
asawang babae.

Naniniwala ako na ito ay isang napakahalagang paksa.  Ang sanlibutan na ating tinatahanan ay inaatake
ang biblikal na katuruan ng pagiging ulo ng asawang lalaki, at binabawasan at pinaliliit nito ang gampanin
ng babae bilang isang asawang babae at ina.  Nagdudulot ito ng pagkalito at pagkawasak ng mga tahanan
at pag-aasawa.  At ang ugat ng suliranin ay ang kalooban at layunin ng Dios na Maylikha para sa
pag-aasawa ay nalalabag.

Isipin mo ang ganitong mga tagpo.  May isang football team na kung saan ang mga manlalaro nito ay
walang nakatalaga na posisyon o gampanin.  O ‘di naman kaya ay ganito:  isang gawaan kung saan ay
walang palitan ng kapangyarihan, walang amo, at walang uri ng trabaho na may partikular na gampanin.
O ‘di naman kaya:  isang lipunan na walang pamahalaan at walang mga batas na susupil ng kaasalan ng
mga mamamayan.  Ano ang magiging resulta nito?  Kalituhan.  Ang football team ay hindi
magtatagumpay.  Walang mararating ang lugar ng gawaan.  At anarkiya at digmaan ang mangyayari sa
lipunan.

Gayon man sa ngayon ay mayroong kalituhan at kabiguan sa pag-aasawa dahil ang mga pananagutan at
mga gampanin ng lalaki at babae ay hindi na malinaw.  Sa mensaheng ito at sa susunod pa, nais kong
piliin at linawin ang mga gampaning yaon mula sa isang biblikal na pananaw.

Ang mga Cristianong asawang lalaki at babae ay dapat maging handa na sundan ang itinuturo ng Biblia
sa lugar na ito ng pag-aasawa dahil sila ay naniniwala sa Dios, na siyang nagtalaga ng pag-aasawa at
gumawa sa lalaki at babae, ay mas matalino kaysa sa kanila.  Kanilang susundan ang Dios sa
pananampalataya dahil kanilang nalalaman na alam Niya ang mabuti.

Ano ang posisyon at gampanin ng lalaki patungkol sa kanyang asawang babae?  May maraming sitas sa
Kasulatan na nagsasalita nito.  Subalit ang isa sa bantog ay ang Efeso 5:22 -33.  Dalawang mga bagay
ang sinabi dito tungkol sa gampanin at tungkulin ng lalaki.  Una, sa talatang 23, ibinigay dito ang kanyang
posisyon.  “Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng
iglesia: .... ang tagapagligtas ng katawan.”  Pangalawa, sa talatang 24-33, inilarawan ang kanyang
tungkulin sa ganitong pamamaraan:   “Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni
Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya.”
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Kaya, una, ating tingnan ang posisyon ng asawang lalaki.  Siya ang ulo ng kanyang asawa.  Ano ang ibig
sabihin nito?  Una, ibig sabihin nito na ang asawang lalaki ay may pananagutan para sa kapakanan ng
kanyang asawa at tahanan.  Siya ay mananagot sa harapan ng Dios para sa pisikal at espiritual na
pangangailangan ng kanyagn pamilya.  Mula sa Kasulatan, maliwanag dito na ang lalaki ay may
pananagutan upang gumawa ang kanyang mga kamay upang mapakain at masuportahan ang kanyang
pamilya.  Sa Genesis 3, sinabi ng Dios kay Adan,  “Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay,
hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa.”  Ito ang kaibahan sa babae, na siyang ang trabaho sa pamilya ay
magsilang ng mga anak at maging maybahay (Tito 2:5).

Ang Cristianong lalaki na hindi nagtutustos para sa kanyang pamilya, ayon sa Biblia, ay higit pang masama
kaysa sa taong di-naniniwala.  Ganito niya ipinapakita sa kanyang kaasalan na siya ay namumuhay sa
kawalang pananampalataya at di-pagsunod sa kalooban ng Dios para sa tao.  Kung ang lalaki ay may
kakayanan at malusog, kanyang pananagutan sa harapan ng Dios na tugunan ang mga pangangailangan
ng kanyang pamilya.  Ito ay isang bagay na kahit ang mga hindi mananampalataya na kasama nating
nabubuhay ay nauunawaan ang ganito.  Ang isang lalaki na ama sa kanyang anak ay dapat magbigay ng
suporta para sa batang ito dahil siya ay may pananagutan dito.

