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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:26-27

"Mga Asawang Lalaki, Umibig Ng May Layunin”

ni Rev. Carl Haak

Sa ating programa noong nakaraang linggo pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagkatawag ng asawang
lalaki na ibigin ang kanyang asawa kung paanong inibig ni Cristo ang iglesia.  Tinitingnan natin, nang
sandaling iyon, ang Efeso 5:25-27, kung saan ay nalaman natin na gaya ni Cristo na nagmahal sa iglesia,
at ibinigay ang Kanyang sarili alang-alang sa kanya; gayon dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang
asawa.  Ang asawang lalaki, kung gayon, ay dapat tingnan ang kanyang asawa bilang tawag na isantabi
ang kanyang sarili at kanyang pagmamalaki, at dapat niya siyang lapitan ng may pag-ibig ni Cristo na
tumatanggi sa kanyang sarili, upang gabayan siya, upang pangunahan siya, upang payuhan siya, sa
paraang lumalago siya kay Cristong kanyang Panginoon.

Nagtapos tayo sa pagsasabing ang pag-ibig na iyon ay magnanasang paniwalaan ng kanyang asawa na
siya ay pinahahalagahan ng kanyang asawa, gaya ng iglesia na may pakiramdam na siya ay
pinahahalagahan ng Dios, na pinahahalagahan ng pag-ibig ng Dios ang iglesia na umabot sa pagbibigay
Niya ng sarili Niyang Anak upang mamatay para sa atin – hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi
alang-alang lamang sa Kanyang pangalan at dahil sa kasaganaan ng Kanyang biyaya. 

Ngayon nais nating magpatuloy sa itinuturo ni apostol Pablo sa atin tungkol sa pananalita ng Dios sa
asawang lalaki.  Sa Efeso 5:27 mababasa natin na ang layunin ng pag-ibig ni Cristo sa iglesia ay ang mga
sumusunod:  “Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, na walang
batik, o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis.”  At, kung
babalik tayong muli sa talatang 26, narito ang layunin ng pag-ibig ni Cristo, o ito ang hangarin ng pag-ibig
ni Cristo para sa iglesia, “upang kanyang pakabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng
tubig sa salita.”  Sa madaling salita, ang pag-ibig ni Jesu Cristo para sa Kanyang iglesia, na Kanyang
bayan, ay may layunin o hangarin.  Si Cristo ay may hangarin para sa kanyang asawa.   

Kung, samakatuwid, maitulad natin ang ating sarili kay Cristo bilang asawang lalaki, kung gayon tayo rin
ay dapat magkaroon ng hangarin, dapat tayong magkaroon ng layunin, para sa ating asawa.  Ang ating
layunin sa ating asawang babae ay personal siyang lumago sa kabanalan at sa espiritual na pagkagulang.
Iyan dapat ang maging hangarin natin.

Ngayon kailangan nating huminto sandali upang papasukin ang biblikal na katotohanang iyan sa ating puso
at kaluluwa, dahil iyan ang katotohanan na hindi natin karaniwang isinasaalang-alang o pinag-iisipan.
Kung magiging katulad ako ni Cristo, kung gayon ay dapat akong magkaroon ng hangarin para sa aking
asawa; may bagay dapat na nais kong magkaroon siya. 

Anong nais mong magkaroon ang iyong asawa?  Nais mong maging ano ang iyong asawa?  Nais mo siyang
maging tropeo – laging mayroong perpektong hubog?  Anong panghihikayat at anong kahirapan ang
nararamdaman ng mga babae sa iglesia mula sa mga lalaki?  Anong kahirapan ang nararanasan ng mga
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dalaga (kabataang babae) mula sa mga lalaki?  Ano ang nais ng mga lalaki ng iglesia, mga lalaki ni Jesu
Cristo – yaong mga dapat mamuno sa iglesia at maging mga sundalo ni Cristo- na maging ang mga babae
sa iglesia?  

