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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:31-32

"Ang Hiwaga Ng Pag-aasawa"

ni Rev. Wilber G. Bruinsma

May paraang tiyak sa buhay na umiiral sa mga kaanib sa iglesia.  Tunay nga ito dahil ang kaligtasan ay
nagbabago sa buhay ng bayan ng Dios.  Binabago nito ang paraan sa pananaw ng mga mananampalataya
sa sanlibutan at sa kanilang lugar para dito.  Ang “bagong-buhay” na ito sa puso ng mga mananampalataya
ay maraming masasabi patungkol sa kung paano tinawag ang mananampalataya sa pakikiharap sa
makasalanang sanlibutan.  Dapat tayong lumakad na gaya ng mga anak ng kaliwanagan at huwag
makikisama sa kadiliman.

Kaya pumapasok ngayon si Pablo sa bahagi ng sulat na ito kung saan pinatungkulan niya kung paano
binabago ng kaligtasan ang paraan ng pag-uugali ng ating mga sarili sa pakikitungo sa iba.  Ang una sa mga
kaugnayang ito ay ang pinakamalapit sa lahat – ang asawang lalaki sa kanyang maybahay.  Tinatanaw ng
masama ang ugnayang ito, na ating makikita, sa kakaibang paraan na tinatanaw naman ito ng iglesia.  Sa
madaling salita, ang kaligtasan natin ay nagdudulot ng tama at tumpak na kaunawaan sa pag-aasawa, at
lugar ng lalaki at babae sa pag-aasawa.  Sa Efeso 5:22 at 23 inilaan ni Pablo ang kanyang panahon sa mga
mag-aasawa.  Hindi rin natin lalaktawan ang tawag ng babae at lalaki para sa isa’t isa.  Ang huling talata sa
kabanatang 5, na nasa talatang 33, ang pinatutungkulan ng paksa, ating patutungkulan ito sa susunod
pagdating natin sa talatang iyan.  Pero sa ating palatuntunan ngayon, ating isasaalang alang ang mga
talatang 31 at 32.  Ganito ang mababasa: 

“Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay
magiging isang laman.  Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa
iglesya.”

Ang mga talatang ito ang tumawag sa ating pansin sa pag-aasawa na siyang tali nito – kung ano ito, at ang
tamang pananaw dito.  Ang paksang ito ay napakahalaga sa lipunan at sanlibutan na dito tayo nabubuhay.
Ang ating lipunan ay kusang loob na tumatanggi at tinatalikuran ang tamang pananaw sa pag-aasawa.  Ang
napaka-pangit na moralidad ng kasalukuyang lipunan ay maihahambing sa pagtanggi sa pag-aasawa.  Hindi
na tinatanataw pa ng lalaki at babae ang pag-aasawa na permanenteng tali sa pagitan ng lalaki at babae,
kundi ang pag-aasawa ay nagiging disposable na lang o patapon.  Puwede kang masiyahan sa pag-aasawa
sa sandaling panahon lang, at pagkatapos ay itatapon ito na tila bote na walang laman.  Katunayan, ang mga
lalaki at babae ay nasisiyahan sa kanilang kasalanan, na labas sa pag-aasawa, gaya ng pakikipagtali na dapat
sana ay sa mga binigyan lang ng Dios para sa pag-aasawa.  Ito ang naghahatid naman, sa pagkakasala sa
pakikipagtalik na masyado ng masama kung babanggitin pa.  Ang lahat ng ito ay dahil sa pagtanggi sa
itinatag ng Dios na pag-aasawa.  Kahit ang maraming mga simbahan ngayon ay hayagang tumatanggi sa
itinuturo ng Salita ng Dios patungkol sa pagiging permanente ng tali sa pag-aasawa.

Bilang pagtaliwas sa popular na uso ngayong kasalanan sa ating bayan, tayo ay maninindigan na hindi
makikipag-kasundo sa pananaw na labag sa Kasulatan.  Ang pag-aasawa ay isang habangbuhay na tali.  Ang



Page 2 of  5

Salita ng Dios na nasa ating harapan ngayon ay hindi nagbabago o nagkakamali sa pag-unawa nang dulot
na imoralidad at kasalanan.

