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EFESO 5:28-30 
"ANG KALOOB NA ASAWANG BABAE" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sa araw na ito, sa isang espesyal na paraan, aalalahanin natin ang pagpapala ng isang 
sumasampalatayang asawa at ina.  Sa anong mas mainam na paraan ito maipagdiriwang kaysa sa 
pagbaling sa Kasulatan.  Pagbaling sa dakila at klasikong sitas sa Biblia ukol sa kung ano ang 
asawang babae, pakibasa ang Efeso 5:21-33. 
 
Ang kinasihang si apostol Pablo sa sitas na ito ay nagtuturo sa atin na tunay nating mauunawaan 
ang relasyon ng isang mag-asawa kung mauunawaan lamang natin ang dakilang doktrina ni Cristo 
at ng iglesia.  Malinaw, ang katwiran ay ito:  Kapag naunawaan lamang natin sa tunay na 
pananampalataya ang katotohanan ukol sa relasyon ni Cristo sa iglesia ay doon tayo tunay na 
makakapamuhay ng nakalulugod sa Dios bilang mag-asawang Cristiano.  Hindi mo magagawang 
ibigin ang iyong asawang babae, hindi ka makakapamuhay kasama ng iyong asawang lalaki, 
malibang tunay mong nauunawaan itong doktrina ni Cristo at ng iglesia. Nagbibigay si Pablo ng 
pinakamalalim na aral na matatagpuan saanman sa banal na Kasulatan sa katotohanan ukol kay 
Cristo at sa iglesia.  Bakit?  Para sa ating kapanatagan bilang mga kabilang kay Cristo?  Oo.  Ngunit 
ibinibigay niya ang tagubilin upang malaman ng mga asawang lalaki kung paano mamahalin ang 
kani-kanilang asawa, at ang mga asawang babae sa kani-kanilang asawa.   
 
Marami ang kumukutya sa doktrina.  Ang doktrina, sabi nila, ay hindi maisasagawa at malamig.  Ang 
mga pangangailagan ng ating kapanahunan, kasama ng lahat nitong kabigatan, ay nangangailangan 
ng praktikal na katuruan kung paano mabuhay.  Sinasabi ng Dios sa iyo at sa akin, na natutuksong 
matangay sa nakakagalit na pagmamadali ng ating panahon:  “Hindi ka maaaring mabuhay ng 
walang doktrina sa mismong tahanan mo.”  Sabi Niya, “Aking bayan, dapat mong sundin, dapat 
mong gamitin sa iyong isip, dapat mong isipin, dapat mong pag-aralan, dapat kang makipagbuno sa 
pinagpalang katotohanang ito:  si Cristo at ang iglesia.  Sa gayon ay malalaman mo kung paano 
mabuhay sa pag-aasawa.” 
 
Ang apostol sa mga talatang 22-27 ay nagsalita sa pagkatawag sa asawang babae at asawang lalaki.  
Sabi niya, Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyu-inyung mga asawa, at mga asawang lalaki, 
mahalin ninyo ang inyu-inyung mga asawa.  At sinuportahan niya ang mga pangaral na iyon sa 
pamamagitan ng pagkuha mula sa mga aral na minamahal ni Cristo ang Kanyang iglesia at ang 
iglesia ay nagpapasakop kay Cristo.  Subalit gayunman sa talatang 28 siya ay nagsasalita tungkol sa 
malapit na pag-iisa na ginawa ng Dios sa pagitan ng isang lalaki at isang babae sa pag-aasawa.  
Palaging naroon ang panganib na tanawin ang pagkatawag sa asawang babae at asawang lalaki sa 
isang hiwalay na paraan.  Si Pablo, sa mga talatang 28-30, ay pinagsasama ang dalawang iyon.  Sa 
mga talatang ito ipinaliliwanag sa atin ang pinakamalalim na damdamin at layunin ng Cristianong 
pag-aasawa sa lubos nitong kabatiran.   
 
