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EFESO 5:32-33 
"ANG HUWARAN NG DIOS SA PAG-AASAWA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ngayon ay bubuksan natin ang Kasulatan sa Efeso 5:32, 33 – maganda at mahalagang mga talata ng 
Dios na nagsasabi sa atin tungkol sa pag-aasawa.  Mababasa natin:  “Ang hiwagang ito ay dakila, 
subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa iglesia.  Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa 
inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa.”  
Sa magandang sitas na iyan si apostol Pablo ay nagsasalita sa atin tungkol sa banal na huwaran ng 
pag-aasawa. 
 
Marahil walang sitas sa Biblia ang higit na nagpapahayag nang lubos ng kalooban ng Dios sa pag-
aasawa kaysa sa isang nasa Efeso 5, simula sa talatang 22 at patuloy hanggang sa kapitulo 6, 
talatang 4.  Kapag nagsasalita sa atin tungkol sa mga bagay na ito, ang kinasihang apostol Pablo ay 
may malasakit na makita natin sa mata ng pananampalataya ang banal na huwaran o modelo sa 
pag-aasawa.  Ang paggamit ni apostol Pablo sa katotohanan ng pag-aasawa ay hindi payak, madali, 
mabilis na hakbang sa isang masayang buhay na labis na isinisigaw ngayon ng mga taong walang 
panahon sa katotohanan ng Dios at doktrina.  Tila baga ang mga tao ay may panahon para sa 
detalyadong pagtuturo sa lahat ng bagay maliban sa mga bagay na espiritual.  Itong paggamit sa 
kabuuan nitong magandang sitas sa ating harapan ay dapat nating maunawaan, bilang bayan ng 
Dios, ang mga prinsipyo na nasa ilalim ng ating buhay, ang prinsipyong nasa ilalim ng pag-aasawa.  
Dapat nating panghawakan ang mga prinsipyong iyon sa ating mga puso sa pamamagitan ng 
pananampalataya kung tayo ay mamumuhay ng buhay na nakaluluwalhati sa Dios. 
 
Ang buhay ng Cristiano ay hindi batay sa pakiramdam.  Ito ay batay sa pananampalataya.  At ang 
pananampalataya ay isang tiyak na kaalaman at taos-pusong pagtitiwala sa itinuturo ng Dios sa atin 
sa banal na Kasulatan.  Ang prinsipyong sumusuporta sa pag-aasawa ay si Cristo at ang iglesia.  
Itinuturo ng apostol sa atin na ang pag-aasawa ng mga mananampalataya ay magiging larawan, ay 
sasalaminin, ay magiging huwaran ang pag-iisa ni Cristo at ng Kanyang iglesia.  Sinasabi ng apostol, 
“Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa iglesia.”  Kung babasahin mo ang mga talatang 
iyon, makikita mong napakalinaw na siya ay nagsasalita tungkol sa pag-aasawa, sa pagkatawag ng 
asawang lalaki at babae.  Ngunit sinasabi niya, “Ako’y nagsasalita sa inyo tungkol kay Cristo at sa 
iglesia – ang dakilang pag-iisa ng dalisay at makapangyarihang biyaya kung paanong tinitipon ng 
Anak ng Dios ang isang iglesia na pinili mula sa walang hanggan, naging kanyang ulo, nananahan sa 
kanya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, inaalagaan siya at pinananatili siya sa pag-ibig.”  Ang 
dakilang katotohanang iyan kung paanong ang iglesia ng Dios ay kaisa kay Cristo, kung paanong 
tayo ay nagpapasakop sa Kanya, natatagpuan ang lahat sa atin sa Kanya, iniibig Siya at 
pinahahalagahan Siya bilang ating buhay – ang kaisahan na iyan ni Cristo at ng iglesia ay magiging 
modelo, ang huwaran, na ating tutularan sa pagbuo ng ating pantaong pag-aasawa.  Sa ating 
panlupang pag-aasawa tayo ay tinawag upang salaminin ang makalangit at ang walang hanggang 
pag-aasawa ni Cristo bilang ating Kasintahang lalaki.  Iyan ang prinsipyo.  Panghawakan mo iyan.  
Ang banal na huwaran sa pag-aasawa ay si Cristo at ang iglesia.  Walang saysay ang pagtungo sa 
mga usapin ng pag-aasawa hanggang panghawakan mo muna, sa pamamagitan ng 
pananampalataya, ang katotohanang iyan.   
 
