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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 1:16

"Pananalita Sa Mga Mag-aasawa"

ni Rev. Carl Haak

Sa panahon natin ang tipan sa pag-aasawa ay halos maitutulad sa nanganganib na uri.  Bawat dekada ang
paghihiwalay o diborsyo ay mas madaling makuha sa maraming estado.  At karamihan sa atin, marahil sa
malapit nating pamilya, ay may kilalang nasangkot sa kalagayan ng diborsyo/muling pag-aasawa.  Ang puso
natin ay napipighati.

Tunay na mahalaga na ang iglesia ay magsalita nang malinaw sa kung ano ang masasabi ng Biblia tungkol
sa pag-aasawa.  Ang katuruan ng Salita ng Dios sa usaping ito ay dapat tapat na ipakita upang ang mga
kabataan ay maging maingat sa pagpili ng makakasama, at upang ang mga mag-asawa ay magsikap, sa
biyaya ng Dios, na mapanatili ang kanilang pag-aasawa at ingatan ito sa paraang nilayon ng Dios.

Ang diborsyo sa panahon ni Jesus ay madaling makuha.  Matatandaan mo na ang mga Fariseo, sa Mateo 19,
ay lumapit kay Jesus at tinanong Siya sa Kanyang paniwala sa tanong tungkol sa diborsyo at muling
pag-aasawa.  Sinagot sila ni Jesus sa pamamagitan ng pagbabalik sa pasimula – sa aklat ng Genesis – at
pagbanggit sa Genesis 2:24:  “Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at pumipisan
sa kanyang asawa; at sila'y nagiging isang laman.”   Iyon ang mga salitang sinabi ng Dios patungkol sa
pinakaunang pag-aasawa – ni Adan at Eba.  Ang mga salitang iyon ay nagpapahayag ng pamantayan ng Dios
sa pag-aasawa.  Iyon ang orihinal na plano ng Dios.  At mapapansin mo sa mga salitang iyon na walang
nabanggit at walang lugar na ginawa para sa pagtatapos ng pag-aasawang iyon maliban, gaya ng idinagdag
ni Jesus, sa kamatayan.  Sapagkat sinabi rin ng Panginoon sa mga Fariseo sa Mateo 19, “Ang pinagsama nga
ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao.”

Gayunman, ngayon, marami nang pag-aasawa ang nagtatapos sa diborsyo.  Ano ang nangyari?  Nagbago
ba ang pamantayan ng Dios sa pag-aasawa?  Hindi.  Ang pangunahing dahilan sa pagbabago ay hinayaan
ng iglesia na bumaba ang pamantayan ng Salita ng Dios tungkol sa pag-aasawa.  Sinikap nating iugnay ang
Biblia sa ating panahon.  Iyon ang laging pagkakamali.  Hindi natin dapat hanapin na gawin ang ating
panahon na pamantayan sa Salita ng Dios; kundi hanapin natin na ang ating panahon ay umabot sa
pamantayan ng Salita ng Dios.  Napakadalas na ang iglesia ay nasasangkot sa kahirapan ng diborsyo at
muling pag-aasawa sa pamamagitan ng kanyang ebanghelismo.  Inaakay tayo ng Panginoon sa napakahirap
at nakakawasak-pusong kalagayan.  Kadalasan ang resulta ay nagpapatawag ang iglesia ng mga
pagpupulong, pag-uusap, at pag-aaral sa paksa, sinusubukang tingnan kung may paraan upang ipaliwanag
ang Kasulatan kaya nagkakaroon ng mga butas na kahit paano ay magpapahintulot sa diborsyo at muling
pag-aasawa ng mga taong nakipagdiborsyo.  

