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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 128

“Ang Pinagpalang Pag-aasawa (2)”

ni Rev. Carl Haak

 
Noong nakaraang linggo ating pinasimulan ang isang mensahe ng katotohanan ng pagpapala ng isang
Cristianong pag-aasawa.  Sa sandaling iyun, ating binigyang-diin na may tatlong mga prinsipyo o
katotohanan na ang Cristianong pagsasama ay dapat nakatindig dito at dapat yumayakap sa totoo at
buhay na pananampalataya.  Ang tatlong prinsipyong ito na ang pag-aasawa ay isang habang-buhay na
bigkis, na ang nilalayon ng Dios sa Kanyang pagpapala at kaligayahan ay mararanasan sa pag-aasawa,
at sa pag-aasawa ang ating pananagutan at layunin ay dapat may kabanalan.
 
Sa pagpapatuloy ngayon: kung ating mararanasan ang pagpapala ng Dios sa ating pag-aasawa, ibig
sabihin mahalaga na ating makita ang pagsasanay ng gayong mga bagay.  May ilan tiyakang espiritual
na kabutihan o biyaya na mayroon tayo sa harap natin bilang ating habang-buhay na layunin, upang
malaman at gawin nila.  Ang mga bagay na ito ay ating makikita sa Kasulatan.  Subalit hindi lang ito
makikita sa Kasulatan.  Ang mga bagay na ito na tinatawag ng Espiritu Santo upang sanayin sa ating
pang araw-araw na pamumuhay. 
 
Ang una sa mga ito ay ang pagsunod.  Iyan ang isang prinsipyo sa kabuuan ng Salita ng Dios.  Ang
pagsunod ay paraang nalulugod ang Dios upang ipakita ang Kanyang kabutihan sa atin.  Unawain mo
ang pahayag na iyan.  Ang ating pagsunod ay hindi kondisyon o gawa na dito natin matatamo ang
kabutihan ng Dios.  Kundi ang ating pagsunod bilang mga anak ng Dios ay katugunan lamang na
pagpapasalamat na ating ibinibigay sa Dios.  Ano nga ba dapat ang dapat nating maging tugon sa Dios
sa Kanyang walang pasimula, soberano, malayang pag-ibig sa atin na na kay Jesu Cristo?  Ito ay lang:
pagsunod.  At sa ganitong paraan ng pagsunod, ang Dios ay nalulugod na ating nararanasan ang
Kanyang pagpapala.  Ito ay napakahalagang katotohanan.
 
Ibig sabihin niyan ang kaligayahan sa ating pag-aasawa ay hindi nagmumula sa pagnanais o pagtutok
dito, iyan ay nasa kasiyahan.  Subalit ang kaliyagahan, tunay na kasiyahan ay palaging siyang resulta.
Ito ay produkto ng pagsunod.  Nais natin ngayong tumbukin ito.  Ito ay napakahirap sa atin na tumbukin
dahil nais natin na ang pagkakaroon ng bunga (kasiyahan) ang ating maging layunin.  Akala natin
matatamo natin ang kasiyahan sa pamamagitan ng pagtutok sa kasiyahan.  Ang ginagawa nating
kasiyahan ang layunin – dapat akong masaya.  Mula sa ganyang pag-iisip, nagpapasimula ka rin
mag-isip,  “Eh, siguro dapat akong makipag diborsyo, dahil ako ay may karapatang lumigaya, at ang
babaing ito, ay nakaharang sa aking kaligayahan.” Kapag ganito, ang kasiyahan ay nagiging
napakahalaga sa ating  prioridad.  Hindi mo iyan makukuha.  Hindi mo mararating iyan.  Ito ay palaging
halos isang pulgada lang ang layo.  Hindi ka masisiyahan.  Silang mga nagsusulong ng kasiyahan bilang
layunin ay hindi liligaya dahil ang kasiyahan ay bunga ng pagsunod lamang.  Sinasabi ng Dios,  “Sundin
mo Ako, sundin mo Ako, magtiwala ka sa Akin, at ikaw ay magiging maligaya.  Hanapin mo ang
makakaligaya sa iyo,”  sinasabi ng Dios,  “mamuhay ka sa iyong buhay na tila ang iyong nararamdaman
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at iyong damdamin ay ang dios, ang mahalaga at dakilang bagay, at”  sinasabi ng Dios,  “hindi ka
liligaya, dahil walang mananamba sa dios-diosan ang pagpapalain.”
 