Ngunit hindi lamang ito huwaran sa ating pag-aasawa.  Ito rin ang layunin.  Ang Dios ay nakikipag-
isa sa pag-aasawa dahil sa layuning ito:  upang ang pag-aasawa ay sumalamin sa pag-iisa ni Cristo at 
ng iglesia.  Iyan ang nag-aangat sa makalupang pag-aasawa mula sa karaniwan at dinadala ito sa 
lubos na pinagpalang layunin.  Sa paraan ng dalawang mananampalataya, lalaki at babae, na pinag-
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isa sa isang pananampalataya sa harapan ng Dios, sa kaisahang iyon ng pag-aasawa ipinatitikim sa 
atin ng Dios ang isang bagay mula sa pinagpalang kaisahang iyon sa pagitan ni Cristo at ng iglesia. 
 
Hindi tanong sa iyo ngayon bilang asawang lalaki ang, “Tinatrato ko ba ng maayos ang aking asawa 
at nakakasundo siya ng mas mabuti kaysa karamihan?”  Hindi, ang tanong ay ito:  “Ako ba ay 
nagpakabuti sa araw na ito sa aking asawa gaya ni Cristo na nagpapakabuti sa iglesia?”  At ang 
tanong ngayon para sa iyo bilang asawang babae ay hindi:  “Ako ba ay mabait at matulungan sa 
aking asawa?  Pumapareho ba ako sa isang mabuting asawa?”  Hindi, ito ang tanong:  “Namumuhay 
ba ako kasama ng aking asawa kung paanong ang iglesia ay tinawag na mamuhay kasama ni 
Cristo?”  Ang banal na huwaran sa pag-aasawa ay si Cristo at ang iglesia. 
 
Tingnan natin iyan.  At tingnan natin iyan sa ilalim ng kombiksyon na ito ay napakahalaga.  Ito ay 
mahalaga sa iyo bilang kabataan.  Bilang kabataan madali lang ang mapuno ng romantikong mithiin 
o matukso sa mga hamak na kaisipan at makalamang pagnanasa kapag tinatanaw ang buong paksa 
ng pag-aasawa.  Dapat mong alalahanin ang mga salitang ito.  Ang mga salitang ito ng apostol ay 
dapat dumagundong sa iyong mga tainga at hilahin ka pabalik sa kalooban ng Dios sa pag-aasawa.  
Kalooban ng Dios ang pag-aasawa na maging salamin ni Cristo at ng iglesia.  Iyan ay 
nangangahulugan na hindi mo maaaring kunin ang iyong katawan na ngayon ay bahagi ni Jesu 
Cristo at gawin itong bahagi ng isang masamang babae at pababain ang iyong katawan sa sekswal 
na karumihan sa labas ng pag-aasawa.  Iyan din ay nangangahulugan na dapat kang humanap ng 
asawa na kaisa mo sa pananampalataya, upang maitulad ang inyong pag-aasawa kay Cristo at sa 
iglesia.  Bilang tinubos na anak ng Dios, bilang binili sa dugo ni Jesu Cristo, ipinahahayag na “Ako’y 
hindi sa aking sarili kundi sa ating tapat na Tagapagligtas,” ang iyong tawag sa pag-aasawa ay 
salaminin si Cristo at ang iglesia. 
 
