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EFESO 5:28-30 
"ALAGAAN AT INGATAN ANG IYONG ASAWANG BABAE" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Nagbabalik tayo ngayon sa ating pag-aaral at pagtalakay sa malalim na sitas ukol sa pag-aasawa sa 
Efeso 5.  Ito ay lalo na bilang pag-alaala sa Araw ng Ina noong isang linggo na ating tinitingnan ang 
kaloob na asawang babae habang ipinaliliwanag iyan ni apostol Pablo para sa atin, sa Efeso 5:28-30, 
sa ilalim ng pagkasi ng Dios.  Sa araw na ito ay nais natin itong ipagpatuloy sa kaisipan ng 
mensaheng iyan.  Pakibasa pong muli ang sitas bago tayo magpatuloy sa pagtalakay. 
 
Pinag-uusapan natin noong nakaraan ang tungkol sa katotohanan na ang pagkatawag ng asawang 
lalaki ay upang alagaan at ingatan ang kanyang asawa.  Iyan ay dapat niyang gawin sapagkat 
pinagbuklod sila ng Dios bilang isang katawan.  Ang pag-aasawa ay kumakatawan sa malapit na 
pag-iisa ng Panginoon at ng iglesia, na siyang paksang tumatakbo sa buong sitas ukol sa pag-aasawa 
sa Efeso 5.  Ang asawang lalaking mananampalataya, yamang nauunawaan ang malalim na 
katotohanan na ang pag-aasawa ay umiiral una sa lahat para sa layunin ng Dios, una sa lahat upang 
maging larawan ni Cristo at ng iglesia, ay mauunawaan na siya ay pinag-isa ng Dios, nang hindi 
mababawi at hindi mapaghihiwalay, sa kanyang asawa.  Samakatuwid, ay dapat niya siyang mahalin 
gaya ni Cristo na nagmamahal sa Kanyang iglesia. 
 
Paano?  Sinasagot tayo ng Salita ng Dios.  Sinasabi sa atin ng Dios, “Dapat mong alagaan at ingatan 
ang iyong asawa.”  Tiningnan natin ang mga salitang iyan noong nakaraan.  Ngayon, magpatuloy 
tayo at sagutin ang tanong:  Paano ito sa katunayan gagawin ng asawang lalaki?  Paano natin 
aalagaan at iingatan? 
 
Ang Biblia ay sumasagot, una sa lahat, sa mga salitang ito:  “Gayan naman ni Cristo sa iglesia.”  Sa 
madaling salita, ang pagkatawag ng asawang lalaki patungkol sa kanyang asawa ay tularan ang 
Panginoong Jesu Cristo.  Iyan ay nangangahulugan na kailangan mong kunin ang pag-aalaga at pag-
iingat ng Panginoon sa Kanyang iglesia bilang halimbawa sa iyong buhay kasama ng iyong asawa.  
Iyan ang salita ng Dios.  Kung paanong inaalagaan at iniingatan ni Cristo ang Kanyang iglesia, gayon 
mo rin dapat alagaan at ingatan ang iyong asawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng batid na 
layunin upang palaguin ang iyong asawa emosyonal at espiritual sa harap ng Dios.  Pansinin, dapat 
mo itong gawin sa iyong asawa.  Hindi lamang sa kaluluwa ng iyong asawa, hindi lamang sa pisikal 
na buhay ng iyong asawa, hindi lamang sa espiritu ng iyong asawa, kundi sa iyong asawa.  
“Gayundin naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa.” 
Mahal mo ang iyong asawa – lahat ng bumubuo sa kanya bilang asawa, ang buo niyang pagkatao.  
Hindi lamang siya iyong asawa sa pisikal na katawagan o sa kanyang kaluluwa o sa kanyang 
espiritual na kalagayan, kanyang katawan at isip.  Hindi, kundi sa buo niyang pagkatao, ang 
kabuuan ng kanyang katawan, emosyonal at espiritual, dapat siyang maging layon ng iyong 
maalagang pagmamahal.  Itong pag-aalaga at pag-iingat ay dapat kasama ang kabuuan ng iyong 
asawa.  Dapat mong mapanalangining hangarin na lumago siya sa espiritual, pisikal, at esmosyonal.   
 