Gayunpaman ang Salita ng Dios ay malinaw.  Ang Salita ng Dios ay napakalinaw na nagtuturo na ang
pag-aasawa ay habangbuhay, na ang pag-aasawa ay isang lalaki at isang babae na pinag-isa ng kamay ng
Dios habangbuhay, at tanging ang Dios ang magtatapos ng pag-aasawa sa kamatayan.  Ito ang malinaw na
katuruan ng Salita ng Dios para sa lahat na mayroong tainga upang makinig.
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Ang katuruang ito ay dapat, sa pag-ibig ng Dios, tapat na mapanatili sa iglesia ni Jesu Cristo.  Ito ay dapat
mapanatili sa ikabubuti ng mga kabataan at para sa mga mag-aasawa na.  At ito ay dapat mapanatili para
sa mga may asawa na.  Ito ang sinasabi ng Dios:  “Ang pag-aasawa ay Aking bigkis kung saan pinag-iisa ko
kayo habangbuhay.”

Dapat nating maunawaan, kung gayon, na ang mismong kamay ng Dios na makapangyarihan ang gumagawa
ng pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay institusyon ng Dios.  Ito man ay isinagawa ng estado o ng iglesia, ng
hukom ng kapayapaan o ng ministro, ang katotohanan ay ang Dios ay Dios.  Siya ang lumikha.  At ang
pag-aasawa, ayon sa Genesis 1 at 2, ay ang institusyon na ginawa Niya para sa lalaki at para sa babae – para
sa isang lalaki at isang babaeng pinag-isa bilang isang laman.  Samakatuwid, kapag tayo ay ikinasal, tayo ay
nasa institusyon ng Dios.  Tayo ay nasa harapan ng pamantayan ng Dios habang tayo ay nakatayo sa harap
ng Dios.

Sinasabi sa atin ng Dios sa Kanyang Salita na mayroon Siyang layunin sa pag-aasawa.  Ang layunin Niya para
sa ating pag-aasawa ay hindi, una sa lahat, kaligayahan natin.  Hindi ibig sabihin noon na hindi tayo gagawing
maligaya ng Dios sa pag-aasawa.  Gagawin Niya.  Ngunit iyon ay nangangahulugan na ang ating pag-aasawa
ay magsisilbi sa isang mas mataas na layunin kaysa sarili nating kaligayahan.  Sa halip, itinuturo sa atin ng
Biblia na ang pag-aasawa ng bawat mananampalataya ay isang larawan, larawan ng pag-aasawa o tipan ng
Dios sa Kanyang bayan sa dugo ni Jesu Cristo.  Upang maglarawan sa maluwalhating katotohanan na ang
Dios ay kumuha sa Kanyang sarili ng iglesia, ng kasintahang babae, sa dugo ni Jesu Cristo, at itinali ng Dios
ang Kanyang sarili sa iglesia sa walang hanggang bigkis ng katapatan, pag-ibig, at awa na itinatag ng Dios
ang pag-aasawa.  Samakatuwid, dapat nating gawing layunin ng ating pag-aasawa ang Dios.  At sa paggawa
nating layunin ng ating pag-aasawa ang Dios, tayo ay pagpapalain.  Walang ibang paraan na tayo ay
pagpapalain bilang Kanyang mga anak.   Dapat nating gawin ang ating pag-aasawa, sa pananampalataya kay
Jesu Cristo, na maging larawan ng Dios at ng Kanyang iglesia.  Ilagay mo iyan sa iyong harapan araw-araw.

May isang sitas na madalas na binabanggit o ginagamit sa mga kalagayan sa pag-aasawa.  Ang sitas na iyon
ay Ruth 1:16.  Ang mga salita ni Ruth:  “Ngunit sinabi ni Ruth, Huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan,
o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo! Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta; kung saan ka nakatira
ay doon ako maninirahan; ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Dios ay aking Dios.”  Gaya
ng sinabi ko, ang sitas na iyon ay madalas gamitin sa mga kasalan, Cristianong kasalan.  Itinuturo nito na
ang buhay na Dios ay dapat maging pandikit, dapat maging tagapag-isa, ng ating pag-aasawa.