Basahin ang mga talatang 28-30.  Ano ang sinasabi ng apostol?  Ang apostol doon ay pinatutunayan 
ang humihikayat na dahilan kung bakit dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawa.  
“Gayundin naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya 
ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang 
sarili.”  Inilalarawan ni Pablo kung ano dapat ang pag-ibig na iyon ng asawang lalaki.  Nagsalita siya 
sa mga naunang talata ng katangian ng pagmamahal na iyon:  Dapat siyang magmahal gaya ni Cristo 
na nagmahal sa iglesia.  Nagsalita siya ukol sa katotohanan ng mapagpakasakit at esklusibo at 
mapagpatawad na pagmamahal na dapat taglayin ng asawang lalaki sa kanyang asawa.  Ngunit 
ngayon ang pag-ibig na iyon, sabi ng apostol, ay dapat mayroong hangarin.  Dapat mahalin ng 
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asawang lalaki ang kanyang asawa na layunin ang espiritual at emosyonal na paglago ng kanyang 
asawa sa harap ng Dios – kung paanong hinahangad ng pag-ibig ni Cristo ang kasakdalan ng 
Kanyang kasintahang babae, ang iglesia.  Ang pag-ibig ni Cristo ay mayroong hangarin, upang 
Kanyang maiharap ang iglesia na dalisay at walang dungis sa harap ng Dios.  Gayundin naman ang 
pagmamahal ng asawang lalaki ay dapat mayroong hangarin, na sa pamamagitan ng kanyang buhay 
kasama ang kanyang asawa ay tutulungan niya siya sa kanyang espiritual at emosyonal na paglago 
sa harap ng Dios.  Bakit?  Bakit hinihingi ng Dios ang gayong pagmamahal?  Ang sagot ay ito:  Ang 
batayan ng pagmamahal ng asawang lalaki, kung bakit dapat mahalin ng asawang lalaki ang 
kanyang asawa, ay ang malapit na pag-iisa sa pagitan ng asawang lalaki at ng asawang babae kung 
papaanong sila ay naging isang katawan – ang pag-iisa na siyang anino ng malapit na pag-iisa sa 
pagitan ni Cristo at ng Kanyang iglesia.  Kung paanong tunay na ang ating pakikipag-isa kay Cristo 
ay napakalapit kaya itinuturing bilang Kanyang laman at bilang Kanyang mga buto, gayundin ang 
pag-iisa na umiiral sa pagitan ng asawang lalaki at babae, sabi ng  Dios, ay napakalapit kung kaya’t 
ang asawang babae ay ang karugtong ng mismong buhay at laman ng kanyang asawang lalaki.  
Kaya, mahalin mo ang iyong asawang babae dahil siya ay sarili mong katawan. 
 
Upang palawakin ang kaisipang iyan at gawin itong malinaw, tingnan natin ang sitas na ito. 
 
Ang unang pahayag ng ating teksto ay si Cristo at ang Kanyang iglesia ay pinagsama sa isang 
napakahalagang espiritual na pag-iisa.  “Sapagkat tayo (ang iglesia) ay mga bahagi ng kanyang 
(Cristo) katawan, ng kanyang laman, at ng kanyang mga buto” (t. 30).  Ito ang katotohanan na, 
ipinahahayag ng Banal na Espiritu, na tunay na kalagayan ng lahat ng nasa pakikipag-isa sa 
pananampalataya kay Cristo.  Tayo ay mga bahagi ng Kanyang katawan.  Hindi iyan totoo sa lahat 
ng sa panlabas ay binabanggit ang pangalan ni Cristo, na sumasabay sa agos ng relihiyon, kundi 
doon lamang sa mga, sa wika ng unang kapitulo ng sulat na ito sa mga taga-Efeso, ay hinirang ng 
Dios upang maging kay Cristo at pinagpala ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan.  
Tayo sa katunayan ay ginawang mga bahagi ng katawan ni Cristo.  Pinakakain at pinahahalagahan 
ni Cristo ang iglesia.  Bakit?  Sinasabi ng apostol, Dahil tayo ay mga bahagi ng Kanyang katawan.  
Napakahalaga ng pakikipag-isang ito ni Cristo sa atin na Kanyang iglesia na si Cristo sa katunayan 
ay hindi kumpleto kung wala ang Kanyang katawan.   
 