Ginagawang napakalinaw ng sanlibutan kung ano ang nais nilang maging ang mga babae.  Ang mga lalaki
ng sanlibutan ay nais maging kaakit-akit at nahahanda ang mga babae.  Nais mong maging ano ang iyong
asawa?  Nais mong maging ano ang iyong anak na babae?  Ang kahanga-hangang biyaya ng Dios na
pinapaging-katulad tayo sa larawan ni Jesu Cristo ay nangangahulugan na magkakaroon tayo ng malinaw
na hangarin, isang taos-pusong hangarin.  Nanaisin natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak na
babae, ang mga babae kay Jesu Cristo, sa iglesia ni Cristo, na maging banal kay Cristo.  Nanaisin natin
silang lumago sa kagandahan, sa kagandahan ni Jesu Cristo.  Nanaisin natin silang maging espiritual na
masigla at espiritual na maganda.

Ang hangarin ay makatulad sila kay Jesu Cristo, hindi sa ating sarili.  Ang pinananabikan natin, kung
gayon, sa asawang babae, ay hindi gawin niya lahat ng pansarili nating maibigan.  Oo, dapat
bigyang-kaluguran ng babae ang kanyang asawa.  Siya ay dapat maging espiritual na katuwang ng
kanyang asawa.  Subalit ang ating hangarin at ang ating pananabik para sa ating asawa ay hindi dapat
ayon sa ating makasarili at walang pandamang puso ng tao.  Hindi, ang hangarin natin ay dapat ang ating
asawa ay maging maganda sa panloob kay Jesu Cristo.  Sa gayon, ay nanaisin natin sa harap ng Dios na
ang ating mga asawang babae at mga anak na babae ay mapalamutian ng Kanyang biyaya.  Ang lalaking
Cristiano, ang asawang Cristiano, ay ninanasa ang kanyang asawa na maging mahinhin at mabait at
magiliw at tapat at maganda sa biyaya ng Dios – isang babae ng panalangin, babaeng may mabubuting
gawa kay Jesu Cristo. 

Kapag ikaw ay naging katulad ni Cristo bilang asawang lalaki, magkakaroon ka ng napakalinaw na
hangarin para sa iyong asawa.  Nanaisin mong mabuhay sa kaluwalhatian ng pagiging anak ng Hari ang
iyong asawa – na mabuhay bilang isang pinili at mahalaga kay Jesu Cristo at, samakatuwid, sa mga salita
ng Kasulatan, tapat sa lahat ng mabubuting gawa.  At sa maka-Satanas na impluwensya nitong sanlibutan,
sa impluwensya ng telebisyon at mga pelikula at musika at mga magasin, mga impluwensya na
nagnanasang maitulad sila sa sanlibutan, upang maging kaakit-akit, mapagpahiwatig, nanghahamon,
matapang – sa mga impluwensyang ito at sa sanlibutan at sa Diablo, sinasabi natin bilang mga Cristianong
lalaki:  “Alisin mo ang mga kamay mo sa aking asawa, sa aking anak na babae, at sa mga banal na anak
na babae ng iglesia!”

May kagandahan kay Jesu Cristo.  Ang asawa ni Cristo ay maganda kay Jesus.  At nais nating magningning
ang ating mga asawa sa kagandahan ni Jesus.  Iniibig natin sila na may gayong layunin sa ating isipan.
Makinig sa Salita ng Dios.  Makinig sa sinasabi ng Dios sa mga asawang lalaki:  “Mga asawang lalaki,
maging tulad ni Cristo.”  At narito ang layunin ni Cristo sa Kanyang kasintahang babae:  “Upang kanyang
pakabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap
sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, na walang batik, o kulubot, o anumang gayong bagay,
kundi siya ay maging banal at walang dungis.”

Bakit namatay si Jesus para sa atin?  Si Cristo ay namatay upang tayo, na Kanyang iglesia, ay maging
banal at malinis sa Kanyang dugo.  “Ang paghuhugas ng tubig sa salita” ay tumutukoy sa bautismo.  At
ang bautismo ay tanda ng kahanga-hangang biyaya ng Dios sa dugo ni Cristo na tayong marurumi at
madudungis at wasak at mabaho ay nilinis sa Kanyang dugo mula sa lahat nating mga kasalanan.