Dapat nating sundin ang Dios ng walang pasubali.  Ibig nitong sabihin dapat nating tingnan ang iba sa
ating pag-aasawa at magsabi ng ganito:  “Sige, gagawin ko, basta gagawin mo rin.”  O, “Paano akong
magiging maunawain at paanong hindi ako maiinis kung ganyan siya?”  Nakita mo, ang ginagawa natin,
ang pagsunod sa Dios sa ating pag-aasawa ay may pasubali o kondisyon ayon sa ikinikilos ng ibang tao.
“Magiging kaibig-ibig ako mahal ko, kung ikaw ay…. ako ay magpapasakop at mas higit na magiging
kalugod-lugod kung ikaw ay…”  Hindi, ang wika ng Dios:  Sumunod!  Ang kautusan ng Salita ng Dios sa
mga asawang lalaki at babae ay simple ay malinaw.  Hindi ito mahirap unawain.  Ang mga ito ay diretso.
 
“Mga asawang lalaki,”  Efeso 5,  “ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae.”  Ano ang dapat mong
gawin?  Mahalin!  Paano?  Gaya ng pag-ibig ni Cristo sa iglesia.  Sa paanong paraan?  Kanyang ibinigay
ang sarili para dito sa paghahandog.  Mahalin mo ang iyong asawa na gaya sa pag-ibig ni Cristo na
paghahandog.  Ito ang dapat mong gawain sa bawat araw.
 
Mga asawang babae, ano ang inyong pagkatawag?  Magpasakop sa inyong mga asawa.  Ano?
Magpasakop, ito ay ang paglingkuran mo siya.  Paano?  Gaya ng ginawa ng iglesia ni Cristo.  Sa paanong
paraan?  Sa lahat ng naaayon sa kautusan, ayon sa Salita ng Dios.
 
Sundin natin ngayon ang malinaw na mga pananalita ng Dios.  Sinasabi ng Dios,  “Gawin ito, hindi lang
kapag gusto mong gawin ito, hindi lang kapag ito ay madali.”  Isang tunay na pagpapala kapag ikaw ay
may espiritual na kaunawaan, karunungan, mapagmahal na asawa; kapag ikaw ay may maalalahanin,
may konsiderasyon, at asawang marunong sumuporta.  Isang pagpapala nga ito!  Subalit hindi ang mga
ito ang kondisyon upang sundin mo ang Dios.  Sundin mo ang Dios dahil ang Dios ay nararapat sundin;
dahil sa Siya ay Dios; dahil Kanyang tinubos tayo sa dugo ng Kanyang Anak.  Magtiwala at sundin Siya
– wala ng iba pang paraan!
 
Kaya ating sanayin ang pagsunod.
 
Pangalawa, ating sanayin ang matutong makuntento.  Kung tayo ay masisiyahan sa ating pag-aasawa,
dapat tayo ay marunong makuntento.  Iyan ay isa pang dakilang prinsipyo sa Salita ng Dios.  Hayaan
mong basahin ko sa iyo kung ano ang ating mababasa sa Hebreo 13:5 at 6,  “Mangilag kayo sa pag-ibig
sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan
ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.  Ano pa't ating masasabi
ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin
ng tao?”  
 
Ang matutong makuntento ay biyaya ng Dios na kasiyahan sa probisyon ng Panginoon at pagkakaroon
ng ating puso ng Kanyang kaharian at kapayapaan nito.  Ang dami na nito para sa atin!  At habang
dumarami ang meron tayo, ang mas maliit na kasiyahan ang meron naman tayo.  Ano ang lunas?  Ang
lunas ay hindi ang pagpasok natin sa monesteryo.  Kundi ito ang lunas:  Dapat nating maunawaan na
ang kawalan ng pagkakaroon ng kuntento at kasakiman ang magsasara ng ating pag-aasawa na
maranasan ang kagalakan at pagpapala ng Dios.  Ang mapag-imbot na tao ay hindi makakakita ng
pagpapala ng Dios dahil sa harap ng kanyang mga mata ay ang sarili niya at ang nais niya at
pamamaraan sa pagkakaroon niya ng mga bagay.  Siya ay walang paningin na makita kung ano ang
ibinigay ng Dios at ang magandang pamamaraan ng Dios na maghahatid sa kanya.  Hindi niya makikita
iyan.
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Ang taong sakim ay magagalitin.  Hindi sila makukuha ang naisin nila at nagpapasimula silang manisi ng
iba – na ang ibang ang dahilan kaya hindi nila matamo – ang kanilang mga anak kasi – kasi ‘yung mga
bata!  Ang pagiging materyalismo ang nagiging dakilang layunin ng buhay at pag-aasawa.
 
