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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:22-24

“Ang Pagpapasakop Ng Asawang Babae Sa Kanyang Asawa”

ni  Rev. Carl Haak

Ngayon ay babalik tayo sa ating serye ng mga mensahe tungkol sa pag-aasawa, ang pamilya, at ang
tipan ng Dios.  Tutunghayan natin ang Salita ng Dios ngayon sa Efeso 5:22-24, kung saan ay ating
mababasa:  “Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyu-inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop
ninyo sa Panginoon.  Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Cristo na ulo ng
iglesya, na siya ang tagapagligtas ng katawan.  Subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay
Cristo, gayundin ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay.”

Ang pag-aasawa ay pagiging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Hindi natin masasabi ito ng madalas.  Hindi
natin mabibigyang-diin iyan ng napakalakas sa ating mga kaluluwa.  Hindi ko maipaalala iyan sa inyo
bilang asawang lalaki o asawang babae nang madalas.  Hindi mo ito maririnig ng sobra.

Si apostol Pablo, sa Efeso 5, nakita natin, ay sinasabi sa atin na ito ay isang dakilang hiwaga, iyon ay,
ang isang lalaki at isang babae ay pinagsama sa bigkis ng kasal bilang isang laman.  Ngunit nagpatuloy
pa siya sa pagsasabing, “Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa iglesia.”  Sa madaling salita,
sabi ni Pablo, sinasabi ko sa inyo na nilayon ko ang pag-aasawa upang ipakita, upang salaminin, upang
itaguyod, ang bagay na pinaka malapit sa kanyang puso:  si Cristo at ang iglesia.  Hindi natin, kung
gayon, gusto na magsinungaling ang ating pag-aasawa sa sanlibutan.  Gusto nating sabihin ang
katotohanan.  Samakatwid kailangan natin ang biyaya upang maging akma bilang asawang lalaki at
babae.

Pahihintulutan ba natin ang muling pag-aasawa habang buhay pa ang asawa ng isa?  Ito ba ay larawan
ni Cristo at ng iglesia, ni Cristo na kailan man ay hindi pababayaan ang Kanyang asawa para sa iba?
Huwag nawang ipahintulot ng Dios!

Dapat bang magkaroon ng pagtatalik bago magpakasal?  Ito ba ang larawan ng pangako na ginagawa
ni Cristo sa isang babae, sa Kanyang iglesia?

Dapat bang magkaroon ng gayong bagay tulad ng pag-aasawa ng bakla o tomboy?  Ito ba ay larawan
ni Cristo at ng iglesia?  Huwag nawang ipahintulot ng Dios!

Nais nating ang ating pag-aasawa, ang pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae sa ilalim ng Dios, at
sa pananampalataya sa Dios, na maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  At kung gayon ang pangyayari,
samakatuwid sinasabi ng Salita ng Dios na mayroong itinakdang mga papel na ibinigay para sa
pag-aasawa upang ang pag-aasawa, sa katunayan, ay maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Natingnan
na natin ang papel, ang pagkatawag ng asawang lalaki.  Nakita natin na tinatawag nito ang lalaki sa
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pananagutan, sa pamumuno, at upang magpakasakit upang matugunan at pangalagaan ang kanyang
asawa at pamilya.

Ngayon ay nais nating pagtuunan ang kahulugan ng pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang
asawa, sapagkat sinasabi ng Kasulatan (Efe. 5:22-24) na ang pagkatawag sa asawang babae ay
“pasakop kayo sa inyu-inyong mga asawa, gaya ng pagpapasok ninyo sa Panginoon.   Sapagkat ang
asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Cristo na ulo ng iglesya, na siya ang tagapagligtas
ng katawan.  Subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Cristo, gayundin ang mga asawang
babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay.”  