Gayon din naman, ang lalaki ay responsable din para sa espiritual na katayuan ng kanyang pamilya.  Ang
maging ulo ng tahanan ay nangangahulugan na siya ay nakatayo sa harap ng Dios na siya bilang
responsable para sa espiritual na kaasalan at patutunguhan ng kanyang tahanan.  Tatanungin siya ng Dios
sa Araw ng Paghuhukom,  “Ano ang iyong ginawa upang gabayan ang iyong pamilya sa pananampalataya?
Binabasa mo ba ang Kasulatan kasama ang iyong pamilya?  Tinuturuan mo ba sila?  Ipinapanalangin mo
ba sila?  Dinadala mo ba sila sa iglesia para sa pagsamba?  Tinitiyak mo ba na mabigyan ng mabuting
Cristianong edukasyon ang iyong mga anak?”  At ang lalaki ay may ganitong pananagutan hindi lamang
sa kanyang mga anak at pamilya, kundi lalo na sa kanyang asawang babae.  Sinasabi ng Efeso 5:26 na
si Cristo, bilang ulo ng iglesia, ay inaako ang pananagutan para sa lahat ng kanyang pangangailangan, lalo
na ang kanyang pangangailangang espiritual.  At ginagawa Niya itong banal sa pamamagitan ng
paghuhugas sa kanya sa Salita.  Dapat tanggapin ng mga asawang lalaki ang Salita ng Dios at gamitin ito
sa kanyang pag-aasawa upang hikayatin at turuan at gabayan ang kanilang mga asawang babae sa daan
ng kabanalan.

Kaya, una, ang lalaki bilang ulo ay dapat tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang asawang babae
at kanyang pamilya.

Pagkatapos, bilang ulo, kanya rin dapat pangunahan ang kanyang pamilya.  Ito ang ibig sabihin na siya
ay ang ulo.  Siya ay may posisyon ng pangunguna sa kanyang tahanan.  Ito ay iba sa kaisipan ng
pangunguna na iyong matatagpuan sa ating kultura.  Ang pangunguna ay hindi nangangahulugang siya
ay nagbibigay ng kautusan, bilang amo, at tinitiyak na ang bawat bagay na nasa ilalim ng aking
kapangyarihan ay nagbibigay ng pakinabang at umaayon sa aking pammaraan.  Hindi ganito ang biblikal
na kaisipan ng pangunguna.  Bagkus, kung tayo ay mag-iisip ng biblikal, ang unang bagay na papasok sa
ating isipan kapag tayo ay nag-iisip ng tagapanguna ay isang tao na nakikita niya ang sarili bilang alipin,
bilang isang tao na gagawin ang bawat pagtitiis kung kinakailangan para sa kabutihan ng kanyang
pinapangunahan.  

Ito ang itinuturo ni Jesus sa Mateo 20:26, 27 nang sabihin Niya,  “Sa inyo'y hindi magkakagayon: kundi
ang sinomang magibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo;   At sinomang magibig na maging
una sa inyo ay magiging alipin ninyo.”  At ito rin ang klase ng pangunguna na inihalimbawa ni Jesus sa
Kanyang mga alagad, sa Huling Hapunan, ay Kanyang hinugasan ang paa ng Kanyang mga alagad upang
ipakita na, kahit Siya ang kanilang Panginoon at Guro, Siya ay mayroong pusong naglilingkod para sa
kanila.  Ang pusong-naglilingkod na ito ni Jesus ay lumalabas sa lahat ng Kanyang mga ginawa para sa



Page 3 of  6

Kanyang iglesia upang maghatid ng kaligtasan para sa kanya.   Sinasabi sa atin ng Filipos 2 na ginawa Niya
ang sarili na inalis ang reputasyon, at tinanggap Niya ang anyo ng isang alipin.  Sinasabi ng Marcos 10 na
Siya ay dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, sa pamamagitan ng pagbibigay sa
Kanyang sarili bilang pantubos para sa marami.  Sinasabi sa atin ng Efeso 1 na Siya ang ulo ng lahat ng
mga bagay alang-alang sa Kanyang iglesia.  Anuman ang ginawa ni Jesu Cristo, ginawa Niya alang-alang
sa atin, na may mabuting pakinabang para sa Kanyang kasintahan sa puso.  At ito ang huwaran, ang
halimbawa, na dapat sundan ng Cristianong asawang lalaki sa kanyang relasyon sa kanyang asawa.