Natatandaan mo ang tagpo.  Iyon ay mahalagang sandali sa buhay ni Ruth.  Nakatayo siya sa sangangdaan,
sa isang pasya na kailangan niyang gawin na makakaapekto araw-araw sa kanyang buhay pagkatapos noon.
Si Naomi, ang kanyang biyenan na isang Israelita, ay aalis na sa lupain ng Moab kung saan ipinanganak at
lumaki si Ruth.  Si Naomi ay aalis upang bumalik sa sarili niyang bayang Israel.  Siya at ang kanyang asawa
at dalawang anak na lalaki ay may kahangalang umalis sa lupain ng Israel sa panahon ng taggutom.
Pinamahalaan nila ang kanilang buhay sa sarili nilang mga mata at hindi sa pananampalataya.  Ngayon ang
kanyang asawa at dalawang anak na lalaki ay namatay na.  At siya ay babalik sa lugar kung saan, sinabi ng
Dios, ang Kanyang bayan ay dapat maghintay sa Kanya – ang lupain ng Canaan.  Mayroon siyang dalawang
manugang na babae:  si Orfa at Ruth.  Ang mga manugang na ito ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na
bumalik kasama niya sa lupain ng Canaan.  Ngunit si Naomi, kung babasahin mo ang sitas, ay itinaboy sila,
sinabihan silang bumalik na.  Bumalik kayo sa inyong tahanan, sabi niya.  Wala na akong mga anak na lalaki
para sa inyo.  Bumalik na kayo sa inyong kababayan.  Hinalikan ni Orfa ang kanyang biyenan at bumalik na
sa kanyang mga kababayan.  Ngunit nabasa natin na si Ruth ay yumakap kay Naomi.  Ayaw niyang bumitiw,
kaya si Naomi ay nagsalita nang mas matalim:  Bumalik ka na, Ruth, huwag mo na akong sundan, bumalik
ka na!
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Doon ay sumagot si Ruth:  “Huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan, o talikuran ko na ang pagsunod sa
iyo! Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta; kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan; ang iyong
bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Dios ay aking Dios.”  Ito ay mahalagang sandali.  Si Ruth ay
maaaring magkaroon ng pinakamabuting maihahandog ng sanlibutan sa Moab.  Maaari siyang magkaroon
ng asawa (maganda siyang babae, nalaman natin);  maaari siyang magkaroon ng kaginhawahan at mga
bagay at mga anak.  Ngunit ayaw niyang bumalik dahil sa espiritual siya ay nakipag-isa kay Naomi.

Ang mga salitang iyon ay may sinasabi sa atin tungkol sa tipan ng pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae.
Sinasabi nito sa atin, una sa lahat, na itong tipan sa pag-aasawa ay dapat batay sa pagkakaisa sa isang
pananampalataya.  Narinig ni Naomi si Ruth na nagsabing, “Ang iyong Dios ay aking Dios.”  Ang pag-aasawa
ay dapat nakatayo sa parehong pananampalataya kay Jesu Cristo, sa Dios ng Kasulatan.  Siya ang Dios ng
kaligtasan.  Siya ang Manlilikha.  Siya ang Soberano.  Siya ang maluwalhating Dios.  Siya ang tanging Dios.
Ang layunin, kung gayon, ng iyong pag-aasawa ay ang Dios.  Ang layunin ng iyong pag-aasawa ay dapat
upang makilala nang mabuti ang Dios sa walang pagkakamaling Kasulatan at upang lumakad kasama Niya
at sumunod sa Kanya.  Ang pinakamahalagang bagay para sa kalusugan ng iyong pag-aasawa ay ang iyong
personal na paglakad sa Dios.