Iyan ay dapat maisagawa ng detalyado.  Sangkot ka, bilang asawa, sa may kamalayang pagsisikap na 
tulungan siya sa espiritual na paglago.  Kung aalagaan mo at iingatan ang iyong asawa gaya ng 
Panginoon sa iglesia, tinatawag ka ng Dios na patnubayan ang iyong asawa sa kanyang espiritual na 
paglago.  Panghawakan mo iyan, bilang asawang mananampalataya.  Dalangin ko na ang mga 
binata, mga lalaking wala pang asawa, ay naririnig ang mga salita ng programang ito.  Dalangin ko 
na inaanyayahan ninyo ang mga kabataang lalaki na makinig kasama n’yo upang marinig itong 
salita ng Dios.  Dapat nating panghawakan iyan! 
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Ang asawang lalaki ay tinawag ng Dios upang isangkot ang kanyang sarili, upang makita bilang 
kanyang layunin, ang espiritual na paglago ng kanyang asawa.  Ngayon, ipagpalagay na, ang 
asawang babae ay mananagot sa Dios sa kalagayan ng kanyang kaluluwa.  Walang sinumang asawa 
ang makakapagtago sa likuran ng kanyang asawa dahil sa kanyang mga kabiguan sa Dios.  Sinasabi 
ng Roma 14:12, “Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Dios ng kanyang sarili.”  Ngunit 
ang bawat asawang lalaki ay may kakaibang tungkulin sa kanyang asawa dahil hinirang siya ng Dios 
bilang ulo ng kanyang asawa.  Tingnan ang Efeso 5:23:  “Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng 
asawang babae.” 
 
Asawang lalaki, araw-araw at tiyakan mo bang ipinapanalangin ang iyong asawa?  Kung hindi mo 
ginagawa, hindi mo siya inaalagaan at iniingatan gaya ng Panginoon sa iglesia.  Sapagkat ang isa sa 
pangunahing daluyan na pinalalago ng Dios ang anak ng Dios ay panalangin.  Kaya ikaw, bilang 
kanyang asawa, ay dadalhin siya sa trono ng biyaya.  Ikaw ay itinalaga ng Dios na manalangin para 
sa kanya.  Araw-araw mo ba siyang ipinananalangin at nananalanging kasama niya?  Nakapagtataka 
kung gaano karaming lalaki ang hindi nananalanging kasama ng kanilang asawa.  Kumakain silang 
kasama nila.  Tumitira silang kasama nila.  Gumagawa sila ng maraming bagay kasama nila.  Pero 
paano naman ang pinakamalapit na tali ng espiritual na kaisahan – ang panalangin?  Ito ay kung 
paanong ang lalaki ay taimtim na nananalangin kasama ng kanyang asawa na pumapasok siyang 
kasama niya sa presensya ng Dios – ang lihim na dakong banal.  Doon ay natututo siyang 
manalangin habang naririnig ka niyang manalangin, habang naririnig ka niyang makipagbuno sa 
Dios sa Kanyang pagpapala sa sambahayan, sa mga anak, sa iglesia, at sa kanya.  Doon ay natututo 
siya ng panalanging namamagitan mula sa kanyang ulo, ang kanyang asawang lalaki.   
 
Tinatanong kita, asawang lalaki, panay-panay ba na nag-aaral kang kasama niya at nagsasalita sa 
kanya ng Salita ng Dios?  Nagbabasa ka ba ng Kasulatan kasama niya?  Kapag binuksan ng Dios ang 
Salitang iyon sa iyo, ibinabahagi mo ba ang Salitang iyon sa kanya?  Natural ba sa iyo na makipag-
usap sa iyong asawa tungkol sa malalalim, pinakamalapit na mga alalahanin ng iyong kaluluwa?  
Kung hindi, mga asawang lalaki, wala akong pakialam kung ano ang itinatago natin sa likod 
patungkol sa natural na katahimikan at pagkamahiyain o pagsasabing, “Wala akong panahon.”  
Sinasabi ng Dios sa iyo at sa akin na dapat nating alagaan at ingatan ang ating asawa.  Ano iyan kung 
hindi ang malasakit at ang pamumuno bilang kanyang asawa upang pangunahan siya sa panalangin 
at sa pag-aaral ng Salita ng Dios? 
 