Ngayon, anong uri ng pangunguna ito maitutulad sa isang asawang lalaki?  Paano nito maipapakita sa
kanyang sarili?  At muli, si Jesus ang huwaran.  Narito ang ilang pamamaraan na pinangunahan ni Jesus
ang Kanyang mga alagad.

Unang bilang.  Siya ay kanilang kaibigan.  Siya ay namuhay kasama nila at Siya ay nakikipag-ugnayan sa
kanila at nauunawaan Niya sila.  Hindi Niya ito pinangungunahan mula sa malayo.  Hindi, Siya ay dumating
at namuhay at lumakad na kasama nila.  At hanggang ngayon, Siya ang Emmanuel, ang Dios ay kasama
natin.  Kahit pa Siya ay umakyat na sa langit, Siya ay nanatiling maawain at tapat na dakilang saserdote,
nakakadama ng ating pakiramdam ng ating mga kahinaan. 

At ganito kung paano dapat mamahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawa.  Sinasabi ng 1
Pedro 3:7 na ang mga asawang lalaki ay dapat tumatahan kasama ang kanilang mga asawa ayon sa
kaalaman, o kaunawaan.  Ang tanging daan para sa isang lalaki upang maging mabuting tagapanguna ng
kanyang asawa ay kanyang maunawaan siya na makasama niya (babae), sa pamamagitan ng tuloy-tuloy
na pagsasama. 

Pangalawang bilang.  Pinangunahan ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagtuturo sa
kanila.  Ito, tulad ng ating napansin na, ay nangangahulugan na ang asawang lalaki ay aalagaan ang
espiritual ng kanyang asawang babae.

Pangatlong bilang.  Pinangunahan ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagiging
halimbawa sa kanila.  Hindi Niya sinabi,  “Gawin ninyo ang sinabi Ko, subalit hindi ang ginagawa Ko,”
bagkus, Kanyang inihalimbawa ang bawat bagay na Kanyang itinuro sa kanila.  Nang sabihin Niya na ang
lalaki ay dapat palaging manalangin, ibig Niyang sabihin, binigyan Ko kayo ng halimbawa na inyong
susundin.

Hindi lamang dapat maghanap ng paggalang ang mga asawang lalaki, kundi sila ay marapat upang igalang
sa pamamagitan ng pagiging lalaki ng pananampalataya, pagsisisi, kababaan, kabanalan, at debosyon sa
Dios.  Ganito nila pangungunahan ang kanilang mga asawang babae.

Ika-apat na bilang.  Pinangunahan ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paggawa ng
desisyon para sa kanila at pag-atang mga tungkulin sa kanila.  Ang lalaki, bilang ulo, ay may pananagutan
sa bawat bagay na nangyayari sa kanyang tahanan.  Subalit hindi nito ibig sabihin na dapat niyang gawin
ang bawat bagay sa tahanan.  Sa pagiging pusong-alipin, siya ay lubhang abala sa pagpasan at pumupuno
para sa kanyang pamilya.  Kundi siya rin ay nagbibigay ng direksyon sa kanyang tahanan sa pamamagitan
ng pag-aatang ng tungkulin sa tahanan kung kanino naka-atang ang mga tungkulin at kapangyarihan din
para sa kanyang asawa.  Ginawa ito ni Jesus sa Kanyang iglesia.  Siya ang ulo.  Subalit Siya ay nagtalaga
ng ilang mga tungkulin sa iglesia sa iba’t ibang mga kaanib.  At sa ganitong paraan ang mga asawang
lalaki ay dapat pangunahan ang kanilang mga tahanan.  Kailangang sila’y taga-gawa ng pagpapasya,
upang ihanda ang pinggan, kung saan ito dapat, at nagsasaayos ng kapakanan ng kanilang tahanan. 
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Hindi ibig sabihin nito ang asawang babae ay magiging alipin ayon sa kagustuhan ng asawa, kundi siya
ay binigyan ng lawak ng pananagutan na kung saan siya ay magiging responsable ng mga pagpapasya
at pagpili.  Sa isang mabuting pag-aasawa, ang lalaki at babae, bilang magkatuwang, ay nagagawang
pag-usapan at gawin ang mga bagay na ito nang magkasama sa isang magalang na paraan.  Ang isang
mabuting asawang lalaki ay maselan sa malasakit ng kanyang kabiyak at mga opinyon.  At ang mabuting
babae, sa ilalim ng pagpapasakop, ay mapamaraan sa tahanan.  Ang asawang babae ay maraming
ginagawang pagpapasya sa tahanan.  Subalit ang asawang lalaki ay hindi lubusang ipagkakatiwala sa
kanya (babae) ang lahat ng responsibilidad sa tahanan.  Ang lalaki na tagasunod ay hindi magiging ulo
ng kanyang asawa.