Sinabi ni Pablo sa talatang 31 kung ano ang sinabi mismo ng Dios nang itatag Niya ang institusyon ng
pag-aasawa 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.”  Anumang pinagsama ng Dios, ay huwag papaghiwalayin.
Ganyan din ang komentaryo ni Jesu Cristo sa Mateo 19:5 nang patungkulan Niya na ang pag-aasawa ay isang
bigkis kaharap ang mga Fariseo.  “Ang pinagsama nga ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao."

Bantad ang katotohanang ito na ipinahayag ng tatlong magkakaibang pagpapaulit-ulit sa Kasulatan:  isa ay
sa Dios, kay Jesus, at isa kay Pablo.  At ito ay isang mahalagang katotohanan na hindi dapat balewalain.  Ano
ang katotohanang ito?  Isang kabataan ang iniwan ang tahanan ng kanyang mga magulang upang
mag-asawa.  Kapag ang kabataang ito ay tumanda na, at naging responsible sa buhay, iiwanan niya ang
kanyang ama at ina.  Ito ay pag-alis sa kanilang tahanan.  Gagawin siya ng mag-isa sa buhay at magiging
malaya sa kanyang mga magulang.  

Pero kasama din sa talatang ito ang dahilan kung bakit iiwan ng kabataan ang tahanan ng kanyang mga
magulang.  Hihiwalay siya sa kanyang mga magulang upang makisama sa kanyang maybahay.  May ilan
kadahilanan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang para makapag simula ng isang bagong
buhay sa sarili niya.  Pero may ilan din walang kabuluhang dahilan para iwanan ang tahanan ng mga
magulang.  Madalas ang dahilan kaya ito humihiwalay sa kanyang mga magulang ay upang makapamuhay
ng malaya sa kalayawan at makasalanang pamumuhay.  Ang tanging dahilan na kapuri-puri upang iwan ang
mga magulang ay upang makisama kanyang asawa.

Pero iba pang makikita sa pahayag sa ating teksto.  Pansinin ang sabi, na iiwan ng lalaki ang kanyang ama
at ina at magsasama sila ng kanyang asawa.  Hindi ito sinabi sa babae.  Sa tuwing nagsasalita ang Biblia ng
kabataang babae na nag-aasawa, ito ay sa paraan na ibinibigay siya ng ama at ina niya sa lalaki na nais itong
mapangasawa.  Ang kaisipang ipinapahayag dito ay ito.  Ang lalaki ay lalabas at maghahanap ng asawa para
sa kanyang sarili.  Kapag may nahanap na siya, hihingin niya ang pahintulot ng mga magulang ng babaing
ito.  Kung ito ay sasang-ayunan, ang magulang ng babae ay papaya upang ipakasal ang kanilang anak sa
kanya.  Ito ang unang katotohanan na itinuturo sa talatang ito.

Ang pangalawa ay matatagpuan sa salitang “magsasama.”  Ginagamit ni Pablo ang salitang ito kaysa sa
“makikipisan” na ginamit naman sa Genesis 2 at ginamit din ni Cristo  nang Kanyang sipiin ang talata sa
Mateo 19.  Ang dalawang mga salitang ito ay maraming kinalaman sa isa’t isa.  Sila ay may magkatulad na
kaisipan.  Ang salitang “makikipisan,” na ginamit sa Genesis 2, ay nangangahulugang ihinang.  Hindi ko alam
kung ilan sa atin ang may kaalaman sa kakayahan na paghihinang.  Kapag hininang ng lalaki ang dalawang
wire – o isang tubo, o isang piraso ng bakal.  Ang salitang “pinagsama” sa Efeso 5 ay may katulad na
kahulugan.  Ibig sabihin, “idinikit na magkasama.”  Pero pareho din ng kahulugan gaya sa inihinang.  Ang
glue ay ipinapahid sa dalawang papel o plastic, o kahoy par maging iisa.  Ito ay layunin na pagsamahin ang
dalawang bagay upang di-maghiwalay.

Ang ganitong kaisipan ay maisasagawa sa Kasulatan sa pag-aasawa.  Kapag ang lalaki at babae ay papasok
na sa pag-aasawa, sila ay idinidikit o hinihinang na magkasama upang maging iisa.  Silang dalawa ay
magiging isa.