Ngunit ang sitas na ito ay mahalaga hindi lamang kung tayo ay umaasang mag-aasawa o 
nananalangin na gagabayan tayo ng Panginoon sa pag-aasawa, kung iyan ang Kanyang kalooban.  
Ito rin ay mahalaga para sa atin na nasa may asawang katayuan.  Makapamumuhay lamang tayo ng 
nakalulugod sa Dios sa pag-aasawa kung, sa bawat araw, inilalagay natin ito sa ating harapan, sa 
isipan ng ating mata, sa ating pananampalataya, na dapat tayong mamuhay bilang halimbawa ni 
Cristo at ng iglesia.  Ang ating pag-aasawa, kung gayon, ay dapat maging halimbawa ng kabanalan 
para sa ating mga anak at mga kabataan upang kanilang sundan.  Kaya kahit na kayo ay kasal na sa 
loob ng dalawampu o tatlumpung taon, na karamihan sa iyong buhay may-asawa ay nakalipas na, 
mahalaga pa rin ngayon bilang unang araw ng inyong buhay may-asawa na inyong pagsumikapan 
na salaminin ang banal na huwarang ito. 
 
Sinasabi ng apostol, ang pag-aasawa ay may huwaran:  si Cristo at ang iglesia. 
 
Ang dakilang hiwaga na sinasabi ko, sabi ng apostol, ay ang hiwaga ni Cristo at ng iglesia.  Ang 
hiwagang ito ay dakila, sabi niya, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa iglesia.  Dapat 
nating itulad ang ating kaisahan bilang mag-asawa ayon kay Cristo at sa iglesia.  Ang buong bigat ng 
aral ni apostol Pablo patungkol sa pag-aasawa sa Efeso 5 ay mismong ito.  Ngayon kung nakabukas 
ka sitas na iyan, pansining kasama ko sa mga talatang 15-18 na tayo ay tinawag sa kabanalan.  Tayo 
ay tinawag upang lumakad ng maingat, iyan ay, may pagkaunawa.  Sinasabi ng apostol na iyan ay 
nangangahulugan ng dalawang bagay:  dapat nating maunawaan kung ano ang kalooban ng 
Panginoon; at tayo ay dapat mapuspos ng Espiritu, tayo ay dapat nasa ilalim ng impluwensya at 
pangingibabaw ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng nakasulat na Salita ng Dios.  Ang 
pangkalahatang payo ng apostol na magagamit sa buo nating buhay – dapat nating malaman ang 
kalooban ng Dios, at dapat tayong mapuspos ng Espiritu.  Pagkatapos ay ginamit niya ito sa matibay 
na katotohanan ng pag-aasawa.  Sa pagdadala niya ng kalooban ng Dios tungkol sa pag-aasawa, 
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habang ipinapakita niya kung ano ang puspos-ng-Espiritung buhay sa pag-aasawa, inihahambing 
niya ang pag-aasawa kay Cristo at sa iglesia.  Sa katunayan, sinasabi niyang kailangan mong 
malaman ang huwaran.  Kailangan mo munang malaman kung ano ang sinasalamin ng pag-aasawa 
bago mo maunawaan ang iyong pagkatawag sa pag-aasawa.  Mga asawang babae, pasakop kayo sa 
inyu-inyong mga asawa sapagkat iyan ang huwarang ibinigay mula sa relasyon ni Cristo at ng 
iglesia.  Kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Cristo, gayundin ang mga asawang babae sa 
kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay.   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. 
 
Kahit sa pagsasalita tungkol sa pagiging malapit sa pag-aasawa, na ang dalawa ay gagawing isang 
laman ng Dios, muling ipinasok ni Pablo si Cristo at ang iglesia.  Kaya napakalinaw mula sa ating 
teksto na ang buong sitas ay nangangahulugan na ang huwaran na dapat pag-ayunan ng ating mga 
pag-aasawa ay ang relasyon ni Cristo at ng iglesia.  Iyan ang kahulugan ng paglakad bilang isang 
marunong, bilang isang gumagawa ng kalooban ng Dios, bilang isa na puspos ng Espiritu ni Cristo.  
Ano ang kahulugan nito sa pag-aasawa?  Ito ang kahulugan nito:  iayon ang inyong pag-aasawa sa 
huwaran ni Cristo at ng iglesia.  Iyan ang hiwaga, sabi ng apostol, ang malapit na relasyon ni Cristo 
at ng Kanyang iglesia. 
 