Kaya ito ang tungkulin ng asawang lalaki sa pag-aasawa.  Siya ang ulo ng kanyang asawang babae tulad
ni Cristo na ulo ng iglesia.  Mga lalaki, tinatawagan ka ng Dios na gawin ito, ang paglingkuran ang iyong
asawa, ang tumahang kasama nila, ang unawain sila, ang tumugon para sa kanila, ang pangunahan ang
kanilang espiritual, at ang gumawa ng mga pagpapasya para sa patutunguhan at kapakanan ng inyong
tahanan.  Kung ang isang asawang lalaki at babae ay tunay na magiging isa sa pag-aasawa, ito ay lubhang
kailangan.  Ang lalaki ay dapat gampanan ang kanyang gawain bilang ulo ng tahanan, ayon sa Salita ng
Dios.

Ito ang tungkulin ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae.

At dito tayo ay dadalhin, sa pangalawang punto, sa mismong tungkulin ng asawang lalaki sa kanyang
asawa.  Paulit-ulit ang Biblia ay nagsasabi na dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa.  Hindi
lamang dapat maging isang lider ang lalaki kundi siya ay dapat maging isang kaibig-ibig na tagapanguna.
Kahit na ang pangunahing tungkulin ng babae, ayon sa Kasulatan, ay ang magpasakop sa kanyang
asawang lalaki, ang unang kautusan ng Kasulatan sa lalaki ay hindi:  Mga lalaki, pangunahan ninyo ang
inyong mga asawa; Sa halip ay palaging ganito:  Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyon mga asawa.
Kailangan ng iyong asawang babae ang iyong pagmamahal ng higit pa sa pangangailangan niya ng iyong
pangunguna.

Maka-tatlong ulit sa pagitan ng ilang mga talata sa Efeso 5 na sinabi sa mga lalaki na mahalin ang kanilang
mga asawang babae.  Dapat nilang mahalin ang kanilang mga asawa na tulad sa kanilang pagmamahal
sa sarili nilang laman, at dapat nilang mahalin ang kanilang mga asawa na tulad sa pagmamahal ni Cristo
sa igelsia at ibinigay ang Kanyang sarili para dito.

Ano ang pag-ibig?  Minsan ating iniisip na ang pag-ibig ay isang bagay na maaari kang pumasok at
makalabas.  At ang ating kaisipan sa pag-ibig ay isang damdamin lamang – isang bagay na aking
nararamdamang ginagawa o hindi nararamdaman na gawin.  Subalit kung iyong titingnan sa Biblia, iyong
makikita na hindi ito ang pag-ibig.  Ang Dios ay pag-ibig.  At ang umibig ay sa Dios.  Ang pag-ibig ng Dios
ay ang Kanyang pang walang-hanggang tipan sa Kanyang bayan, na sa pag-ibig na ito Kanyang inililigtas
at pinapatawad ang mga makasalanan.  Hindi tayo marapat sa pag-ibig ng Dios, gayonman minahal Niya
tayo.  Sa Kanyang pag-ibig, itinali ng Dios ang Kanyang sarili sa atin para sa ating kabutihan.  At sa
Kanyang pag-ibig, ibinigay Niya ang Kanyang bugtong at tanging Anak upang iligtas tayo mula sa
kamatayan at impierno.  Ang pag-ibig ay pagtatalaga.   Ang pag-ibig ay pagtitiis.  At ang pag-ibig ay
aksyon.  Dahil sa pag-ibig ni Cristo sa Kanyang kasintahan, ibinigay ang Kanyang sarili, ibinigay ang
Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, kung saan Siya ay nagtiis na dapat sa ating mga kasalanan dahil Siya
ay nagtalaga upang iligtas tayo na Kanyang iglesia.  Ito ang pag-ibig – ang pagtatalaga ng Dios sa
Kanyang mga pinili.  At ang mga lalaki ay dapat ibigin ang kanilang mga asawa sa ganitong paraan.