Ilarawan mong kasama ko ang isang tatsulok, ang isang tulis ay nasa itaas at ang dalawang tulis ay nasa
ibaba.  Paano magkakalapit ang dalawang tulis sa ibaba?  Sila ay magkakalapit kapag sila ay naglakbay
papunta sa tulis sa itaas.  Kaya, sa iyong personal na paglakad kasama ng Dios, kapag ang dalawa ay
nagsikap na maging tapat sa Dios, sila ay magiging malapit sa isa’t isa sa pag-ibig na hindi mauunawaan ng
daigdig.  Ang layunin ng iyong pag-aasawa, ay hindi ang iyong sarili.  Huwag mo siyang pakasalan na iniisip
ang lahat na siya ay magiging sa iyo at lahat ng maibibigay niya sa iyo.  Huwag mong ilagay ang iyong tuon,
una sa lahat, sa isang tao.  Bago kayo magpakasal kailangang parehong bukas ang inyong mga mata.  Dapat
kayong tuminging mabuti.  Dapat mong tingnang mabuti ang kanyang ama at kung paano niya itinuturing
ang kanyang ina.  At dapat mong tingnang mabuti ang kanyang ina at paano siya kumilos tungo sa kanyang
ama.  Kaya, buksan ninyo ang iyong mga mata.  Subalit pagkatapos ninyong magpakasal dapat ninyong isara
kahit ang isang mata at huwag tumuon sa isa.  Dapat kayong tumuon sa Dios.  Ang pag-aasawa ay dapat
na pagkakaisa sa pananampalataya sa Dios.

Ngunit, mayroon pa, ang pag-aasawa ay dapat na pagkakaisa sa bayan ng Dios.  Sabi ni Ruth, “Ang iyong
bayan ay magiging aking bayan.”  Ito ay higit pa sa katotohanang pakakasalan ninyo ang pamilya ng isa’t
isa.  Gagawin mo iyan.  Kundi ang inyong pag-aasawa ay dapat tumayo sa pagkakaisa ng bayan ng Dios sa
lupa, sa iglesia ni Jesu Cristo.  Ang pagiging kaanib sa isang tapat na iglesia ay mahalaga sa iyong
pag-aasawa.  Dapat kang matagpuan sa iglesia kung saan ang Kanyang  Salita ay iginagalang at ang Kanyang
katotohanan ay niyayakap.  Dapat mong gawing sentro ng iyong buhay ang iglesia.  Sa araw ng Panginoon,
sa Linggo, ikaw at ang iyong asawa ay dapat matagpuan ng dalawang beses doon sa iglesia, pinapakain ng
Salita ng Dios.  Hindi ko na gagawing detalyado kung bakit napakahalaga nito.  Ngunit tandaan mo ang aking
salita – hindi, tandaan mo ang Salita ng Dios – ang pagtatalaga sa iglesia at sa pagtitipon, katotohanan, at
pagsamba ng iglesia ay ang pandikit at ang lakas ng Cristianong pag-aasawa.

Mayroon pa, ang pag-aasawa ay dapat na pagkakaisa ng buhay.  Sinasabi ni Ruth, “Kung saan ka pupunta
ay doon ako pupunta; kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan.”  Kapag pinakasalan mo ang isang
lalaki, ikaw ay nangangako sa kanya, sa harap ng Dios, na ang iyong buhay at lahat ng darating sa iyong
buhay ay sasailalim sa kanyang kontrol at direksyon.  Narinig ba ninyo iyan, mga lalaki?  Ang babaeng iyon,
ang iyong asawa, nangako sa iyo sa harap ng Dios na anuman ang magiging buhay niya at lahat ng darating
dito, sa mabuti man o sa masama, inilalagay niya sa ilalim ng iyong direksyon.  Iyan ay dapat magpaupo sa
iyo at magpaisip kung ano ang ginagawa mo at paano mo pinangungunahan ang iyong asawa.  Iyan ang
kanyang ipinangako.  Iyan ang ipinagkatiwala ng Dios sa iyong pangangalaga – ang kanyang buhay!
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At mga asawang babae, kapag pinakasalan kayo ng isang lalaki, kung gayon ay ibinibigay niya sa inyo ang
kanyang pangalan.  Iyon ay napakalapit sa lalaki.  Iyon ay kumakatawan sa kanyang kapahingahan at
kapayapaan.  Ang kanyang pangalan – iyon din ay isang banal na pagtitiwala.