Sinasabi ng Salita ng Dios na ang pagpapala ng pag-aasawa ay matatagpuan sa espiritual na biyaya ng
pagkakaroon ng kasiyahan – kakuntentuhan sa panlupang mga probisyon na ibinibigay ng Dios sa atin.
At ibinigay Niya ng lubos sa atin!  Hindi na tayo mangangailangan pa.
 
At ibinigay Niya ang bawat isa sa atin.  Dapat na tayong masiyahan sa bawat isa.  Dapat tayong
makuntento sa ating asawang lalaki, o sa asawang babae, at tanggapin ito sa harapan ng Dios.  Dapat
nating maunawaan na ang asawang babae, o asawang lalaki, ay dinala sa labas ng ating pintuan, dinala
sa atin ng kamay ng Dios.  Napakadalas ang mga asawang lalaki at babae ay nagkakasawaan sa bawat
isa.  Nagpapasimula silang tumingin sa kabilang bakuran.  Sila ay nagkakaroon ng kaasalang mapunahin
sa bawat isa.  O sila ay nagiging di-mapanpasensya sa katauhan ng isa at lalo na yung nakakapag painis
sa kanila.  Sinasabi ng Dios sa kasalanang iyan – pagmamataas – umaalingasaw na pagmamataas!
Matuto tayong makuntento.  Maging mapagpakumbaba.  Pasalamatan ang Dios sa kung ano ang
Kanyang ibinigay sa iyo.
 
At pagkatapos, ang pangatlong bagay na dapat sanayin ay ang pagtatalaga sa sarili.  Sa Salita ng Dios,
ating mababasa sa Malakias 2:14,  “Ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong
kabataan, na ginawan mo ng paglililo, bagaman siya'y iyong kasama, at siyang asawa ng iyong tipan.”
Dito ang asawang babae ay tinawag na “iyong kasama,” na sa literal na kahulugan,  “kasamang
manlalakbay.”  Ikaw ay pumasok sa isang tipan.  Sa tipang iyan, ikaw ay may kasamang manlalakbay,
na lumalakad sa makalangit na Zion, may pagtatalaga sa sarili na tulungan ang bawat isa hangga’t
binibigyan ka pa ng hininga ng Dios.
 
Ang Panginoon sa Malakias 2, ay nagsasalita ng isang kataksilan.  Ang kataksilan na Kanyang tinutukoy
ay ang tao na isang kaibigan o malapit sa iyo at nagsasabi,  “Kaibigan mo ako,”  at pagkatapos
pinapabayaan mo siya sa kahirapan o kapag ang landas ng paglalakbay ay masyado ng mahirap, kapag
papaitaas na, kapag masyado ng mahirap.  Kapag ang landas ay dumaraan na sa mga tinik, sasabihin
niya,  “Ayoko ng makasama ka sa paglalakad ngayon.”
 
Ang Panginoon dito ay nagsasalita patungkol sa kataksilan ng isang tao na pinababayaan ang kanyang
kaibigan, o nagpapanggap na isang kaibigan pero ang gagawain lang ay pagkawasak at kaguluhan.
 
Sinasabi ng Dios, dapat bilang mga manlalakbay patungong langit, tayo ay may pagtatalaga sa sarili sa
ating pag-aasawa at sa bawat isa.  Dapat tayong maging matapat na kasamang manlalakbay.  Tayo ay
sumumpa sa harapan ng Dios.  Nang gawin natin ang sumpang ito sa araw ng ating kasal, ang
sumpaang iyan ay hindi sinabi ng walang kwenta o madalian.  Tayo ay lumagda sa Marriage Contract.
Lumagda tayo ng lisensya dahil napagtanto natin na tayo ay nakatayo sa harap ng Dios at dapat nating
italaga ang ating mga sarili, sa harapan ng mukha ng Dios, sa isang pang habang-buhay na katapatan
sa isa’t isa – isang bigkis na pang isahan lang.  Walang ibang sangkot ang dapat manghimasok sa bigkis
na iyan.  Ang pag-aasawa ay isang silid na dito ay walang labasan malibang “mamatay” na ang isa.  “For
better or for worse; for richer or for poorer; in sickness and in health; to love and to cherish till death
us do part.”  
 