Malimit, at medyo natural, sa isang lalaki ang maglagay ng maraming panahon at kaisipan, salapi, at kapag
siya ay pagod, kanyang ipinapahinga ang katawan.  Kapag siya ay may sakit at may masakit sa kanya,
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kanyang dinadalaw ang kanyang manggagamot.  Kung siya ay magamot na, iniingatan niya ang sarili at
hindi niya sasadyain na ilagay ang sarili sa panganib.  At ganito, ang sinasabi ng Biblia, ang paraan na ang
mga asawang lalaki ay nagmamahal sa kanilang sariling mga asawa.  Dapat nilang palusugin at
pahalagahan sila na katulad sa ginagawa nilang pangangalaga sa kanilang mga sarili.  Ang pagpapalusog
ay isang bagay ay pagpapatibay at pagtugon para dito upang hindi lamang maging malusog kundi
mapalaki pa.  

Dapat palusugin ng mga lalaki ang kanilang mga asawang babae.  Ang pahalagahan ang isang bagay ay
ang hawakan ito na minamahal.  Dapat hawakan ng mga lalaki ang kanilang mga asawang babae na
minamahal ng kanilang mga sarili, na tulad pagmamahal sa kanilang mga sarili.  Ang pangangailangang
ito ay lubhang mahalaga.

Sino ang makakatalos ng kataasan at kalaliman at ng sukat at haba ng pag-ibig ni Jesus Cristo?  Sinasabi
ng Efeso 3:18, 19 na ito ay lagpas pa sa ating kaunawaan.  Magagawa nating masukat ang lalim
pinakamalalim na bahagi ng karagatan.  Magagawa nating malaman ang layo ng mga kalawakan.  Subalit
ang pag-ibig ng Dios kay Cristo ay hindi masusukat.  Ganito kung paano ang mga lalaki ay marapat
mahalin ang kanilang mga asawa.

Ang bawat asawang lalaki ay isang makasalanan na ang pagmamahal ay hindi ganap.  Na ang nararapat
na katulad sa pagmamahal ni Cristo ay hindi nangangahulugan na magagawa nating maabot ang ganap
na pagmamahal.  Ngayon, tayo ay dapat handa na ipahayag kung saan tayo nabibigo sa ating
pagmamahal para sa ating mga asawa at hangarin ang kapatawaran mula sa kanila.  Subalit ang batayan
ng hindi masusukat na pagmamahal ni Cristo ay mas higit upang ang mga Cristianong kalalakihan ay
palaging gumagawa sa pagmamahal sa kanilang mga asawang babae na lumalago.  Hindi natin maabot.
Gayonman tayo ay dapat nagsisikap.

Narito ang ilang mga katangian ng pag-ibig ni Cristo para sa Kanyang kasintahan na dapat tularan ng mga
Cristianong kalalakihan.

Ang pag-ibig ni Cristo para sa iglesia ay walang pasubali o unconditional.  Hindi Niya pinili na mahalin ang
sinoman sa Kanyang mga pinili dahil Kanyang nakita ang kanilang pagiging marapat.  Hindi Niya tayo inibig
dahil tayo ang unang umibig sa Kanya.  Hindi, minahal Niya at nanatili Siyang nagtalaga sa kabila na tayo’y
hindi nararapat.  At katulad nito, ang lalaki ay hindi makakapagsabi na,  “Ang asawa ko ay hindi kaibig-ibig
at siya ay hindi karapat-dapat sa aking pagmamahal, kaya hindi ko siya iibigin.”  Hindi, ang kanyang
pag-ibig ay dapat walang pasubali o kondisyon.

Gayon din ang pag-ibig ni Cristo para sa iglesia ay isang pagtitiis.  Ito ang puso at ang nilalaman ng
evangelio.  Sa Kanyang pagmamahal, ang Anak ng Dios ay naging isang tao at pansariling pinasan ang
ating mga kasalanan sa Kanyang laman upang sa gayon tayo ay hindi madamay sa napakapangit na dulot
at kaparusahan ng kasalanan.  Ang Kanyang pag-ibig ay hindi makasarili.  At ganito dapat mahalin ng
kalalakihan ang kanilang mga asawang babae.