Mayroon pa.  Hindi lamang layunin ni Cristo ang linisin tayo mula sa ating kasalanan, kundi mayroon din
Siyang layuning pag-eskatolohiya, iyon ay, layunin na nakaturo tungo sa wakas ng panahon, tungo sa
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hangarin ng lahat ng mga bagay.  Ang layunin ni Cristo sa pagmamahal sa atin, na Kanyang iglesia, ay
upang maiharap Niya tayo sa Kanyang sarili bilang marilag, bilang maluwalhating iglesia, na walang batik
o kulubot sa huling araw.  Mailalagay mo ito sa ganitong paraan:  Layunin ni Cristo na tayo ay
maluwalhati.  Layunin ni Cristo na sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ang mga makasalanan ay maging
maluwalhati, na madamtan ng maharlikang kasuotan, na magtaglay ng walang hanggang kagandahan,
na dumating sa puntong wala nang kapintasan, na walang dungis.  Ang pag-ibig ni Jesus para sa iglesia
ay may hangaring ang iglesia ay maiharap na maluwalhati sa trono ng Dios, na ang iglesia, sa Kanyang
mga bisig, ay madala sa walang hanggang  bulwagang pang-salu-salo, sa halamanan ng walang hanggang
pag-ibig, at doon ay makasama ng Ama magpakailanman.

Ngayon, mahal na kapatid, mahal na asawang lalaki, anong hangarin ang mayroon ka para sa iyong
asawa, sa asawang nakaupo sa tabi mo ngayon, marahil ay nakikinig sa pagsasahimpapawid na ito?
Nakasama mo siya sa hapunan.  Nakaupo siya sa mesa kasama mo at lahat ng mga bata.  Nasa tabi mo
siya sa iglesia.  Ano ang iyong hangarin?  Sasabihin mo, “Hmmm.  Hindi ko alam na dapat pala akong
magkaroon ng hangarin.”  Sa palagay mo ba ay binigyan ka ng asawa ni Cristo nang walang dahilan?  Si
Cristo ay gumagawa.  Ginagabayan ni Cristo ang Kanyang kasintahang babae, ang Kanyang iglesia, upang
alisin lahat ng ating kulubot, upang gawin tayong marilag na kasintahang babae, isang araw upang dalhin
tayo sa makalangit na dingal.  Kung paanong inibig ni Cristo ang Kanyang iglesia, mga asawang lalaki,
gayon din kayo magkakaroon ng kakaibang pananagutan para sa espiritual na paglago ng inyong asawa.
Kapag ikaw ay nag-asawa, dapat kang maging espiritual na pinuno.

Mga binatang wala pang asawa, kailangan ninyong magkaroon ng espiritual na tapang.  Kailangan ninyong
magkaroon ng buhay sa Dios.  Kailangan ninyong maging mapanalanginin.  Ikaw, bilang binata, hindi ka
dapat naroon at lumulutang sa mga alon ng kawalang-pananagutan.  Kundi naghahanda ka sa pagiging
lalaki ng Dios.  “Nasaan na ang mga binatang nagpapakita ng espiritual na inisyatibo, pamumuno, simbuyo
para kay Cristo?  Nasaan na ang lalaking ang interes ay mas mataas sa masarap na pagkain at sa larong
hockey o jet-skiing o sa sasakyan?  Nasaan na ang lalaking iyon?”

Sila ay nasa iglesia sa ilalim ng pangangaral ng soberanong biyaya ng Haring si Jesus.  Naroroon sila.  

Kung tayo ay magiging katulad ni Cristo bilang mga lalaki ng Dios, at bilang mga asawang lalaki, kung
gayon ay dapat nating maramdaman ang pananagutan para sa ikalalago, sa ikagugulang, at sa espiritual
na paglago ng ating mga asawa.  Dapat maramdaman ng lalaking may asawa ang bigat ng pananagutang
ito.  

Sasabihin mo, “Ah, oo.  Ang pananagutan ng pagpapanatili ng tahanan at ng pagtatapal ng bubong at
pagbabayad ng seguro at mga pagkukumpuni at pagpapalit ng langis.”  Oo, ngunit ang pananagutan din
na itaguyod at pangalagaan ang paglago kay Jesus, na mas ilapit ang anak na babae ng Dios sa Kanya,
upang maging pamamaraan ng Dios na maisagawa iyan.