Nagsasalita ako sa inyo, mga asawang lalaki at mga ama na ang mga asawa ay mga ina ng maliliit na 
anak.  Kapag, kung kinakailangan, ang inyong asawa ay natigil mula sa pampublikong pamamaraan 
ng biyaya sa pag-aalaga sa mga anak, iyan ay, kapag dahil sa kinakailangan ang inyong asawa ay 
hindi makadalo sa iglesia dahil sa pag-aalaga sa mga anak, sadya n’yo ba at may kamalayan kayong 
nagpapagal para sa kanyang espiritual na paglago?  Bumabalik ka ba sa tahanan mula sa gawain at 
nagsasabi sa kanya ng higit pa sa isa o dalawang pangungusap tungkol sa salita ng Dios na narinig 
mo, na mapalad mong narinig?   Sinasabi mo ba sa kanya ang maliliit na butil ng impormasyon ng 
buhay pang-iglesia na iyong napulot – hindi tsismis, kundi ang pakikisama ng bayan ng Dios, kung 
kaya’t kahit siya ay natigil sa pagpunta sa bahay ng Dios, nadarama niyang bahagi siya ng bayan ng 
Dios?  Asawang lalaki, kung ang iyong asawa ay tunay na banal ng Dios, kung gayon ay madarama 
niya kagaya ni David nang siya ay malayo sa templo at, gaya ng sinabi niya sa Awit 84, “Ang 
kaluluwa ko'y nananabik, Oo, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon; ang puso ko't laman 
ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Dios.”  Isinasaalang-alang mo ba kapag kailangan niyang 
manatili sa tahanan at mag-alaga ng mga anak?  Inaalagaan mo ba siya at iniingatan siya sa 
pamamagitan ng may kamalayang pagpapagal para sa kanyang espiritual na paglago? 
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Ngunit mayroon pa.  Nariyan din ang emosyonal at pisikal na kapakanan ng iyong asawa.  Iyan ay 
pagkatawag mo rin mula sa Dios.  Oo, sinasabi ng Dios sa asawang babae (at ito ay salitang 
kailangan nating marinig lahat, ngunit kailangan nating marinig ito bilang mga asawang babae), 
“Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng 
panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa 
Dios.  At ang kapayapaan ng Dios, na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso 
at mga pag-iisip kay Cristo Jesus.”  Sinasabi ng Salita ng Dios, “Iyong iingatan siya sa ganap na 
kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo.”  Ang Dios ay direktang nagsasalita sa iyo, 
asawang babae.  At sinasabi niya, “Ngayon ikaw ay mananagot sa Akin para sa espiritual na 
kalagayan ng kapayapaan ng iyong kaluluwa.  Ikaw rin ay may pananagutan sa iyong pagkabalisa at 
pagkamatakutin.  Ngunit kasabay nito, asawang lalaki, dapat mong  
alagaan at ingatan ang iyong asawa.  Hinahangad mo bang ipagsanggalang ang iyong asawa mula sa 
emosyonal na kabigatan?  Hinahangad mo bang pangalagaan siya mula sa mga bagay na kung saan 
siya ay lalo nang mahina?  Ang ilang mga asawang babae ay may emosyonal na kayarian na may 
mahihinang bahagi.  Ilan dito, at ang iba doon.  Ilan ay sa lugar na ito, ang iba ay doon.  Ngunit ang 
lalaki na, ayon sa I Pedro 3:7, ay nananahan kasama ng kanyang asawa ayon sa kaalaman ay 
hinahangad na malaman ang mahihinang bahagi sa pader ng kanyang emosyonal na kayarian at 
siya ay tatayo doon upang patibayin ito – hindi sa galit na pagkayamot, kundi inaalagaan at 
iniingatan siya.  Iyan ay nangangahulugan na gagawa ka ng may kamalayang pagsisikap upang 
tulungan siya sa emosyonal sa lahat ng hinihingi ng kanyang oras, gayundin sa pisikal.  Inaalagaan 
natin ang asawang babae sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malasakit sa buo niyang kabutihan – 
espiritual, oo – ngunit emosyonal at pisikal din.      
 