Ako’y lubos na nagnanais sa Panginoong Jesu Cristo na tayo, parehong may-asawa at walang asawa,
bata at matanda, kabataan o bata pa, na pakinggan natin itong Salita ng Dios bilang isang pagkatawag
sa isang bagay na matindi, marangal, mabuti, kagalang-galang, at karapat-dapat sa pinakamataas na
espiritwal na pagsisikap ng isang babae.  Sinasabi ng Kasulatan, “Huwag ninyong tularan ang sanlibutang
ito; kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip” (Roma 12:2).  Ang ating
lipunan, at marami sa mundo-ng-iglesia, ay hinahamak o hindi lamang pinapansin itong Salita ng Dios
na tumatawag sa kababaihan upang magpasakop sa kani-kanilang mga asawa.  Lalo na ang salitang
“pasakop” na tinatawag na nakakababa, mapang-abuso, hindi pantay, mapanghamak.  Marami ang
magsusulat lamang nito bilang pangalawang kulturang Cristiano o pangalawang kahalagahang (values)
Cristiano na tira mula sa kultura ng unang siglo.  At mayroong iba, sa kabilang dako, na babaluktutin
itong Salita ng Dios.  May mga lalaking naniniwala na ang kanilang asawa ay hindi makakapunta sa
kabilang silid nang wala silang pahintulot at, samakatuwid, ay binabaluktot itong Salita ng Dios sa
pamamagitan ng  makasalanang pang-aabuso o kalupitan.

Subalit ang katotohanan ng pagpapasakop, ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawa,
ay ang kalooban ng Dios.  Samakatuwid ito ay isang bagay na maganda, mabuti, at marangal.  Ito ay
may tanda ng karingalan ni Cristo dito.  Ito ay bahagi ng kagila-gilalas at malalim na pagpapakita, sa
sanlibutan, ng biyaya ng Dios.  Ito ay mabuti at maganda.  Sapagkat, makinig:  “Subalit kung paanong
ang iglesia,” sabi ng apostol, “ay napapasakop kay Cristo, gayundin ang mga asawang babae sa kanilang
mga asawa sa lahat ng mga bagay.”  Ang pagpapasakop ng iglesia kay Cristo ay isang bagay na mabuti
at maganda.

Ang pagpapasakop, ayon sa Salita ng Dios, ay isang magandang biyaya na ibinigay ng Dios.  Ito,
pangunahin, ay usapin ng puso.  Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyu-inyong mga asawa.  Ang
salitang  “pasakop” ay nangangahulugang “lumagay sa ilalim, pumayag, pumunta sa ilalim ng kalooban
ng iba.”  Laging una ang pumunta sa ilalim ng kalooban ng Dios.  Ang pagpapasakop, ang biyaya ng
pagpapasakop, ay ang biyaya kung saan ay iniluluhod natin ang ating tuhod, tulad ng sinabi ng apostol
sa Efeso 3:14, sa ating Ama at Tagapagligtas, upang ating halikan ang setro sa kamay ng ating
Panginoon, na nakaupo sa trono ng Dios.  Ang pagpapasakop ay nangangahulugang gagawin ko ang
aking kalooban, sa biyaya ng Dios, at ang aking mga kakayahan, upang tuparin ang layunin na ibinigay
sa akin ng Dios sa buhay na ito.  Ito ay isang biyaya.  Sa kalikasan, sinasabi ng apostol, tayo ay matitigas
ang ulo (II Pedro 2:10).  At pagkatapos, inilalarawan tayo ayon sa laman, sabi ng apostol na tayo ay
laging pangahas, matitigas ang ulo.  “Hindi natatakot na alipustain ang mga maluwalhati [o ang may
kapangyarihan].”  Sa madaling salita, sa kalikasan tayo ay rebelde.  Inilalagay natin ang ating mga sarili
sa trono ng sarili nating puso.

Kaya’t nakikita ng Biblia na ang pagpapasakop sa Dios ay, sa katunayan, katibayan ng Kanyang
kamangha-manghang biyaya.  Ito ay kalayaan mula sa kalupitan ng makasalanan kong sarili.  Siya, sabi
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ng mang-aawit, ang nagpalaya sa akin, malaya upang magpasakop, malaya upang maglingkod, malaya
upang sundin hindi ang aking kalooban kundi ang kalooban ng Dios.