Mayroon pa, ang pag-aasawa ay dapat na pagkakaisa hanggang kamatayan.  Sapagkat sinabi ni Ruth, “Kung
saan ka mamatay ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa
akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo.”  Kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa
pag-aasawa.  Dios lamang ang magpapahiwalay sa kamatayan.  Ang pinag-isa ng Dios, ay huwag
papaghiwalayin ng tao.  Iyon ang mga salita ni Jesus.  Ang mga salitang iyon ay malinaw.  Hindi kayo
maaaring mag-diborsyo.    At hindi kayo maaaring mag-asawang muli.  Oo, alam ko na itinuro ni Jesus na
kapag ang isa sa mag-asawa ay nahulog sa walang pagsisising pakikiapid at nagpapatuloy sa kasalanang
iyon, kung gayon ay may karapatan ang asawa na hiwalayan ang taong iyon.  Ngunit wala silang karapatan
na muling mag-asawa.  Ito ay ginawa ng Dios na napakalinaw.  Napakalinaw upang maunawaan ng
pinakamaliit na bata.  Kapag ang isang bagay ay napakahalaga, ito ay dapat maging malinaw.  At ginawa
itong malinaw ng Dios.  Makinig.  Ang pag-aasawa ay habangbuhay – isang lalaki, isang babae, hanggang
kamatayan.  Ngayon, gaano man itanggi itong salita ng Dios, gaano man ang lahat ng tumatanggi sa
katotohanang ito ay ipinagtatanggol, gaano man itinataguyod ang muling pag-aasawa at diborsyo sa
anumang dahilan, ang salita ng Dios ay malinaw:  Ang pag-aasawa ay pang-habangbuhay.

Bakit?  Dahil sa ilang malupit na dahilan?  Hindi!  Ito ay habangbuhay dahil ang pag-aasawa ay larawan ng
isang bagay na tapat, isang bagay na walang wakas.  Ito ay larawan ng Dios at ng Kanyang iglesia.  Ito ay
larawan ng pag-ibig ng Dios.  Kaya nga ang pag-aasawa ay pang-habangbuhay. 

Kung nauunawaan natin ang mga bagay na iyon, kung gayon ay kailangan nating mamuhay sa isang banal
na paraan sa pag-aasawa.   Samakatuwid kailangan natin, sa mga salita sa Colosas 3, na magbihis bilang
banal at minamahal, ng kahabagan.   Dapat tayong magbihis ng kabaitan at pag-ibig sa isa’t isa.  Dapat
tayong magbihis ng pag-ibig, na siyang bigkis ng kaganapan (Col. 3).  Dapat natin, kung gayon, na ibihis ang
pag-ibig ng Dios.  Ang pag-ibig ng Dios – maaari tayong magpatuloy tungkol sa pag-ibig ng Dios!  Ngunit
itong tungkol sa pag-ibig ng Dios ay tiyak na totoo:  Ang pag-ibig ng Dios ay di-masisira, mahabagin, at
mapagbiyaya.  Dapat tayong mag-ibigan sa isa’t isa kung paanong inibig ng Dios ang iglesia, kung paanong
inibig tayo ni Cristo.  Iyan ay nangangahulugan na ang pag-ibig natin ay magiging pagsasakripisyo sa
pag-aasawa.  Paano inibig ni Cristo ang iglesia?  Para sa sagot diyan, nais kong sumama kayo sa akin sa
Kalbaryo at sa Golgota, sa bundok ng mga bungo.  Ipinako Siya sa krus para sa ating kasalanan.  Ibinigay
Niya ang Kanyang sarili para sa atin.  Ibinigay Niya ang Kanyang sarili tungo sa kahihiyan ng ating impierno.
Para kanino?  Para sa mga makasalanan, ibinigay sa Kanya ng biyaya ng Ama, para sa kanila na walang
kagalingan, para sa kanila na hindi kaibig-ibig at hindi kaakit-akit at hindi mabuti.  Ganoon tayo inibig ni
Cristo.  Nagsakripisyo Siya para sa di karapat-dapat na makasalanan.

Ibig sabihin na dapat kang mapuno ng “puso,” ng damdamin, ng espiritual na emosyon ng kabaitan,
kababaang-loob ng pag-iisip, kaamuan, at ng katiyagaan.  Huwag kang magsalita tungkol sa kamatayan ni
Cristo para sa iyo sa krus kung hindi ka handang ibigin ang iyong asawa ng nagsasakripisyong pag-ibig na
inuuna muna ang ibang tao.  