Sa unang kapitulo ng sulat na ito, mga talatang 22 at 23, sinasabi ng apostol na ang iglesia ay 
Kanyang katawan, ang kapuspusan Niya na pumupuspos ng lahat sa lahat.  Tayo ang Kanyang 
kapuspusan.  Napakahalaga ng pag-iisang iyon ni Cristo at ng Kanyang iglesia na kapag may 
sinumang sumaling sa isang kaanib ng Kanyang iglesia, itinuturing ito ni Cristo na Siya ang 
sinasaling.  Natatandaan mo ba ang sinabi Niya kay Saulo na taga-Tarso na papunta na upang usigin 
ang iglesia, sa daan patungong Damasco?  “Saulo, Saulo, bakit mo Ako inuusig?”  Inuusig ni Saulo 
ang iglesia.  Si Cristo ay nasa kanan ng Dios Ama.  Subalit nang pinipinsala ni Saul ang iglesia, 
inuusig ang kanyang mga kaanib sa lupa, napakahalaga ng pag-iisang iyon sa pagitan ni Cristo at ng 
iglesia na sinabi ni Cristo, “Sinasaling mo Ako.  Bakit mo Ako inuusig, Saulo?”   
 
Ganyan kahalaga at kalapit ang kaisahan sa pagitan ni Cristo at ng iglesia.  Tayo ngayon ay mga 
bahagi ng Kanyang katawan, ng Kanyang laman at ng Kanyang mga buto.  Hindi sa pisikal na 
katuturan.  Ang katawan ng ating Panginoon, ipinanganak ng birheng Maria, ay nasa langit.  Ngunit, 
gayunpaman, mayroon tunay na tunay na espiritual na kaisahan, isang mahalaga at di-masisira at 
di-mababagong kaisahan.  Iyan ay katotohanan, sabi ng Dios sa Kanyang Salita.  Si Cristo at ang 
Kanyang iglesia ay pinag-isa sa isang malapit na espiritual na kaisahan.   
 
Kaya dapat tanawin ng asawang lalaki ang kanyang asawa.  Iyan ay, bilang anino ng kaisahang iyon, 
ipinagkaloob ng Dios ang pag-aasawa kung saan ang mag-asawa ay pinagsamang malapit upang ang 
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asawang babae ay magiging isang katawan sa kanyang asawang lalaki.  Kung paanong si Cristo at 
ang Kanyang iglesia ay pinagsama, may malasakit sa Kanyang iglesia, inaalagaan at 
pinahahalagahan ang Kanyang iglesia dahil ang iglesiang iyon ay Kanyang katawan, gayundin dapat 
mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawa dahil siya ay naging bahagi niya.  Iyan ang turo ng 
Salita.   
 
Ang pag-iisa ng asawang lalaki at asawang babae ay humahantong sa sekswal na pag-iisa.  
Ipinagkaloob ng Dios ang sekswal na pag-iisa sa pag-aasawa dahil ito ang pagpapahayag na sa 
harap ng Dios iniwan ng dalawa ang ama at ina at pumipisan sa isa’t isa sa isang habambuhay na 
tali ng pagkakaisa sa Panginoon at ngayon ay itinali ng Dios kung kaya’t sila ay iisa sa Panginoon.  
Ang iyong asawang babae ay nakadugtong sa iyo sa buo niyang pagkatao.  Iyan ang inilalarawan sa 
sekswal na pag-iisa.  Iyan ay nangangahulugan ng habambuhay na pagmamalasakit at pagmamahal 
sa kanya kung paano kang nagmamalasakit sa sarili mong katawan.  Sinasabi ng Dios, at ang lalaki 
at babae kapag sila ay nag-asawa sa pananampalataya ay nagsasabing, “Buhat ngayon ituturing ng 
lalaki ang kanyang asawa bilang kanyang sarili.  Sapagkat walang sinumang napoot sa kanyang 
sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito.  Dapat mong mahalin, alagaan, at ingatan siya.”  
Bakit?  Sapagkat sinasabi ng Dios na kapag ikaw ay pinagkalooban Niya ng asawa at tinanggap mo 
siya upang maging iyong asawa, ikaw ay pumasok sa isang malapit na tali na sumasalamin kay 
Cristo at sa Kanyang iglesia.  Sinasabi mo, Siya ngayon ay bahagi ko; at iingatan ko siya at ang 
kanyang kapakanan gaya ko sa sarili kong katawan, sapagkat siya ay sarili kong katawan. 
 
Iyan ang sentro ng aral dito.  Mamahalin mo ang iyong asawa gaya ng iyong sarili.  Hindi, 
mamahalin mo siya bilang iyong sarili.  Mamahalin mo siya gaya ng pagmamahal mo sa sarili mong 
katawan.  Kaya sinasabi ng apostol:  “Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang 
sarili.” 
 