Ngayon, mga asawang babae, pasakop.  Sa iyong puso, ng may mata sa Dios, kilalanin na tinatawag ka
ni Cristo upang sumailalim sa asawang itinalaga ng Dios bilang iyong espiritwal na pinuno.  Sinasabi
ngayon ng Biblia na ito ay isang bagay na kagalang-galang at ito ay kabilang sa tawag ng bawat
Cristiano.  Ito ay marangal, hindi ito mapanghamak.  Si Cristo din ay ibinaba ang Kanyang sarili at
nagpasakop sa kalooban ng Kanyang makalangit na Ama sa pagtubos sa atin.  Isina-isantabi Niya ang
sarili Niyang mga karapatan.  Ito ay bahagi ng marangal na pagkatawag na mayroon tayo upang tayo,
bilang mga anak ng Dios, ay laging pasakop ang ating mga sarili sa kalooban ng Dios at pasakop ang
ating mga sarili sa isa’t isa, hindi hinahanap ang ating sarili kundi ang mga bagay na magpapatibay at
magpapala at magiging pakinabang ng bawat isa bilang kapwa miyembro ng biyaya ng Dios.

Ngayon, ang magpasakop, bilang asawang babae, sa pinaka-simple nitong kahulugan, ay
nangangahulugang upang kilalanin na ikaw ay binigyan ng Dios ng ulo, ang iyong asawa, at upang
sundin ang kanyang pamumuno.  Dahil tayo ay makasalanan – makasalanang asawang lalaki at
makasalanang asawang babae – ang katotohanan ng Dios ay madaling nababaluktot sa ating
pang-unawa.  Linawin natin, una sa lahat, kung ano ang hindi ibig sabihin nito.  Hindi ibig sabihin nito
na ikaw, bilang asawang babae, ay iiwan ang iyong pag-iisip sa dambana ng kasalan; na, bilang asawang
babae, wala kang maaaring sabihin sa pag-aasawa; na ang pagpapaunlad ng iyong talino, kakayahan,
karunungan, at katalasan ay isasa-isantabi; na hindi ka pwedeng mag-isip para sa iyong sarili; at ikaw
ay naging isang mangmang na alipin.  Ang isang mapagkumbaba, matalino, puspos-ni-Cristong asawang
lalaki ay nalalaman ang pagpapala ng kanyang asawa at ninanais ang pagpapala ng payo ng kanyang
asawa.  Sinasabi ng Kawikaan 31 ang babae na ang kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya.  Ang
pasakop ay hindi nangangahulugan na wala ka ng sariling pag-iisip.  Mga asawang babae, magpasakop.
Subalit hindi ibig sabihin nito na pabayaan mo na ang lahat mong kakayahan at lahat ng iyong talento.

Ni nangangahulugan ito na unahin mo ang kalooban ng iyong asawa bago ang kalooban ni Cristo.  Kung
ang iyong asawa ay may ipagawa sa iyo na sa iyong paniniwala sa Salita ng Dios ay makasalanan, sundin
mo ang kalooban ni Cristo.  Habang nagpapasakop, habang gumagalang, habang napapasailalim niya,
sabihin mo, “Honey, inilagay ka ng Panginoon sa taas ko bilang aking ulo.  Gusto kong ipakita iyan sa
iyo.  Subalit, si Jesus ay ating Panginoon.  At kapag hiniling mo sakin na gawin ko ang makasalanang
bagay, baka hindi ko gawin iyan.  Hindi ko gagawin.”