Hindi ang lalaki o ang babae man ang gumawa ng pagdidikit.  Pansinin mo ang paggamit na sinabi dito sa
talatang 31.  Sila ay pinagsama na.  May gumawa sa pagsasamang ito.  Gaya ng alam natin na nasa Genesis
2, ang Dios ang Siyang nagsama sa kanilang dalawa para maging iisa.  Ginagamit ng Dios ang sumpaan sa
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kasal, gayondin ang kasal sa pagsisiping,  upang ibigkis ang dalawang tao na maging isa.  Kanyang idinidikit
sila na magkasama upang maging isa.  At ang glue at pang-hinang ng Dios, ay permanente.    

Ang talatang ito sa Efeso ay nagtuturo sa atin ng pagiging permanente ng kasal.  Itinuturo sa atin ni Pablo
kung ano ang itinuturo din ni Jesus sa Mateo 19:6:  “Ang pinagsama nga ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin
ng tao."  Sinasabi rin ito ni Pablo sa Roma 7:2, 3.  Ibinibigkis ng Dios ang lalaki at ang babae na magkasama
sa kasal na tanging ang kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa kanila.  Sa kamatayan, ang Dios na
gumawa ng pagbibigkis, ang siyang naghihiwalay sa lalaki at babae.  At sa masakit na ganito, pero sa
permanenteng paraan.

Ang lahat ng ito ay mahahalagang katotohanan patungkol sa pag-aasawa na binigyan diin pa sa huling
pananalita ng talatang 31, kung saan isinulat ni Pablo:  “at ang dalawa ay magiging isang laman.”  Ating
mababasa sa Genesis 2, “at sila'y nagiging isang laman.”  Kapwa si Cristo at si Pablo ay nagbigay-diin:  “at
ang dalawa ay magiging isang laman.”  Pagkatapos idinagdag pa ni Cristo,  “Kaya, hindi na sila dalawa, kundi
isang laman.”  Napakaganda ng nasabi.  Hanggang sa huling sandali bago sila ikasal, ang lalaki at babae ay
kapwa single.  Sila ay nabubuhay sa sarili nila at lumalakad sa sarili nilang landas.  At babae ay sa sarili niya,
at ang lalaki ay ganoon din.  Sila ay gumagawa na magkahiwalay, nagtutungo sa ibang lugar na
magkahiwalay, at ayon sa sarili nilang interes.  Sila ay dalawa, at hindi isa, dalawang pagkatao, dalawang
magkaibang tao.  Pagkatapos, ayon sa probidensya ng Dios, inihatid silang dalawa magkasama at ikinasal.
Sa sandali ng kanilang kasal, hindi na sila dalawa, kundi isang laman na.  Iisang laman.  Hindi na sila dalawa,
kundi isa.  

Hindi talaga ganito di ba?  Ibig kong sabihin, sila ay dalawa pa rin, tama ba?  Sila ay may magkaibang kaisian
at pagnanasa pa rin.  Madalas pa rin silang may kanya-kanyang iniisip na gawin.  At gayonman, sinasabi ni
Pablo na sila ngayon ay isang laman na.  Paano ito magiging totoo?  Sila kasi ay nananatiling dalawa na
magkaibang tao.  Hindi iyan mababago.  Ang isa ay lalaki at ang isa naman ay babae.  Pero tandaan mo, na
nilikha ng Dios ang dalawang ito upang maging ganap sa bawat isa.  Sila ay mapapagsama sa pamamagitan
ng kanilang pisikal at pag-iisip, magkakaroon ng kaisahan dahil sa Dios na iisang buhay.  Iyan mismo ang
nangyayari sa panahon ng kasal.  Sila ay nagiging isa.

Sa pisikal sila ay nagiging isa.  Sa katunayan, ito ang sentro ng kanilang kaisahan – ang kaisahan sa
pagtatalik ng dalawa na magkasama ay iisang laman.  Ganoon din, habang sila ay nabubuhay na magkasama,
sa magkasamang pagmamahalan, pinag-iisa sila ng Dios na iisang laman mula sa damdamin at pananaw ng
pag-iisip din.  At kahit sa espiritual na pananaw, sila ay ibinigkis na magkasama – ito man ay sa tali ng
kawalang pananalig o sa tali ng pananampalataya.  kahit pa ang lalaki at babae, dahil sa kasalanan, ay hindi
masiyahan sa kagalakan ng pagiging iisang laman, ginawa pa rin sila ng Dios na iisa.  Kaya nagtuturo sa atin
ang Salita ng Dios ng pagiging permanente ng tali ng kasal – anuman na pinagsama ng Dios, at huwag
papaghiwalayin ng tao.