Ating ibinibigkis ang ating mga sarili sa harap ng Dios sa walang pasubaling tipan ng Kanyang biyaya.
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Ang Dios ay sumasaksi sa araw ng ating kasal.  Ang Dios ay nakatingin doon.  At sa pagtingin ng Dios
sa araw ng ating kasal, ating tinitingnan ang hinaharap.  Sa Salita ng Dios na nakabukas sa ating
harapan, at ng mga singsing ng pagtatalaga sa bawat isa na ngayon ay nasa ating daliri na, tayo ay
sumusumpa na anoman ang mangyari tayo ay magiging tapat sa pag-iibigan sa bawat isa sa pag-ibig
ng Dios.  Saan natin matatagpuan ang ganitong katapatan?  Hindi natin matatagpuan ito sa ating mga
sarili, kundi ito ay matatagpuan lang sa Dios – sa Dios na siyang Nag-iisang tapat – at sa Kanyang
kaawaan na laging bago sa bawat umaga.  Samakatuwid, muli, na madalas ay ipinapangaral sa atin:
“Dapat nating pakakatandaan ang tumpak, at biblikal na iglesia na nangangaral sa atin ng katotohanan
ng walang kamaliang Kasulatan.  Kapag ikaw ay kasal na, dapat kang naroroon sa gayong iglesia at sa
pamamagitan ng gayong pagtuturo sa isang iglesia dahil ito ang tanging pangangaral at at tanging Salita
ng Dios na inyong tatanggapin ang dakilang kaloob na iyan ng Dios – katapatan sa pagtatalaga sa sarili.
 
Ating balikan ngayon ang ating paksa.  Tayo ay dapat may pagtatalaga sa ating mga sarili.  Kapag tayo
ay dumaraan sa kahirapan ng ating buhay may asawa, ang ating laman at ang diablo ay magtatangkang
gamitin ang gayong mga kahirapan upang lumikha ng paghihiwalay, at ating ginagamit ang gayong mga
kahirapan bilang pagdadahilan na maglabas ng nararamdaman.  Iyan ang bagay na ating magagawa,
kahit hindi na kailangan pa ang maghiwalay o makipag diborsyo.  Magagawa nating mamuhay na
magkasama, pero hiwalay sa damdamin.  Gayonman, ang Dios ay naglalayon sa mga mahihirap na
sitwasyon, na kasama mo ang iyong maybahay kung saan Siya ay makakalikha ng isang dakilang
pag-ibig na magkasama.  At ginagamit Niya ang mga pagsubok upang maisakatuparan iyan.
 
Tayo ay dapat may katalagahan sa ating mga sarili sa pag-aasawa.  Dito natin tunay na mararanasan
ang pagpapala nito.  Ang pagpapala ay ang paglago natin sa pag-ibig ng Dios, upang ang ating
pag-aasawa ay hindi nagtatapos sa sarili.  Subalit nauunawaan natin na ang pag-aasawa ay ibinigay ng
Dios na una sa lahat para sa layuning ito:  na ating malasap at makita na ang Panginoon ay mahabagin
sa mga salita ng Mga Awit 34, o upang ating makita na tayo nga ang Kanyang Hep-sibah, na ating
mababasa sa Isaias 62:  Sa Efeso 5:32, iyong maalaala, matapos magsalita ni Pablo tungkol sa
pag-aasawa.  Ito ay tunay na hindi tumatalakay sa iyong pag-aasawa.  Ang sinasabi ko sa iyo ay tungkol
kay Cristo at sa iglesia.  Iyan ang sinasabi ko.  Oo, sinabi ko ang patungkol sa asawang mga lalaki at
babae.  Pero ang realidad na aking ipinararating sa iyo at hindi patungkol sa panlupang pag-aasawa.
Ang ipinaparating ko sa iyo ay ang pagpapatuloy ng pagpapala sa gawa ni Jesu Cristo sa krus – isang
pagpapala na hindi matatapos sa libingan.  Ang sinasabi ko sa iyo at patungkol sa pagpapatuloy ng
pag-aasawa ni Cristo sa Kanyang iglesia, at ang iyong sambahayan ng pag-aasawa ay dapat nakatutok
sa katotohanang iyan.  Kapag ang iyong tahanan ay nakatuon sa realidad na ito ng walang hanggang
pag-aasawa ni Cristo sa iglesia, dito ang inyong pag-aasawa ay magiging isang pagpapala.”
 