Nakikita mo ba ang kalupitan at ang kasamaan ng pakikiapid?  Nakikita mo ba ang kasalukuyang 
panahon na mabenta sa karumihan, pornograpiya, eskstramarital na pagtatalik at pagtatalik bago 
ikasal?  Nakikita mo ba kung ano ito? 
 
Sinasabi nilang ayos lang ito kung kaya mo itong dalhin.  Nakikita mo ba kung gaano ito kahuwad, 
kalupit, at gaano ito kasama?  Inaalis ng sekswal na imoralidad ang ginawa ng Dios upang maging 
kapahayagan ng lubos na kaisahan ng dalawa sa pag-aasawa, inaalis ang ginawa ng Dios na 
sumasalamin sa banal na kaisahan ni Cristo at ng Kanyang iglesia, at ginagamit sa masamang 
paraan, kinakaladkad ito sa pamamagitan ng karumihan ng pagmamahal sa sarili, sariling 
kasiyahan, at ang pagmamataas ng diablo.  Inilagay ng Dios ang sekswal na pag-iisa sa loob ng 
santuwaryo ng pag-aasawa, sapagkat ginawa Niya ito upang maging kapahayagan ng lubos na 
pagmamahal, pag-aalaga, at pag-iingat ng buong buhay natin, gaya naman ni Cristo sa iglesia. 
 
Kabataang babae, sumasama ka ba sa isang binata na sumisimangot at ngumunguyngoy at 
ngumangalngal kapag hindi nasunod ang gusto niya?  Sumasama ka ba sa isang binata na nagsasabi 
sa iyong mahal na mahal ka niya, at kung mahal mo siya ay ibibigay mo ang iyong sarili sa kanya 
bago magpakasal?  Makinig ka.  Huwag mong tanggapin ang sinumang lalaki na, sa ngalan ni Cristo, 
ay hindi igagalang ang sekswal na pag-iisa bilang ipinagkaloob ng Dios sa pag-aasawa.  Huwag 
mong tanggapin ang sinumang lalaki na, sa ngalan ni Cristo, sa pag-aasawa, ay hindi ka aalagaan at 
iingatan sa Panginoon at tinatanaw ang sekswal na pag-iisa bilang malapit na tali at kapahayagan ni 
Cristo at ng iglesia na, sa sekswal na pag-iisa, ay sinasabi sa iyo, “Ako’y nakatali sa iyo 
habambuhay.” 
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Nauunawaan mo ba ang sinabi mo, asawang lalaki, nang hiningi mong pakasalan ka niya?  Sinabi 
mo, at nilubos mo iyan sa pag-aasawa/sekswal na pag-iisa, “Ako’y handa, sa kalakasan ng Dios, na 
maging may kinalaman sa bawat bahagi mo at ng iyong kapakanan gaya ng para sa lahat sa akin – 
espiritual, emosyonal, pisikal.  Kung paano kong nanaisin para sa akin, bilang anak ng Dios, ganoon 
ko rin nanaisin para sa iyo.”  Kabataang lalaki, kabataang babae, huwag kayong mag-aasawa 
hanggang handa n’yo na  itong gawin.  Ang mga makasarili, mararamot na asawang lalaki ay 
nagiging kahiya-hiyang asawa, kahit na banggitin pa nila ang pangalan ni Jesu Cristo.  Ang pagiging 
asawa ay labis na naghuhubad-sa-sariling tungkulin sa balat ng lupa.  Kung ang iyong pag-aasawa 
ay sasalamin kay Cristo at sa iglesia, kung gayon ay dapat kayong magkaisa sa isang 
pananampalataya at sa pagkaunawa sa mga bagay na ito. 
 
Tayo ay pinakipag-isa ni Cristo sa Kanyang sarili.  Labis ang naging halaga nito sa Kanya.   Piniga 
mula sa Kanyang banal na puso ang mga salitang:  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  
Asawang lalaki, iyan ay nangangahulugang sinasabi ng Dios sa iyo na hindi ka maaaring mag-isip 
nang hiwalay sa iyong asawa.  “Gayundin naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-
kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan.”  Ang iyong asawa ay hindi iyong 
katambal.  Siya ang iyong butihing kabiyak.  Dapat nating sabihin, “Ang aking asawa ay naging aking 
karugtong, kaisa ko.”  At ang Salita ng Dios ay “nararapat” - gayundin naman, nararapat ibigin ng 
mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan.  Ang 
salitang “nararapat” ay nangangahulugan na mayroong espiritual, banal na tungkulin sa harap ng 
Dios na nagtatali sa puso ng lalaking mananampalataya, tungkulin na hindi kailanman pinatigil at 
hindi kailanman pinawalang-bisa.  Mamahalin mo siya hangga’t binibigyan ng Dios ikaw at siya ng 
buhay, bilang sarili mong katawan.   
 