Ni nangangahulugan man na ang pagpapasakop na ito ay nangangahulugang ang asawang lalaki ay
binigyan ng lisensya para sa makasalanang kalupitan.  Ang pag-aasawa ay banal na tipan ng parehong
asawang lalaki at babae, na nangakong sila ay kikilos ng maayos tungo sa isa’t isa sa paraang tulad ni
Cristo.  Kung ang asawang babae ay mapanlaban at hindi papasakop sa pamatok na ibinibigay ni Cristo,
at gumawa ng hindi tama sa kanyang asawa, kung gayon ay inilagay niya ang kanyang sarili laban sa
karingalan ng Dios.  Subalit kung ang lalaki ay ipipilit ang kanyang hilig, hinahamak ang kanyang asawa,
at malupit sa kanyang asawa, kanya ring tahasang nilalabanan ang Dios.  Ang paraan ng paglapit sa
ating mga asawang babae ay hindi may kagaspangan, kumikilos na parang nauulol, na umaasang
matatakot sila sa pamamagitan ng mabangis na tingin.  Kung gayon ang gagawin natin, nilalabanan natin
ang Dios. 

Ano ang ibig sabihin ng magpasakop?  Sinasabi ng apostol, “Kung paanong ang iglesia ay napapasakop
kay Cristo, gayundin ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay.”  Sa
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madaling salita, sinasabi ng apostol na ang isang larawan ay kasing-halaga ng libong salita.  Ang iglesia
ay nasa ilalim ni Cristo, at ito ay maganda.  Iyon ay mabuting bagay.

Ito ay nangangahulugan ng dalawang bagay.  Ito ay nangangahulugan, una, na malayang ibinibigay ng
iglesia ang kanyang sarili upang isulong ang mga layunin at katwiran ni Cristo, at hanapin ang
ikasusulong ng kaharian ng Panginoon sa lupa.  Tayo ba, bilang mga miyembro ng iglesia ni Jesu Cristo,
ay nagpapasakop kay Cristo?  Paano malalaman ng isa?  Ituturo natin ang mabubuting aral na ibinigay
ni Cristo sa iglesia.  Ipapakita natin sa sinumang bisita o sa sinuman na titingin sa ating iglesia na ang
interes, mga layunin, ang katwiran ng Panginoon ay ang ating hilig at pagnanais.  Hindi natin sasabihin,
bilang isang iglesia:  “Anong gusto natin, anong iniisip nating dapat nating gawin?  Paano tayo makikilala
sa komunidad?  Paano natin maiimpluwensiyahan ang mga tao ayon sa sarili nating karunungan at ilagay
ang ating pangalan sa ulo ng balita (headlines)?”  Subalit magtatanong tayo ng isang katanungan:
“Anu-ano ang mga layunin ni Cristo para sa atin?  Ano ang mga hangarin na ibinibigay ni Cristo sa atin
upang isulong?”  Maingat nating titingnan ang kalooban ng Panginoon sa Banal na Kasulatan.  Malalaman
natin ang puso ng Guro, at itatalaga natin ang ating mga sarili sa Kanyang mga layunin, sa Kanyang
gawain, at sa Kanyang katotohanan.

Pangalawa, ang iglesia ay nagpapasakop kay Cristo sa pamamagitan ng paghahanap sa Kanyang
karangalan.  Kung babasahin mo, halimbawa, ang Mga Awit 45, makikita mo na ang iglesia, ang
kasintahang babae ni Cristo, ay nasisiyahang malaman ang karingalan ng kanyang Guro at Panginoon.
Ang iglesia ay nalulugod, lubos na nasisiyahan, sa pagbubunyi sa ating Panginoon, ating Hari, at ating
Asawa.  Mga Awit 45: 2ss:  “Ikaw ang pinakamaganda sa mga anak ng mga tao; ang biyaya ay
ibinubuhos sa mga labi mo,….Ibigkis mo ang iyong tabak….sumakay kang nananagumpay para sa mga
bagay ng katotohanan, at kaamuan at katuwiran.”  Ninanasa ng iglesia na makita sa buo Niyang
kaluwalhatian at karingalan.  Ang kasintahang babae ni Cristo, ang iglesia, ay may dalisay na kaluguran,
isang malalim na simbuyo, upang ipahayag ang karingalan at ang kaluwalhatian, ang kahalagahan, ang
lakas, ang kariktan, at ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesu Cristo.