Hindi pa tumigil dito si Pablo, sa pagtuturong ito patungkol sa pag-aasawa at pagka permanente nito.  Ating
mababasa sa talatang 32,  “Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa
iglesya.”  Ang bigkis na magksama ng lalaki at babae sa pag-aasawa ay isang malaking hiwaga.  Dahil nilikha
ito ng Dios upang ipahayag sa panlupang pamamaraan ang malalim na relasyon sa pagitan ni Cristo at ng
Kanyang iglesia.

Maraming mga talata sa Kasulatan na nagsasalita patungkol kay Cristo at sa Kanyang iglesia bilang
mag-asawa.  Tinukoy ni Cristo ang sarili bilang Kasintahang lalaki, at ang iglesia ang Kanyang kasintahang
babae.  Sa Lumang Tipan ating mababasa ang Dios bilang kasintahang lalaki at ang iglesia bilang kasintahang
babae.  Ating tingnan muli ang relasyon nito ng malapitan.
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Mula pa sa walang pasimula, sa Kanyang plano sa lahat ng mga bagay, pinili o hinirang na ng Dios ang iglesia
kay Cristo.  Hindi natin maipapanganak ang iglesia ng hiwalay kay  Cristo.  Si Cristo ay ipinadala sa sanlibutan
para sa iglesia.  Siya ay ipinadala para sa kaligtasan ng Kanyang kasintahan, ang iglesia.  Ang iglesia ay
naligaw, kasama ang buong sangkatauhan.  Upang mapalaya ang Kanyang iglesia mula sa poot ng Dios at
kahatulan, si Cristo ay namatay at nagtamo para sa kanya ng katuwiran na kailangan para sa kaisahan sa
Dios.  Dahil sa kamatayan na iyan ni Cristo, ang mga mananampalataya ay dapat magsama kasama ni Cristo.
Tayo ay kay Cristo, at Siya ay sa atin na kung saan tayo ay nagiging isang buhay kasama Niya.  Siya ang ulo;
tayo ang mga kaanib sa Kanyang katawan.  Iyan ang hiwaga ng kaisahan na umiiral sa pagitan ni Cristo at
ng Kanyang iglesia.  Hindi natin nakikita ito.  Pero ito ay totoo.  Paano natin sisimulan ipaliwanag na ang
buhay na kaisahan na meron tayo kay Cristo bilang mananampalataya?  Ito ay higit pa sa ating inaakala.  Ang
magagawa lang natin ay ipaliwanag sa di-mananampalataya ang bagay na nangyari sa atin.  Tayo ay ligaw
sa kasalanan at kadiliman.  At ang Dios, sa pamamagitan ni Cristo, ang nagligtas sa atin tungo sa Kanyang
Sarili.  At kaisa natin Siya ngayon.

Bakit napakatapat natin kay Cristo at sa Kanyang ginawa sa sanlibutang ito?  Sa katapatan tayo ay
nahahandang mamatay para kay Cristo – bakit ganito?  Dahil sa pamamagitan ng ating kaligtasan, si Cristo
ay naging asawa natin.  At ang iglesia ay naging maybahay Niya.  Ikinasal tayo sa Kanya.  May mahiwagang
pagkilos na naganap sa atin, tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng Dios.  Ipinagsama tayo kasama
Niya, inihinang na kasama ni Cristo at hindi na masisira pa ang tali ng pagmamahal at pakikisama natin kay
Cristo.  Totoo ba ito sa atin mga mananampalataya?  Iniingatan ni Cristo ang Kanyang iglesia.  Binabantayan
ng Dios ang matuwid.  Iniwan na ba tayo ni Cristo?  Iniwan ba tayo ng Asawang Lalaki ang Kanyang asawang
babae, ang iglesia?  