Ngunit mayroon pa.  Ang pag-aalaga at pag-iingat ng asawang lalaki sa kanyang asawa ay 
isinasagawa sa pamamagitan ng may kamalayang pagpapalago ng pang-mag-asawang relasyon ng 
asawang lalaki at babae.  Balikan natin ang halimbawa.  Sino ang nagsimula at patuloy na 
nagkukusa sa kaisahan ni Cristo at ng iglesia?  Tayo ba?  Ang iglesia ba ang unang humanap kay 
Cristo?  Hindi! Gaya ng sinasabi ng tulang gusto ko:  “Hinanap ko ang Panginoon, at pagkatapos ay 
nalaman ko na Siya ang humanap sa akin.” Sino ang patuloy na umaalalay sa relasyon ng iglesia kay 
Cristo?  Tayo ba?  Hindi, ginagawa ito ni Cristo sa patuloy Niyang pamamagitan at Espiritu.  Iyan ang 
Kasulatan.  Basahin mo ang Kasulatan.  Ang Panginoon ang nagkusa, sapagkat ito ay sa biyaya.  At 
inaalalayan ng Panginoon ang pagsasama, sapagkat ito ay dahil sa Kanyang katapatan.  Ganyan 
inaalagaan at iniingatan ng Panginoon ang iglesia. 
 
Mga asawang lalaki, gaya ng Panginoon sa iglesia, gayon ninyo alagaan at ingatan ang inyong asawa.  
May tungkulin tayong gawin ito, ang gumawa sa ikabubuti ng kaisahan sa pag-aasawa.  May 
tungkulin ka, asawang lalaki, na panatilihin at alagaan ang inyong relasyong mag-asawa.  Hindi mo 
maaaring ipagwalang-bahala ang mga problema.  Hindi ka maaaring magtampo dahil sa awa sa 
sarili.  Ikaw ay may pananagutan.  Ikaw ang ulo ng iyong asawa.  Magkaroon ng oras, sabi ng Dios, 
upang makipag-usap sa kanya tungkol sa ibang mga bagay kaysa sa mga hinihingi ng pamilya.  
Masama na nga kapag ang mag-asawa ay walang oras na pag-usapan ang mga pangangailangan ng 
pamilya.  Ngunit mas malala kung nag-uusap lamang sila kapag may problema, at pagkatapos, sa 
problemang iyon, pinuputol nila at sinasaktan ang isa’t isa.  Makipag-usap ka sa kanya.  Sabihin mo 
ang nasa puso mo – ang iyong mga kabiguan, ang iyong trabaho, ang iyong mga mithiin.  Makipag-
usap ka sa kanya, hindi dahil sa palagay mo ay may magagawa itong anumang kabutihan o kaya ay 
magbabago siya.  Gawin mo ito dahil ganito inaalagaan at iniingatan ni Cristo ang Kanyang iglesia. 
 