Ang pag-ibig natin, kung gayon, para sa isa’t isa ay magiging pag-ibig na mapagpatawad.  Patatawarin natin
ang isa’t isa kung paanong ang Dios, alang-alang kay Cristo, ay pinatawad tayo.  Ibig sabihin niyon na ang
mga kilos ng isang tao sa pag-aasawa ay hindi dapat magpasya sa gagawin mo.  Ang iyong mga kilos ay
dapat batay sa tawag sa iyo ni Cristo na gawin.  Ang iyong mga kilos ay dapat batay at iniudyok ng ginawa
ni Cristo para sa iyo.  Ang iyong tugon ay hindi dapat dahil sa kanyang ginawa, o hindi niya nagawa.  Kundi
ang iyong tugon ay dapat ayon sa ginawa ni Cristo para sa iyo at kung ano ang nais ni Cristo na gawin mo,
iyon ay, magpatawad, maging mabait at mapagpatawad.
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Kung tayo ay mabubuhay, kung gayon, sa pag-aasawa, ang salita ni Cristo ay dapat manahan nang mayaman
sa atin na may buong karunungan, nagtuturo at nagpapaalala sa isa’t isa.  Ang Salita ng Dios ay dapat
mapanatili.  Pananatilihin ng Dios ang sarili Niyang Salita.  Hindi ito tila tayo ang nagpapanatili sa Salita ng
Dios.  Tayo ay binigyan ng pribilehiyo (at dapat tayong maging tapat sa pribilehiyong ito) na sabihin kung
ano ang sinasabi ng Salita ng Dios.  Ngunit dapat nating gawin dahil tayo ay lubos na naniniwala na ang
katotohanan ng Salita ng Dios ay ang mga sagot, ang daan sa kapayapaan at kaligayahan at sa ikaluluwalhati
ng Dios.  Para sa iyong pag-aasawa, iyon ay nangangahulugan na ang Biblia ay dapat maging sentro ng iyong
buhay.  Dapat ninyo itong basahin nang magkasama.  Dapat ninyo itong basahin sa mapagmahal na paraan.
Dapat ninyo itong basahin kung kaya’t ito ay pumupukaw sa inyong puso.  Basahin ito nang mayaman –
huwag maging pulubi.  Huwag itong bigyan lamang ng ilang madaling lumipas na sandali ngayon at
pagkatapos.  Kundi maging mayaman sa Salita ng Dios.  Huwag masyadong mag-alala tungkol sa mga
makalupang bagay – tungkol sa gaanong oras mayroon ka para sa paglilibang, gaanong oras ang ibinibigay
mo upang makuha ito at iyon.  Ibigay ninyo ang inyong sarili, bilang mag-asawa, mula unang araw, sa Salita
ng Dios.  Gawin ninyong layunin ang Dios!

Kapag ikaw ay nag-asawa, sa biyaya ng Dios, ang pag-ibig ng iyong mga magulang ay sasama sa iyo.  Kapag
ikaw ay nag-asawa, sa biyaya ng Dios, ang pag-ibig ng mga kapatid kay Jesu Cristo ay sasama sa iyo.  Ngunit
lahat nang ito ay hindi magiging sapat.  Hindi ito magiging sapat dahil ang nangyari sa pag-aasawa mismo
ay ang dalawang makasalanan ay naging isa.  At iyon ay isang kalagayan sa ikagugulo.  Ang pag-ibig at ang
mga panalangin ng iba ay hindi sapat, na maaaring kasing-halaga ng mga iyon.  Sila ay mahalaga ngunit hindi
sapat.  Subalit ang Dios ay sapat.  Ang Kanyang Salita ay sapat.  Lumakad na kasama Niya.  Gawin mo Siyang
layunin, at ikaw ay pagpapalain sa iyong pag-aasawa.

___________________________________________  

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo sa Iyong Salita at dalangin namin ang pagpapala nito ngayon sa aming
nangangailangang puso.  Amen.