Ang iglesia ay nagpapasakop, samakatuwid, kay Jesu Cristo sa dalawang paraan:  1) Nakikita niya ang
kanyang sarili na nagsisilbi sa layunin ng pagsulong ng Kanyang katwiran.  Nakikita niya ang kanyang
sarili na hindi kailangan  sa Kanyang katwiran.  2) Mayroon siyang malaking kagalakan sa pagpapahayag
ng karangalan ni Jesu Cristo.

Ngayon, kung paanong ang iglesia ay nasa ilalim ni Cristo, gayundin ang asawang babae sa kanyang
asawa.  Iyon ay pangunahing nangangahulugan, na iyong susundin ang kanyang espiritwal na
pamumuno.  Subalit ibig din sabihin nito na iyong ninanasa siya at ang kanyang layunin sa buhay na
maipatupad.  Ibig sabihin na ikaw ay nalulugod na makita siyang sumasagana sa kanyang mga kaloob.

Si Cristo, syempre, ay walang kasalanan, at ang asawang lalaki ay hindi.  Ang asawang lalaki ay
makasalanan.  At gayunman, bilang asawang babae, sasabihin natin, “Ibinibigay ko ang aking sarili
upang magsilbi para sa ikasusulong ng iyong pagkatawag sa sanlibutang ito.  At ako’y nalulugod na
makita kang tinatanggap ang tawag na iyon at luwalhatiin ang Dios sa iyong pagkatawag.”  Sasabihin
mo sa iyong asawa, “Ako’y nalulugod para sa iyo na magpasimula sa ating pamilya.  Ako’y nagagalak
kapag ikaw ay tumatanggap ng tungkulin para sa mga bagay at nangunguna.  Ako’y yumayabong kapag
iyong tinitiyak na ang pamilya ay tumutungo sa daan ng karunungan at sa daan ng pag-ibig ng Dios.”

Nasa harapan mo ang iyong asawang lalaki.  Siya ay makasalanan, iniligtas sa pamamagitan ng biyaya.
Mayroon siyang mga kaloob.  Mayroon siyang pagkatao.  Mayroon siyang pagkatawag sa buhay na ito.
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Ang magpasakop sa kanya ay nangangahulugang makikita mo ito bilang iyong lugar upang siya’y
palakasin, bilang anak ng Dios, upang umunlad sa pagkatawag na ibinigay sa Kanya ng Dios.  Hindi mo
sasabihin, “Gusto ko ang sarili kong mga interes, gusto ko ng sarili kong buhay, gusto ko ng sarili kong
propesyon.”  Kundi iyong sasabihin, “Gusto kong gamitin ang aking oras, ang aking mga kakayahan, para
sa kanyang kabutihan, para sa kabutihan ng aming pag-aasawa.”  At iyong igagalang at iyong
paninindigan ang pamumuno ng iyong asawa at tutulungan siyang ito ay maipatupad.  Ikaw ay nilikha
upang maging katuwang niya (Gen. 2), upang tulungan siyang maging lalaki ng Dios na siyang
pagkatawag niya.  Ikaw, kung gayon, ay magiging kanyang tagapayo.  Ikaw ay magiging tulong niya.
Ikaw ay magiging katuwang niya.  Ikaw ay malulugod na ang kanyang pangalan ay igagalang sa
pamamagitan ng iyong mga kilos.  At, sa pamamagitan mo, siya ay igagalang.