Hindi mo kailangan, una sa lahat, ng bahay na bayad na bago ka mag-asawa.  Kailang mong maging
lalaking mapanalanginin.  Hindi mo kailangan ng mga inukit na katawan mula sa pag-eehersisyo, inukit
na mga kalamnan na nakakapagpakilig sa kanya.  Hindi.  Kailangan mo ng puso na pinag-aalab ng pag-ibig
ni Jesus.  Ang inyong pangitain, bilang mag-asawa, ay hindi dapat ang bahay, ang sasakyan, ang mga
bakasyon.  Kundi dapat ay tumayo kayo bilang mag-asawa at bilang pamilya doon sa dakilang araw ni
Jesus nagpapainit sa liwanag ng Hari, na nalalaman ang Kanyang puso.

Pagkatapos, mga asawang lalaki, ang ating pag-uugali ay tunay na magiging paglilingkod na
nagsasakrispisyo.  Iyan ang magiging pag-uugali natin kapwa bilang asawang lalaki at bilang asawang
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babae.  Sapagkat inibig ni Cristo ang iglesia at ibinigay ang Kanyang sarili para sa kanya.  Ang pag-ibig,
gaya ng sinabi ko noong nakaraang linggo, ay hindi lamang salita.  Ah, oo, ang pagsasalita ay
kinakailangan.  Sapagkat tayo, bilang iglesia, ay kailangang masabihan na iniibig tayo ni Cristo.  Iyan ang
Kasulatan.  Iyan ang tungkol sa pangangaral ng Salita sa loob ng iglesia.  At iyan ang mabuting asawang
lalaki.  Sa pamamagitan ng Salita, at sa pamamagitan ng pangangaral, ipinahahayag ni Cristo ang Kanyang
matatag, matapat na pag-ibig sa hinirang Niyang iglesia.  Hindi Niya kailanman aalisin ang pag-ibig na
iyon.  Kaya nga si Cristo ay napaka dakilang asawa, isang ganap na asawa.  At ngayon tayo, bilang mga
asawang lalaki, ay dapat salaminin si Cristo.  Tayo rin ay dapat magsalita sa ating mga asawa ng ating
pag-ibig sa kanila.

Subalit hindi ito dapat pananalita lamang.  Dapat itong pag-uugali.  Ang pag-ibig ay dapat maipahayag sa
mapagsakripisyo, mapagpakumbaba, mabuti, maalalahaning pag-uugali.  Iyan ang susi kung saan ang
biyaya ng Dios ay naghahatid ng pagbabago at paglago sa ating asawang babae.  Kapag sinabi sa atin ng
Kasulatan, “Ipagkakaloob sa iyo ng biyaya ng Dios na magtiis at magpatawad,” hindi niyon ibig sabihin
(gaya ng sinabi rin natin noong nakaraang linggo) na ang inyong pag-aasawa ay nasa nakaipit na
kalagayan at sinasabi lamang ng Kasulatan sa mga mag-asawa, “Tila kailangan nating mabuhay nang
ganito.”  Hindi.  Kundi ang pagpapatawad at pagtitiis at ang pagtangging maging mapait at masama ang
loob – lahat ng iyan ay nagiging pundasyon sa kahanga-hangang kapangyarihan ng biyaya ng Dios upang
magkaroon ng pagbabago sa pag-uugali.  

Anong pagbabago doon sa alibughang anak, mula sa walang ingat, makasariling binata tungo sa pagiging
mapagpakumbabang tagapaglingko ng ama.  Yaong alibughang anak, nang siya ay nasa tahanan at
pagkatapos ay iniwan ang kanyang ama, ay hindi na mapagtiisang makasama.  Wala na siyang inisip kundi
ang kanyang sarili.  Namuhay siya at ginamit ang lahat para sa kanyang sarili.  Ano ang nagpabago sa
kanya?  Ang banta ba ng kanyang ama:  “Makinig ka, umayos ka o aalis ka ng bahay na ito”?  Hindi, ang
nagpabago sa alibughang anak, sa pamamagitan ng kahanga-hangang biyaya ng Dios, ay ang pagkaalam
sa hindi nasira at hindi masisirang pag-ibig ng kanyang ama.