Maaari mong sabihin, “Pero hindi siya interesado.”  Hindi iyan dahilan.  Iyan ay maaaring totoo at 
hindi totoo.  Sabihin nating iyan ay totoo.  Hindi nito inaalis ang salita ni Cristo.  Mga asawang lalaki, 
paano ka kikilos?  Gaya ni Cristo sa iglesia. 
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Ako’y labis na nagagalak ang aking Panginoon ay nagbukas ng Kanyang puso sa akin, sa iglesia.  
Ako’y labis na nagpapasalamat na ang asawa ng iglesia, ang ating Panginoong Jesu Cristo, ay 
nagsasabi sa atin ng Kanyang mga lihim at nagbibigay sa atin ng patuloy na karapatang lumapit sa 
Kanya sa pamamagitan ng panalangin.  Sabi Niya, “Lumapit na may katapangan.  Ibuhos mo ang 
iyong puso sa Akin.”  Binubuksan Niya ang Kanyang Salita sa atin.  Kailangan bang sabihin sa iyo ng 
asawa mo, “Pwede ba akong makahingi ng sandali sa linggong ito para pumiga ng kaunting patak ng 
iniisip ko at ng pinaghihirapan ko?”  Alagaan at ingatan mo siya.  Ipakita mo sa kanya, bilang 
kinatawan ng Panginoon, ang isang bagay na may katangian ng ating Panginoon sa Kanyang 
pagmamahal sa Kanyang iglesia.  Nakakuha ba siya ng tatlong minuto upang maglabas ng kanyang 
mga kabigatan at pagkatapos ay wala kundi mga negatibong reaksyon mula sa iyo?  Umupo ka at 
makipag-usap sa kanya tungkol sa mga bahaging may hindi pagkakaunawaan at tensyon sa inyong 
pag-aasawa.  Palaging magkakaroon ng ganyang mga bahagi, hangga’t tayo ay nasa laman.  Mga 
asawang lalaki, alagaan at ingatan ang inyong asawa.     
 
Mayroon pa rin.  Maipapakita nitong pag-aalaga at pag-iingat ang sarili nito sa espiritu ng I Pedro 
3:7.  Magiging mapagbigay kayo sa kanya, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas 
marupok na sisidlan.  Iyan ay nangangahulugan na dapat kang may malaman tungkol sa iyong 
asawa.  Dapat mong malaman ang tungkol sa kanyang mga tungkulin sa tahanan, ang kanyang mga 
kahinaan, ang mga paghihirap niya.  Pagkatapos ay magiging mapagbigay ka sa kanya ayon sa 
kaalamang iyon, na binibigyang karangalan siya bilang mas marupok na sisidlan, na isinasaalang-
alang siya.  Isinasangguni mo ba sa kanya ang tungkol sa kanyang damdamin ukol sa mga bagay sa 
sambahayan at magkaisang buhay ng pamilya? O sinasabi mo lang, “Ako ang ulo.”  Ganyan ba ang 
ginagawa mo?  Oo, ikaw ang ulo, ngunit siya ang iyong katawan.  At kayo ay magkaisa sa harap ng 
Panginoon.  Kaya, ang kanyang damdamin at ang kanyang mga nais ay magiging mahalaga sa iyo, at 
dapat mo silang makita bilang damdamin at mga nais ng sarili mong katawan.  Maaari pa itong 
mangahulugan na alang-alang sa iyong asawa ay isusuko mo ang marami sa iyong nais, para sa 
kabutihan niya.  Hinahangad ng pag-ibig ang ikabubuti ng layon nito.  Alagaan at ingatan mo siya sa 
pagkaalam kung paano ka tutugon sa kanya. 
 
Huwag maging malupit sa kanila, sabi ng Panginoon (Col. 3).  Mga asawang lalaki, huwag maging 
malupit.  Mga asawang lalaki, kung minsan ang asawa ninyo ay nagbibigay ng mga dahilan upang 
maging malupit kayo.  Oo, ang mga asawang babae kung minsan ay gumagawa ng mga bagay na 
nagpapagalit sa kanilang asawa at nagiging malupit.  Mga asawang lalaki, sinasabi ng Salita ng Dios, 
kapag nakikita ninyo ang mga bagay na iyon, mga kasalanan, kahinaan, huwag tumugon na may 
kalupitan.  Kundi ito ay pagkakataon upang alagaan at ingatan siya gaya ng Panginoon sa iglesia.  
Ano ang ginagawa ni Cristo?  Sinasabi Niya sa Apocalipsis 3 na ang lahat na Kanyang iniibig ay 
Kanyang sinasaway.  At pagkatapos ay sinasabi Niya sa atin kung paano ihahatid ang pagsaway na 
iyon – sa pagmamahal sa Kanyang Salita. 
 