Iyan ay nangangahulugan na ang iyong pag-aasawa ay maaari lamang maging kalugud-lugod sa 
Dios kung ito ay batay sa pagkaunawa sa iyong puso ng doktrina ng Panginoong Jesu Cristo at ng 
Kanyang iglesia.  Kung hindi malinaw sa iyo ang tungkol sa relasyon ni Cristo at ng iglesia, ng 
kaisahan ni Cristo sa iglesia at ng iglesia kay Cristo, kung gayon ay hindi mo mauunawaan ang pag-
aasawa.  Iyan ay nangangahulugan na ang wastong pag-aaral ng mag-asawa ay hindi, una sa lahat, 
lahat ng uri ng mga aklat sa mga lunas sa mga problemang pang-mag-asawa.  Ang wastong pag-
aaral ng asawang babae ay hindi, una sa lahat, ang kanyang asawa; o ng asawang lalaki, ang 
kanyang asawa.  Kundi ang wastong pag-aaral ng mga may asawa at ng mga nagnanais mag-asawa 
ay si Cristo at ang iglesia.  Matututunan mong mamuhay kasama ng iyong asawa, hindi kapag ikaw 
ay nagtapos mula sa isang kurso tungkol sa relasyon ng mga tao at may titulo ng pagkadalubhasa sa 
mga bagay na ito, kundi kung ikaw, bilang isang mananampalatayang lalaki, ay kilala si Cristo at ang 
Kanyang iglesia.  Ang doktrina ng kaisahan ng iglesia kay Cristo ay dapat maging ang 
mamamahaling kaalaman ng iyong kaluluwa.    
 
Kita mo, ang pag-aasawa ay hindi ang pananaw ng sanlibutan sa pag-aasawa.  May ilan na ang tingin 
sa pag-aasawa ay purong pisikal na kaisahan lamang.  Dahil ganito ang tingin nila dito, ngayon ay 
hindi man lang nila nadarama ang kahalagahan ng pagiging kaisa sa tali ng pag-aasawa.  Itinatapon 
nila ng lubusan ang tali ng pag-aasawa at sa gayon ay lumilipad sa mukha ng makapangyarihang 
Dios.  Sinasabi sa atin na lalong higit na ang mga tao ay dapat pamunuan ng kanilang silakbo at 
pakiramdam at mga nais, at kung ang dalawa ay nais mamuhay na magkasama at pagsamahin ang 
kanilang kita at magkasundo, bakit hindi?  At ang mga ito kung minsan ang nagbubunsod upang ang 
iba ay bumuo ng pag-aasawa, magtayo ng pag-aasawa sa sinasabi ni Jesus na buhanginan.  Kung 
hindi tayo magtatayo sa Salita ng Dios at sa Salita ni Cristo at sa pagsunod sa Salita ng Dios, tayo ay 
nagtatayo ng ating buhay sa buhanginan at ito ay matatangay ng kawalang-pag-asa.     
 
May ibang nagtuturo na ang pag-aasawa ay katha ng tao – isang pantaong kasunduan.  Dahil dito 
ang tao ay malayang magtakda ng mga panuntunan.  Maaari siyang magpasa ng mga batas sa pag-
aasawa habang siya ay nagpapatuloy, wika nga, upang bumagay sa partikular niyang kalagayan. 
 