Iyan ang sinasabi ng Dios.  Ito ay isang taimtim na tungkulin.  At iyan ay tungkulin anuman ang 
katayuan, ang kalagayan, at ang ugali ng iyong asawang babae.  Narinig mo ba ang mga salitang 
iyan?  Hindi ako ang nagsabi niyan.  Ang Banal na Espiritu ang nagsasabi niyan sa Salita ng Dios.  
Walang kinalaman, sa kabila ng – ang bawat asawang lalaki ay nasa ilalim ng banal na tungkulin na 
mahalin ang kanyang asawa gaya ng sarili niyang katawan.  Kapag ikaw at ako ay itinigil ang 
pagsunod sa utos na ito at mabuhay sa kapaitan, pagpapabaya sa kanila, pag-abuso sa kanila, 
paghiwalay sa kanila, kung gayon ikaw at ako ay tumututol at lumalaban sa Dios. 
 
Hindi Niya sinabing, “Ibigin mo siya gaya ng iyong sariling katawan kung siya ay karapat-dapat, 
kung siya ay mapagmahal na tumutugon, kung….”  Hindi, walang mga kung.  Kapag pinakasalan mo 
siya, ikaw ay taimtim na obligado, hindi na mababawi na mamahalin siya gaya ng iyong sariling 
katawan. 
 
Asawang lalaki, sinasabi ba ng iyong mga anak tungkol sa iyo, “Alam namin kung paano inaalagaan 
at iniingatan ni Cristo ang iglesia gaya ng Kanyang katawan.  Alam namin lahat ang tungkol diyan.  
Alam namin ang tungkol diyan dahil sa paraan ng pamumuhay ng aming ama kasama ng aming ina, 
na kanyang asawa”?  Napakaseryoso ng tanong na ito dahil saan pa nila ito matututuhan kung hindi 
nila ito natutunan sa mismong tahanan at mula mismo sa iyong asal?  Gayundin naman nararapat 
ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, sapagkat sila ay malapit na pinag-
isa ng Dios sa kanilang asawa, gaya rin naman ni Cristo sa iglesia. 
 
Asawang lalaki, ang implikasyon, samakatuwid, ay hango mula sa dalawang maliliit na salita:  pag-
aalaga at pag-iingat.  Kapag pinanghawakan natin ang mga salitang iyon, ay makukuha natin ang 
mga implikasyon sa ating sarili sa kabuuan ng ating mga araw.  Sapagkat walang sinumang napoot 
sa sarili niyang katawan, sabi ng apostol, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Cristo sa 
iglesia.  Mamahalin natin sila sapagkat pinagsama tayo ng Dios sa kanila bilang isang katawan.  
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Paano ipinahahayag ng pag-ibig na iyon ang sarili nito?  Ipinahahayag nito ang kanyang sarili sa 
dalawang salita, maging ang dalawang salitang ito ay matatagpuan sa puso ng kaisahan ni Cristo at 
ng iglesia.  Ang dalawang salitang iyan ay pag-aalaga at pag-iingat.   
 
Sila ay kapwa makahulugan sa orihinal na wika.  Ang alagaan ay nangangahulugang ibigay ang lahat 
ng kinakailangan para sa ikalalago at ikabubuhay at kapakanan at kabutihan ng iyong asawa.  Ito ay 
parehong salita na ginamit sa Efeso 6:4 kung saan ay mababasa natin, “At mga ama, huwag ninyong 
ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng 
Panginoon.”  Sinasabi ng Salita ng Dios, “Ibigay mo sa iyong mga anak ang lahat ng kinakailangan 
para sa kanilang ikatututo, sa kanilang halimbawa, sa kanilang kapakanan.  Alagaan mo sila.”  Iyan 
ang dapat gawin ng lalaki sa kanyang asawa.  Dapat mo siyang ingatan.  Ang salitang iyan ay literal 
na nangangahulugang, “upang painitin, balutin sa kumot,” gaya ng ina sa kanyang bagong silang na 
sanggol kapag kinakalong niya ang kanyang anak at binabalot ito at niyayakap na malapit sa kanya 
at iniingatan ang kanyang munting sanggol.  Ang isa pang beses na ginamit ang salitang ito sa Biblia 
ay sa I Tesalonica 2:7, kung saan sinasabi ng apostol na habang kasama niya ang mga 
mananampalatayang taga-Tesalonica ay inaruga niya sila gaya ng ina sa kanyang anak. 
 