Higit pa dito, ang pag-ibig ni Cristo ay ipinakita sa Kanyang kasintahan.  Ipinakita Niya kung ano ang
Kanyang sinasabi at ginawa Niya ito dahil minamahal tayo.  Isipin mo ang lahat ng mga pamamaraan na
ipinakita ni Cristo ang Kanyang pagmamahal sa atin.  Sinabi Niya sa atin sa evangelio na minamahal Niya
tayo.  Kanyang minamahal ang Kanyang mga pinili sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila, sa
pamamagitan ng pag-iingat sa kanila, tinuturuan sila, pinapalo sila, pinalalakas sila, hinahanap sila kapag
sila ay naliligaw, inaalala sila, palaging kasama nila hanggang sa dulo ng sanlibutan.  Ang buong mensahe
ng Kasulatan ay isang mensahe ng pagmamahal ni Cristo para sa Kanyang kasintahan.  Ang krus ay ang
dakilang pagpapakita ng Kanyang pagmamahal at pagtatalaga sa kanya.
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At gayonman may mga lalaki na tinatawag ang kanilang mga sarili na Cristiano na hindi nagpapakita ng
kanilang pagmamahal sa kanilang mga asawang babae, na kinukupkop ang pag-uugali na,  “Sinabihan ko
siya (babae) sa araw ng aming kasal na minamahal ko siya, at kung ang mga bagay na ito ay magbago,
sa tingin ko maghanap na siya ng iba.”  Subalit tulad sa pangangailangan ng iglesia na marinig ang
pag-ibig ni Cristo, gayon din ang iyong asawang babae ay nangangailangan na marinig ito mula sa iyo na
minamahal mo siya.

Gayon din naman ang pag-ibig ni Cristo sa Kanyang iglesia ay lubos.  Siya ay tumatahan sa isang malapit
na relasyon bilang kaibigan kasama ang Kanyang kasintahan.  Si Cristo, sa Kanyang pag-ibig, ay malambot
at mayumi at magiliw at maunawain at nagbibigay pag-asa sa Kanyang kasintahan.  Kanyang ibinubuhos
ang Kanyang sarili sa relasyon.  Ang isang lalaki ay maaaring mahulog sa maling pag-aakala a minamahal
niya ang kanyang asawang babae sa pamamagitan ng paglalaan sa kanya, at pagkatapos kasabay nito
siya ay bihirang kasama niya.  Hindi niya kabahagi ang kanyang buhay sa kanya (babae).  Ang resulta ay
banggan at hinanakit sa kanyang panig, at ang lalaki ay nagugulat,  “Saan ito nanggaling?  Akala ko ako
ay naging mabuting asawa?”  Subalit dapat niya itong asahan.  Kailangan ng kalalakihan na mahalin ang
kanilang mga asawa na may pagmamahal.

Pagkatapos, isa pang bagay tungkol sa pagmamahal ni Cristo.  Ito ay walang wakas.  Kanyang iniibig ang
Kanyang kasintahan na may walang hanggang pagmamahal.  Sinasabi ng Mga Roma 8 na walang
makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Dios na na kay Cristo.  Wala, kahit man ang kabiguan.  Sa
pag-aasawa, kailangang dapat magkaroon ang kalalakihan ng ganitong klase ng pagtatalaga sa kanilang
mga asawa.

Kaya nga, ito ang katayuan at tungkulin ng lalaki sa pag-aasawa.  Sa napaka-simpleng paliwanag:  Ang
mga lalaki ay dapat maging mapagmahal na mga tagapanguna.

Mga lalaki, paano mo ito masusukat?  Ito ang tanong na dapat mong sagutin ngayon.  Kung mayroong
problema sa inyong pag-aasawa at kakulangan sa inyong tahanan, kung ang inyong mga asawang babae
ay nagdadala ng kabigatan ng tungkulin sa tahanan, dapat ngayon ay suriin ninyo ang inyong mga sarili
ng seryoso sa harap ng Salita ng Dios at ipahayag ang ating mga kabiguan at humakbang sa pagsunod.

Pananagutan ng lalaki sa Dios ang tungkulin, bilang ulo ng tahanan, para sa kapakanan, lalo na ng
espiritual na kapakanan, ng tahanan.  Lubhang nakasalig sa pamumuno ng tahanan.

Bigyan nawa ng biyaya at kabanalan ng Dios ang mga Cristianong kalalakihan.

_________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, isang pananagutan para sa amin ang tahanan at ang aming pag-aasawa.  Nagpapasalamat po kami
para sa kalakasang halimbawa ni Jesu Cristo, na siyang sobrang nagmahal sa amin na ibigay ang Kanyang
sarili.  Nagpapasalamat po kami sa Kanyang pag-ibig na ibinuhos sa aming mga puso sa pamamagitan ng
Espiritu Santo upang aming magawang magmahal na tulad sa Kanyang ginawa.  Ang evangelio nawang
ito, na pumuno sa amin, ay maging halimbawa sa aming Cristianong pag-aasawa.  Alang-alang kay Jesus,
Amen.