Ngayon sa lahat ng iyan sinasabi ng Salita ng Dios, Hindi.  Ang Dios ang nagkaloob ng pag-aasawa.  
Ang Dios ang nagbigay ng layunin sa pag-aasawa.  Ang layuning iyan ay ang dalawa ay dapat 
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sumalamin sa relasyon ni Cristo at ng iglesia at itulad ang kanilang pagsasama sa Dios mismo.  
Paano nakikisama ang Dios sa Kanyang bayan?  Iyan ang nagsasaayos ng pag-aasawa.  Paano 
nakikisama ang bayan ng Dios tungo sa Kanya?  Iyan ang sumusuporta ng buhay sa pag-aasawa.  
Sinasabi ng apostol, “Ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa iglesia.  Oo, ako’y nagsasalita 
tungkol sa pag-aasawa.  Ngunit talagang hindi,” sabi niya.  “Ako’y nagsasalita tungkol kay Cristo at 
sa iglesia.”  Ah, ang kaisahang iyon!  Ang kaisahang iyon ng iglesia at ni Cristo na inisip ng Dios sa 
walang hanggan.  Basahin ang Colosas 1.  Doon ay makikita natin na niloob ng Dios, mula sa walang 
hanggan, na ipakita ang Kanyang kaluwalhatian kay Jesu Cristo, sa pamamagitan ng pagbibigay kay 
Jesu Cristo ng iglesia na hinirang kay Cristo.  Mula sa walang hanggan, itinuturo ni Kasulatan, ang 
bayan ng Dios – naligtas sa Kalbaryo – ay pinagkaisa kay Cristo sa pamamagitan ng panukala ng 
walang hanggan, mapagbiyayang paghirang ng Dios.  Sinasabi sa atin ng II Timoteo 1:9 na ang 
biyayang iyon na nagdadala sa atin kay Cristo ay ipinagkaloob sa atin bago pa nagsimula ang mga 
panahon.  Mula sa walang hanggan ginawa ng Dios ang iglesia para kay Cristo.  Si Cristo at ang 
iglesia ay nakita ng Dios sa Kanyang walang hanggang plano bilang isa. 
 
Pagkatapos, sa kapanahunan, ibinigay ng Dios si Cristo upang mamatay para sa iglesia – para sa 
mga pinili ng Ama.  At si Cristo, sa Banal na Espiritu, ay ibinuhos upang manahan sa atin, sa mga 
pinili ng Ama at sa mga tinubos ng Anak, at paglapitin sila tungo sa isang katawan.  Iyan ang 
dakilang hiwaga, sabi ng apostol – si Cristo at ang iglesia.  Ito ang dakilang kapahayagan ng walang 
hanggang pag-iisip ng Dios na tayo ay makikipag-isa kay Cristo.  
 
Ang hangganan ng pag-iisang iyan, o ang implikasyon ng pag-iisang iyan ni Cristo at ng iglesia, ay 
maganda.  Na ang iglesia ay kaisa kay Cristo ay nangangahulugan, una sa lahat, gaya ng inilabas ng 
apostol, na si Cristo ang ulo ng iglesia at tayo ang Kanyang katawan.  Ang iglesia ay nasa ilalim ni 
Cristo.  Tayo ay biniling pag-aari.  Si Cristo ang Tagapagligtas ng katawan.  Hindi lamang Niya 
ibinigay ang Kanyang sarili sa krus kundi inaalagaan at pinahahalagahan Niya ang Kanyang iglesia.  
Pinananatili Niya tayo sa pagpapala ng kaligtasan, na binili para sa atin sa krus. 
 
Ngayon, ang dakilang katotohanang iyan ng kaisahan ni Cristo at ng Kanyang iglesia; ang pag-iisang 
iyan na binuo mula sa walang hanggan, isinagawa sa krus, naunawaan sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Banal na Espiritu; ang kaisahang iyan na iingatan ng kapangyarihan ng Dios 
magpakailanman – ang kaisahang iyan ay ang huwaran, ang malawak na saklaw na huwaran, para 
sa iyong pag-aasawa.  Ito ay sapat na sapat.  Iyan ang nagsasabi sa iyo, bilang asawang lalaki, kung 
ano ang magiging kaasalan mo sa iyong asawa. 
 