Kung paanong ang iglesia ay kay Cristo, nais nating ang pangalan ni Cristo ay igalang sa pamamagitan
ng ating mga kilos.  Iyan ang ninanasa ng iglesia.  Kaya’t gayundin ang asawang babae ay nanaisin ang
kanyang asawa na igalang habang nakatingin sa kanya ang sanlibutan sa kanyang mga kilos.  Ang
asawang babae, kung gayon, ay hindi paparoon na pinipintasan ang kanyang asawa sa mga tao,
minamaliit siya, sinasabi sa lahat ang kanyang mga pagkukulang, pinanghihina siya sa kung ano ang nais
niyang gawin sa buhay na ito.

Yamang walang Cristianong lalaki ang maaaring takutin ang kanyang asawa, sapagkat ang gawin ang
gayon ay paghamak sa Dios, gayundin naman walang Cristianong babae ang maaaring gawin ang
kanyang asawa na walang pag-asa, suko na, at nawalan ng sigla, sapagkat ito man ay paghamak sa
Dios.  Ngunit tulad ng kaluguran ng iglesia sa katwiran ng Dios, at tulad ng kaluguran ng iglesia sa
karangalan ng pangalan ni Cristo, gayundin ang asawang babae ay malulugod na makita ang kanyang
asawa na tinutupad ang kanyang pagkatawag bilang lalaki ng Dios.

Pasakop ka sa iyong asawa sa gayong paraan.

Ipinapakita ng apostol na ang pagpapasakop na ito sa asawang lalaki ay isang pansariling bagay.
Pasakop kayo sa inyu-inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.  At muli, ang mga
asawang babae ay magpasakop sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay.  Ito ay bukod-tanging
pagpapasakop sa iyong sariling asawa na hindi akma kaugnay sa sinumang lalaki.  Hindi ka tinawag
upang pasakop sa lahat ng lalaki tulad ng pagpapasakop mo sa iyong sariling asawa.    Ang pag-aasawa
ay pansarili.  Ang asawang lalaki at babae ay nakatayo sa isang relasyon sa isa’t isa na hindi sila
nakatayo tungo sa sino paman.

At saka, nilinaw ni Pablo na ang pagpapasakop na ito ay dapat laging ibigay.  “Gayundin, ang mga
asawang babae ay magpasakop sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay.”  Ito ay karaniwang higit
pa sa maaari nating maramdaman o gusto nating gawin.  Ito ay maaaring hindi laging pagsunod, dahil
ang asawang babae ay dapat laging unang sundin ang Dios.  Ngunit dapat ay laging may pagpapasakop.
Lumalabas iyon sa ganitong paraan.  Sasabihin mo, “Napipighati ako kapag ikaw ay nakikipagsapalaran
sa makasalanang gawa at gusto mong sumama ako sa iyo.  Alam mo na hindi ko magagawa iyan.  Wala
akong pagnanasang  labanan ka.  Gusto kong sumunod sa iyo ng may kasiyahan.  Subalit hindi kita
maaring sundin sa pagkakasala, kahit mahal kita at iginagalang ang iyong pamumuno.”

Maaaring hindi ka laging sumang-ayon sa pasya ng iyong asawa.  May mga pagkakataon na ang pinaka
mapagpasakop na asawang babae ay mag-aalinlangan sa pasya ng kanyang asawa.  Maaaring sa tingin
niya ito ay kahangalan.  Pagkatapos ay ganito ang mangyayari:  Ang iyong asawang lalaki ay gagawa
pa lang ng pasya na mukhang kahangalan para sa iyo.  Sa sandaling iyon ipapahayag mo ang iyong
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pagpapasakop sa sumusunod na paraan:  “Mahal, alam ko na pinag-isipan mong mabuti ang tungkol
dito, at gusto ko iyon kapag gumagawa ka ng mga pasya at plano para sa atin.  Pero wala talaga akong
kapayapaan sa pasyang ito.  Pakiramdam ko kailangan pa natin itong pag-usapan.  Pwede kaya ngayong
araw na ito?”  Sa iyong di pagsang-ayon, nilinaw mo na iginagalang mo siya sa kanyang papel.  At
nilinaw mo na kapag ang lahat ng pag-uusap na kinakailangan ay nagawa na bago kayo nakarating sa
isang pasya at hindi ka pa rin sang-ayon, ikaw ay malugod nang papayag sa iyong asawa.  Mga asawang
babae, pasakop kayo.