Paano ka Niya pinakikitunguhan, asawang lalaki?  Kapag ang lahat sa iyong budhi ay hinahatulan 
ka, at sa pagtayo mo sa harap ng Dios sa sarili mong pananalangin ay nanliliit ka sa Kanya – hindi 
ba, sa awa, ay pinanunumbalik ka?  Ang Panginoon ay aking pastol; pinanunumbalik Niya ang aking 
kaluluwa.  Inaawit mo ang  Awit 23, hindi ba?  Pinaniniwalaan mo ba iyan?  Nakikita ba iyan ng 
iyong asawa sa iyo?  Iyan ay hindi nakikita sa kalupitan, sa tahimik na pagtrato o mala-bulkang 
pagsabog, kapag ang iyong mga mata ay nandidilat sa galit sa tao.  Kundi ito ay nakikita sa 
pagtutuwid sa kanya, sa pagsaway sa kanya.  At pagpapatawad sa kanya.  Napakaganda ng 
pagkakasulat nito sa Efeso 4:31, 32:  “Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay 
inyong alisin, pati lahat ng kasamaan,  at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, 
nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 
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Mga asawang lalaki, alagaan ninyo at ingatan ang inyu-inyong mga asawa.   
 
Dapat mong tandaan na ang mga salita ay nakakasakit.  Sinasabi ng Mga Kawikaan na ang mga salita 
ay maaaring maging gaya ng isang sugat na bumababa sa pinakamalalim na bahagi.  Ang mga 
salitang sinabi na may pagmamadali at kalupitan ay maaaring makasugat sa loob ng ilang linggo at 
makadurog sa espiritu ng asawang babae.  Alagaan mo siya sa Panginoon. 
 
Pagkatapos, sa kahanga-hangang paraan, ang pangako ng Dios ay mauunawaan.  “Kayo ang asin ng 
lupa.”  Ang magandang biyaya ng Dios ay nakikita sa iyo.  At higit pa.  Ang kaisahan ni Cristo at ng 
iglesia ay nakikita at naluluwalhati sa inyong pag-aasawa.  Gusto mo niyan, hindi ba?  Iyan ang 
hangarin ng iyong pag-aasawa, hindi ba?  O Dios, mula sa aking pakikipag-isa sa aking asawang 
babae, ang maluwalhating pakikipag-isa ni Cristo at ng iglesia nawa ay makita, kahit kaunti lang. 
 
Alagaan at ingatan mo siya, kung gayon.  Huwag kang maging malayo.  Huwag kang tumangging 
makipag-ugnayan.  Huwag mong isalya ang iyong sarili sa harap ng telebisyon sa loob ng maraming 
oras nang hindi siya nakakasama. 
 
At mga asawang babae.  Ipanalangin ninyo ang inyong asawa.  Nakikita mo ang malaking tungkulin 
na inilagay ng Dios sa iyong asawa.  Hindi niya iyan magagawa sa kanyang sarili.  Ipanalangin mo 
siya.    
 
Mga asawang lalaki, itanggi ninyo ang iyong sarili.  Walang katulad ang tawag ng pagiging alagad na 
siyang pagtanggi sa sarili kagaya ng pag-aasawa.  Ituro mo iyan sa iyong anak na lalaki.  Ituro mo 
nang tiyakan kung paano maging asawa at kung paano itanggi ang sarili.  Sabihin mo iyan sa kanya.  
Ang anak mong lalaki ay katulad ng iyong kalikasan na mapagmataas at hambog.  Nais mo bang ang 
mapagmataas at hambog na kalikasang iyan na naghuhuramentado sa mahal na anak na babae ng 
Dios balang araw?  Kailangan mo siyang turuan kung ano ang pagmamahal sa asawa.  Hindi niya 
iyan matututuhan sa sanlibutan.  Kailangan niya iyang matutuhan mula sa iyo.   
 