Gumagawa ka ba ng seryosong pag-iisip tungkol diyan?  Ang iyong kakayahan bilang asawang lalaki 
ay nakasalalay kay Cristo, yamang personal na nakikilala si Cristo.  Ikaw ay dapat maging ulo ng 
iyong asawa.  Basahin ang sitas.  Sinasabi iyan ng apostol.  “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.”  Dapat kang maging espiritual na ulo ng iyong asawa.  Dapat mong itulad ang iyong 
sarili kay Cristo na siyang ulo ng iglesia, si Cristo na sakdal sa karunungan at pag-ibig, na 
namamahala sa Kanyang iglesia, na namumuno, umaaliw, at umaakay sa kanya.  Dapat mong ibigin 
ang iyong asawa kung paanong inibig ni Cristo ang iglesia ng esklusibong pag-ibig, pag-ibig na hindi 
makasarili, malapit na pag-ibig.  Dapat mong pahalagahan ang iyong asawa gaya ng pagpapahalaga 
ni Cristo sa iglesia.  Iyan ay nangangahulugan na kakausapin mo siya, aalagaan siya, at ipapakita ito 
sa kanya araw-araw. 
 
At mga asawang babae, sa inyong pang-araw-araw na buhay, naiisip mo ba kung paano ang 
kaasalan ng iglesia kay Cristo?  Hindi ba kinikilala ng iglesia si Cristo bilang kanyang ulo sa 
pamamagitan ng mismong pagtatalaga ng Dios?  Kaya dapat mong kilalanin ang iyong asawa bilang 



 5 

ibinigay sa iyo ng Dios upang maging iyong ulo.  Nakakasumpong ba ang iglesia ng kalayaan sa 
pagsunod kay Cristo?  Kung gayon hayaang ang asawang babae ay magpasakop sa sarili niyang 
asawa.  Ang iglesia ba ay naglilingkod kay Cristo, nabubuhay para kay Cristo, nakakasumpong ng 
pinakadakilang kagalakan kay Cristo?  Kung gayon, bilang asawang babae, dapat kang mabuhay 
para sa iyong asawa.  Ilagay mo ang iyong sarili sa harap ng huwarang iyan.  Ang magiging resulta, 
una sa lahat, ay makikita mo ang iyong kasalanan.  Makikita mo ang iyong pagkukulang at, sa biyaya 
ng Dios, magsisisi.  Ngunit gayunman, pangalawa, magkakaroon ka sa iyong harapan ng perpektong 
hangarin, perpektong pamantayan na magsasaayos ng iyong damdamin at magsasaayos ng iyong 
mga kilos sa pag-aasawa.  Ito ang hangarin na iyong pinagsusumikapan sa iyong pag-aasawa – na 
ikaw ay magsumikap na iayon ang iyong sarili sa kaisahan ni Cristo at ng iglesia, upang salaminin sa 
iyong makalupang pag-aasawa ang makalangit na pag-iisa sa pagitan ni Cristo at ng Kanyang 
kasintahang babae, ang iglesia.  Iyan ang tunay na kagandahan ng pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay 
ang tawag ni Jesu Cristo sa mismong gawa at sa mismong katotohanan:  “Dakilan mo Ako.  Dakilain 
mo Ako sa pamamagitan ng paghahayag ng dakilang hiwaga ng Aking pagkikipag-kaisa sa Aking 
bayan.”  Gawin mo iyan sa iyong pag-aasawa. 
 
Ginagawa mo ba? 
 
Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng biyaya upang gawin ito.  Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng 
sigasig, bilang mga taong may asawa, na makilala ang Kasulatan, nang tiyakan upang malaman ang 
dakilang doktrina ni Cristo at ng iglesia.  At pagkatapos ipagkaloob nawa ng Dios sa atin ang 
praktikal na pagsunod na isagawa – sa isa’t isa, sa ating mga anak, sa sanlibutan, sa iglesia – ang 
prinsipyong iyan ni Cristo at ng iglesia sa sarili nating pag-aasawa upang makita ng iba si Cristo sa 
atin at ang Dios ay maluwalhati. 
 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalhin mo kami, O Panginoon, maging sa tuhod na nakaluhod sa 
harap ng Salita ng Dios at italaga kami.  Gawin kaming banal sa aming pag-aasawa, na sa mundong 
ito ng kasalanan at paghihiwalay at pagkakahati-hati at pagkapoot ay makita ang kagandahan ni 
Cristo at ng Kanyang iglesia na ito ay makita sa pag-aasawa ng mga mananampalataya.  Sa Kanyang 
ngalan kami ay dumadalangin, Amen. 

 