Asawang lalaki, hindi sinasabing, “Sakupin ninyo ang inyong asawa.”  Walang sinasabing gayon sa Biblia.
Tinatawag ang asawang babae na gawin ito nang malugod.  Ang pagpapasakop ay isang bagay na
ibinibigay.  Ito ay dapat ibigay ng malaya at malugod. 

At may kagalakan.  Tulad ng iglesia na nasa ilalim ni Cristo.  Hindi mabigat sa kalooban, hindi
nagmamatigas.  Kundi may kagalakan.  Dahil gusto mong ipakita kung ano ang ibig sabihin sa iyo  ng
Cristianismo sa iyong pag-aasawa.  Ito ay hindi pagiging alipin.  Hindi ito nakakapagpababa.  Ito ang
pinakasentro at pagpapakita ng Cristianismo.  Ipinapahayag ng asawang babae sa sanlibutan, “Mayroon
akong isang Guro, hindi marami.  Mayroon akong isang Panginoon.  Ako ay Kanyang lingkod.  At
alang-alang kay Cristo, tinatanggap ko ang aking tawag at lugar na pasakop sa sarili kong asawa.”

Bilang mag-asawa, dapat lagi tayong magsimula sa pamamagitan ng pagtingin hindi sa iba, kundi sa
Panginoon.  Huwag magsimula sa pamamagitan ng pagtitinginan ninyo sa isa’t isa sa magkabilang dulo
ng lamesa at tinatanong sa inyong sarili, “Ano ang nakikita ko?”  Kundi tumingin sa Dios.  Huwag lamang
kaladkarin ang pangalan ng Dios sa seremonya ng inyong kasal, kundi ilagay ang inyong pag-aasawa sa
Kanyang mga kamay at patnubay.  Tumawag sa Kanya ng buong  tapat.  Kung hindi ka titingin sa Dios,
kung ikaw ay titingin lamang sa iyong asawang lalaki at sa lahat ng mga bagay na nakakapagpatili sa
iyo, ang buong bahay ay guguho sa kaguluhan at mawawasak.  At ito ay magiging masakit sa iyo.

Yamang ang pag-aasawa ay itinalaga ng Dios, tayo na pumapasok sa banal na pag-iisang ito ay dapat
tumingin ng lubos sa Dios, lubos sa Kanya at desperado sa Kanya.  Dapat nating gawin kanlungan ang
Dios.  Dapat natin Siyang gawing motibo natin.  Dapat nating makita Siya na nagpaisa sa atin.  Dapat
nating ituon ang ating mata sa Dios.  Sapagkat dinisenyo ng Dios ang pag-aasawa sa pagitan ng lalaki
at babae upang ilarawan ang relasyon ni Cristo at ng iglesia.  At bilang asawang babae mayroon kang
pagkatawag, isang banal na pagtitiwala.  Hindi alang-alang sa iyong asawa, kundi alang-alang kay Cristo.
Upang ipakita sa lahat ng nakakakita sa iyo kung ano ang ibig sabihin na ang iglesia ay nasa ilalim ni
Cristo, upang ipakita kung ano ang iniisip ng iglesia tungko kay Jesu Cristo.

Ginagawa mo iyon sa pamamagitan ng taos-pusong pagpapasakop.  Ipinapakita mo sa buong buhay mo
sa iyong asawa kung gaano tayo, bilang mga anak ng Dios, ay may utang na loob sa ating Tagapagligtas,
na nagbuhos ng mga kayamanan ng Kanyang habag sa atin.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita, at dalangin na ito ay pumasok sa aming mga puso,
upang palambutin nito ang mga puso, at upang ito ay makapagbigay ng karunungan sa aming mga
mata.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