Ano ang magpapabago sa iyong asawa?  Sasabihin mo, “Rev., hindi ko na kayang mabuhay dito sa
pagnanag, dito sa pagtatalo, dito sa pangyayamot.”  Isa sa pinaka makapangyarihang kagamitan ng
biyaya ng Dios upang magkaroon ng pagbabago sa ating asawa ay ialay ang ating buhay sa isa’t isa.  Ang
mahalin sa isang mapagsakripisyong paraan, gaya ni Cristong namatay para sa atin na maruming
makasalanan, para sa atin na mga di-tapat, makasarili, hangal, mapagmataas, mapagmalaking
makasalanan.  Sa pamamagitan ng biyaya tayo ay pinatawad Niya.  At pinupukaw tayo ng Kanyang biyaya
upang maging tulad Niya.  Nakuha ni Cristo ang Kanyang iglesia sa pamamagitan ng pagkamatay para sa
kanya.

At kaya naman, tingnan mo kung ano ang Kanyang ginawa.  Asawang lalaki, makukuha mo rin ang puso
ng iyong Cristianong asawa sa pamamagitan ng nagsasakripisyong pag-ibig para sa kanya.  Ipagpatuloy
ang pagiging katulad ni Cristo.  Bakasin ito.  Panghawakan ang katotohanang iyon at huwag bibitawan –
anuman ang pumulupot sa iyo.  Hayaang makilala ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa:  “Ang
pag-aasawa ay larawan ni Cristo at ng iglesia.  Dapat ko siyang ibigin kung paanong inibig ni Cristo ang
iglesia.”  Sa palagay mo ba ito ay isang madaling bagay?  Kailangan nito ang walang wakas na
kapangyarihan ng Dios na ganap.  Kikilalanin ng Dios ang gayong uri ng pagsunod sa Kanya.  At makikita
mo na ang Kanyang biyaya na nagbigay ng buhay mula sa kamatayan sa iyong puso ay kaya ring
maghatid ng pag-ibig mula sa pagkapoot.  Sinasabi mo na ang iyong pag-aasawa ay bumaba na sa
kapaitan?  Ang biyaya ng Dios na nagbigay ng buhay mula sa kamatayan sa iyong puso ay kayang
maghatid ng pag-ibig mula sa pagkapoot at tagumpay mula sa pagkabigo.
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Ang pag-aasawa ay tungkol sa pagpapatawad at pagtitiis.  At ang pag-aasawa ay tungkol sa pagbabago
– upang maging katulad ni Cristo.  Ito ay tungkol sa paglago kay Cristo.  Ang pag-aasawa ay nilayon
upang tayo ay lumago sa Kanya.  Iyan ang layunin ng lahat.  Ang lahat ng mga gawa ng Dios ay may
isang hangarin – na ang Kanyang iglesia ay maging tulad ni Cristo.

Iyan ang layunin ng Dios sa iyong pag-aasawa, upang pagkalipas ng sampu, dalawampu, tatlumpung taon
ng pag-aasawa, magkakaroon pa ng higit na kagandahan at higit na kaluguran.  At kung mabuhay kayo
at tumandang magkasama, ang inyong pag-aasawa ay magiging mas malalim at mas masigla kay Jesu
Cristo.  At kung maunang mamatay ang iyong asawang babae, sasabihin mo sa kanya sa pagpikit ng
kanyang mata sa kamatayan, “Magkikita tayo sa kabilang dako.  At magkasama tayong daramtan sa
kaluwalhatian ni Cristo, ang mismong kaluwalhatian na magkasama nating sinusundan sa lupa.”

______________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong banal na Salita at dalangin namin na ito ay tunay na pumasok sa aming mga
puso.  Sa pagtayo namin sa harapan ng salamin ng Iyong Salita, nakikita namin na kami ay makasalanan
at hindi kami nagkaroon nito dahil sa aming sarili.  Lumalapit kami, O Panginoon, walang laman at wasak
at hinihiling na ang aming Tagapagligtas, sa Kanyang biyaya, ay puspusin kami ng Kanyang biyaya at
ipagkaloob sa amin ang isang pagnanasa:  na maging tulad Niya.  Alam namin, makalangit na Ama, na
ang mga usapin ng pag-aasawa ay maaaring maging napakahirap at pilipit, at ito kung minsan sa amin
ay tila hindi maaayos.  Dalangin namin, sa gayon, na kami ay bumalik sa kasimplehan ng Iyong  Salita at
marinig namin ang Salitang iyon bawat araw bilang asawang lalaki:  Umibig gaya ni Cristo, at umibig ng
may hangarin – ang hangarin ng espiritual na kabutihan ng aming asawa.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