Ngayon, mga asawang lalaki, ang mga salitang iyon ng kagiliwan, pagmamahal, at pag-iingat ay 
dapat makita sa iyo.  Dapat mong alagaan at ingatan ang iyong asawa.  At ang kahulugan ay 
binigyang-diin sa sitas.  Una sa lahat, ginagamit ng apostol ang halimbawa ng natural na gagawin ng 
lalaki para sa sarili niyang katawan.  Walang sinumang napoot sa sarili niyang katawan kundi 
inaalagaan at iniingatan ito.  Anong ginagawa ng mga lalaki sa sarili nilang katawan?  Anong 
ginagawa mo?  Kung ikaw ay nasa tamang katinuan, hindi mo ito inaabuso, nilalanseta ito, marahas 
itong kinukuskos ng papel de liha, kumakain ng nabulok na karne.  Hindi.  Mula umaga hanggang 
gabi ikaw ay maingat sa kapakanan ng iyong pisikal na katawan.  Inaalagaan mo ito at iniingatan.  
Naliligo ka, nagsusuot ka ng damit, binabantayan mo ang iyong kinakain, nahihiga ka para 
magpahinga, pinangangalagaan mo ito, nililinis mo ito, inaalagaan at iniingatan mo ito.  Gayundin 
nararapat mong alagaan at ingatan ang iyong asawa.  Sapagkat ang iyong asawa ngayon ay sarili 
mong katawan. 
 
Ngunit mayroon pa.  Binigyang-diin ito ng apostol.  “Gaya naman ni Cristo sa iglesia.” Anong ibig 
sabihin ng inaalagaan at iniingatan ng Panginoon ang iglesia?  Alam mo iyan, hindi ba?  Isipin mo na 
lang kung ano ang nakapaloob sa pinagpalang katotohanang iyan.  Binabantayan ng Panginoon ang 
iglesia.  Pinangangalagaan ng Panginoon ito, nagbibigay ang Panginoon.  Ang Panginoon ay 
nakikidalamhati sa Kanyang iglesia, namamagitan Siya para sa iglesia.  Ibinibigay Niya ang lahat ng 
kinakailangang biyaya, karunungan, at kapangyarihan.  Pinagtitiisan Niya ang ating mga kahinaan.  
Sinasaway Niya tayo na may pag-ibig.  Si Cristo ay inaalagaan at iniingatan tayo na iglesia.  Para sa 
isa sa pinakamagandang pahayag sa Biblia ng walang hanggan, walang kamatayang pangangalaga 
kung saan ay isinagawa Niya ang Kanyang hangaring gawing sakdal ang iglesia at iharap siya sa 
Dios, basahin ang Efeso 5! Hindi ito nawala sa Kanyang paningin.  Lahat ng ginagawa Niya sa kanan 
ng Dios ay binubuod sa dalawang salitang ito:  alagaan at ingatan ang Aking iglesia.  Ang langit at 
lupa ay pinatatakbo ng kamay ni Cristo.  Para sa anong layunin?  Upang maalagaan Niya at 
maingatan ang Kanyang iglesia.  Asawang lalaki, bawat gawain na iyong gagawin ay para sa 
dahilang ito.  Ito’y dapat para sa dahilang ito:  upang alagaan at ingatan ang iyong asawa.  Iyan ang 
dahilan kung bakit siya ibinigay ng Dios sa iyo. 
 
Sa susunod na linggo ay babalikan natin ang sitas.  Basahin mo ito sa loob ng sanlinggo.  Pagpalain 
nawa ng Dios ang mga salitang ito sa ating mga puso. 
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Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa banal na Salita ng Dios.  Ito ay malalim at magandang salita.  Ipinahahayag 
namin na sa aming sarili hindi namin nagagawa ang mga bagay na ito.  Nagpapasalamat kami sa 
Iyong kapatawan.  At dalangin namin na baguhin kami ng Iyong Espiritu, upang mahalin namin ang 
aming asawa gaya rin naman ni Cristo sa iglesia.  Amen 

 