Ang tali at ugat ng pag-ibig sa sarili ay dapat maputol kung tayo ay mag-aasawa.  Kailangan itong 
maputol sa biyaya ng Dios upang hindi ka mabuhay para sa iyong sarili, sa iyong pagmamataas, sa 
iyong kalayawan, sa iyong pagnanasa at sarili, kundi sa Dios.  Kaya nga ang pag-aasawa ay 
ginagamit ng Dios para sa pagpapabanal kay Cristo dahil araw-araw, sa pagpapatakbo ng pamilya 
sa pag-aasawa, mayroong tawag na “Ipako ang sarili.”  Kung paano tayo mamuhay sa tahanan at 
kasama ang ating asawa ay ang pagsubok ng ating pagpapabanal.  Ang pagpapabanal ay salitang 
nangangahulugan ng banal na pamumuhay sa Dios.  Nais mong malaman kung nasaan ang 
pagsubok sa banal na buhay sa Dios?  Hindi ito matatagpuan, una sa lahat, sa iyong buhay sa opisina 
o sa mga kaibigan sa araw ng Linggo habang ikaw ay nakikisama sa iglesia pagpasok sa bulwagan.  
Hindi diyan makikita ang kabanalan.  Alam mo kung saan ito makikita?  Sa lahat ng ibang lugar na 
iyon ay maloloko mo ang mga tao.  Subalit ito ay matatagpuan sa inyong tahanan.  Lalo na itong 
matatagpuan sa inyong pag-aasawa.  Ang lahat ng iba pa ay maaaring maging pambobola.  Mahirap 
mambola doon.   
 
Upang maging ganitong uri ng asawa mayroon tayong araw-araw na pangangailangan na humarap 
sa Dios sa pananalangin.  Sapagkat ito ay sa Kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa 
Kasulatan, at ayon sa katapatan ni Cristo, na ang ating pag-aasawa ay nagiging kanlungan ng 
kapahingahan, isang nagniningning na ilaw sa ating mga anak. 
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Ano ang natututunan ng ating mga anak sa pag-aasawa mula sa atin?  Sa paraang ito ng pag-aalaga 
at pag-iingat sa asawang babae, ang mga anak ay lumalaki upang tanggihan ang lahat ng ibinabato 
ng sanlibutan sa kanila, tanggihan ito bilang walang kabuluhan at hungkag.  At sinasabi nila, “Hindi 
ako naniniwala kahit isang salita sa ipinapakita ng sanlibutan sa atin tungkol sa gamit ng sekswal na 
kalikasan at mga relasyon sa pagitan ng mga lalaki at mga babae.  Nakikita ko sa aking ama at ina 
ang mabuti at matuwid, mabuti at kalugud-lugod sa Dios.  Nakikita ko iyan sa aking mga magulang.  
Nakikita ko ang kagandahan ni Cristo at ng iglesia.  Nakikita ko ang kabutihan ng Cristianong pag-
aasawa.”  At ang Dios ay naluluwalhati. 
 
Mga asawang lalaki, ang Dios ay nagsasalita.  Ibigin mo ang iyong asawa gaya ng sarili mong 
katawan.  Alagaan at ingatan mo ang iyong asawa gaya ng Panginoon sa iglesia.   
 
Sa nagpapakumbaba, umaasang pagsunod tayo ay maaaring mabuhay sa katiyakan ng pagpapala ng 
Dios sa lahat ng ating mga araw. 
 
Manalangin tayo. 
 
Minsan pa, Ama, narinig namin ang mga bagay ng Iyong Salita na, para sa amin, ay imposible.  
Subalit madali naming naalala na kami ay dinala sa aming mga kawalang-kakayahan, ang aming 
Panginoon ang Isa na nagsasabing, “Sa Akin ang lahat ng mga bagay ay posible.”  Dalhin mo kami 
araw-araw sa Iyong trono upang mapag-isipan namin ang mga hiwaga ng Iyong biyaya, ni Cristo at 
ng iglesia, upang sa pag-ahon namin mula sa lugar ng panalangin ay maisagawa namin ang 
natutunan ng aming mga kaluluwa sa Iyong awa at kahabagan bilang Asawang Lalaki ng iglesia.  
Amen. 

 