At totoo rin ‘di ba, na tayo ay pinangangalagaan ni Cristo sa pag-ibig rin Niya?  Dahil si Cristo ay matapat sa
atin, nananatili tayong matapat sa Kanya.  Nagpapatuloy tayo, kahit pa sa mga sandali na lumalakad tayo
sa kasalanan.

Sa buong Kasulatan ang tipan ng Dios sa Kanyang bayan, ang tali ng pakikipag kaibigan at pakikisama, ay
pumapasok sa pamamagitan ng mag-asawang lalaki at babae.  Iyan ang layunin ng pag-aasawa.  Kaya ang
pag-aasawa ay larawan, isang katulad, na permanenteng bigkis.  At dahil dito, ito ay ginawa ng Dios na
permanenteng bigkis.  Ganyan ang kalikasan ng pag-aasawa.  Iyan ang katangian, iyan ang kahulugan, ng
pag-aasawa.  At dito, sinasabi sa atin ni Pablo, ang isang dakilang hiwaga.

Atin nang naisaalang-alang ang hiwaga na sinasabi ni Pablo sa sulat na ito sa mga taga Efeso.  Ang hiwaga
ay ito, mga minamahal na kaibigan:  ang iglesia sa lahat ng panahon, mga Judyo at Hentil, mga banal sa
Lumang Tipan kasama ng mga banal sa Bagong Tipan, ang lahat ng ito ay iisa sa katawan ni Cristo.  Ang
hiwaga sa pag-aasawa na natuklasan at naligayahan ay isang patikim ng pinagpalang kaisahan na kabahaging
kasama ni Cristo, at kasama ng lahat ng mga mananampalataya.  Ang kaisahan ng lalaki at babae sa
pag-aasawa ay isang hiwaga.

Pero ang paghihiwalay ay masakit, mapait, at nakakapanakit.  Bakit?  Dahil ito ay laban sa kalikasan ng
pag-aasawa.  Ang isa o dalawa sa mag-aasawa ay nagtatangka na sirain kung ano ang idinikit ng Dios.  Hindi
magagawa ng mag-asawa na hatiin ang pinagsama ng Dios, gaano man kahirap gawin.  At kaya naman ang
Dios ay namumuhi sa diborsyo.  Sinasabi Niya iyan sa Malakias 2:15 at 16.  Ang bigkis ng pagsasama, ang
kagandahan at pagpapala ng pag-aasawa, ay matatagpuan dito.  Hindi ito bagay na masisira lamang.  Hindi
rin ito sa atin dahil marahil, ang ating pag-aasawa ay nagpapasimula sa Panginoon.  Ang hiwaga ng
pag-aasawa ay dapat sanayin.  Ito ay dapat isapamuhay – upang maunawaan ang pagpapala ng kaisahan
na ang lalaki at babae ay dapat nagbabahaginan.  
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Kapag sila ay nahiwalay na, sila ay magkakaroon ng magkatula na pagnanais.  Kanilang matutuklasan na
kapwa sila nasisiyahan sa magkatulad na bagay.  Magkasama silang nagtatawanan.  Magkasama silang
nag-iiyakan.  Sila ay nagiging iisang laman na, nagsisikap na magkaroon ng kaisahan sa mga layunin.
Kanilang matutuklasan ang hiwaga ng pag-aasawa, at ang kanilang buhay ay magkasamang pagpapalain.
Nakakita na ako nito.  Naranasan ko na ito.  Ito ay pagsasama na may kahanga-hangang kaisahan.  Ating
sikapin ang kagandahan nito at pagpapala.  Ito ay isang hiwaga.  Isang kahanga-hangang hiwaga.  Pero ang
tinutukoy ko ay si Cristo at ang iglesia.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming mahabin sa Langit, lumalapit kami sa Iyong harapan ngayon at nagpapasalamat na Ikaw po ay
nagtatag ng ordinansa ng kasal na papasukin ng lalaki at babae.  At dalangin po namin na Ikaw po ay kumilos
sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Mo, at biyaya upang malaman namin ang aming kaligtasan.
Dalangin namin na patawarin kami sa aming mga sala.  Gawin na tiyak ang bigkis na ito, upang magawa nga
namin ang relasyon na ito ni Cristo at ng iglesia.  Panalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