Ang pag-asa samakatuwid, ay isang pribadong paaralan, (ikaw nga), na dito ikaw ay tinuturuan ng
pag-ibig ng Dios at kung paano lumago sa pag-ibig na iyan sa bawat isa.  Sa paaralang iyan, sa
araw-araw, inilalagay ka ng Dios sa iyong kinauupuan, at Siya ay nagpapasimulang turuan ka.  Sinasabi
ng Dios,  “Tuturuan kita ngayon ng patungkol sa pag-ibig ng Dios, ang walang kodisyong pag-ibig ng
Dios.”  Tuturuan ka ng Dios na ikaw ay dapat magmahal kahit pa na ang iyong asawa ay kabiguan mo,
kahit pa ikaw ay umaakyat sa Dios at nagbubugtong-hininga at sinasabi mo, “Pagod na ako sa ganito.”
Sinasabi naman ng Dios,  “Tuturuan kita kung ano ang kahulugan ng tunay na pag-ibig sa isa’t isa – hindi
pag-ibig na umaandap na gaya sa kandila, hindi pag-ibig na naghahanap lang ng mapapakinabangan,
hindi bulaang pag-ibig, kundi isang tunay na pag-ibig ng Dios.”  Pagkatapos ikaw ay mailulubog sa
gayong paaralan na mas magaling at may kakayahang ipahayag ang pag-ibig ng Dios sa mga banal na
nasa labas ng inyong silid-aralan.  Pag-aaralan mo ang huwaran sa inyong silid-aralan.  Magpapasimula
kang magtanong,  “Ano nga ba ang kanyang malaking pangangailangan?  Paano ko tutugunan ang mga
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pangangailangang ito?  Ano ba ang kanyang pakiramdam?  Paano tayo, sa harap ng Dios upang
makapagdadala ng isang magkatulad na lunas?  Paano ko mapapasiya ang aking maybahay?  Paano ko
mabibigyang-lugod ang aking mister?”  Kayong dalawa ngayon, ay nakatalaga na sa isa’t isa.  Meron na
kayong sangkap para sa pagpapala ng Dios, dahil sinasabi ng Dios,  “Aking ipapakita sa iyo kung paano
mo Ako mabibigyang-lugod.  At Aking ipapakita sa iyo kung paano mapagpala.”
 
Subalit pinagpapala ng Dios ang ating pag-aasawa kasama ang ating mga anak – ang pagpapala ng isang
buhay pamilya.  Iyan ay bahagi ng pagpapala na ating ninanais.  Subalit pinagpapala Niya rin tayo ng
pag-asa ng walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo.  Iyan man din, ay nababagay sa pagpapala ng
pag-aasawa, ng sa gayon, padami ng padami ang mabuhay na magkakasama na siyang layunin sa atin
ng Dios.  Sinasabi natin sa isa’t isa:  “Honey, ang ating pag-asa ay nariyan.  Ang ating kasiyahan ay hindi
nagtataguyod ng tahanan, pag-aari, bukid, negosyo, kalayawan.  Ang ating kasiyahan ay kapag tayo ay
magkakasama sa Kanyang kanang kamay sa langit ng kaganapan.  Tayo ay mauupo na kasama Niya sa
Puno ng Buhay.  At tayo ay magagalak, sa sanlibutang walang katapusan!  Ang ating pag-asa ay ang
sanlibutang iyan, na nalalaman nating walang katapusan.”   Iyan ang ating pag-asa.  Kapag ang lahat
ngayon ng mga kalungkutan sa kasalukuyang buhay na ito ay dumarating sa atin sa pag-aasawa,
masasabi natin sa bawat isa,  “Honey, tumayo ka.  Ang sanlibutang ito ay hindi natin tahanan.  Hindi tayo
magtatagal dito.  Kundi meron tayong gusali na ginawa ng Dios, isang bahay na hindi gawa ng mga
kamay ng tao, sa walang hanggang kalangitan!”  Isang banal na pagsasama ang gagawa nito sa atin sa
tahanang ito, ang ating walang hanggang tahanan sa pag-aasawa kay Cristo at sa iglesia.
 
Ang mga ito ang pagpapala.  Ang pagpapala ng Dios ay hindi nabibilang na gaya sa salapi, o katamtaman
pamumuhay, o sa estilo ng bahay o sasakyan.  Kundi ang mga iyun ay tumatagal ng pagpapala, walang
katapusang pagpapala, malalim at malawak at tahimik at kapahingahan ng kaluluwa.
 
Dito ang iyong pag-aasawa na nagpasimula sa araw ng iyong kasal, at matatapos sa libingan.  Sa pagitan
ng dalawang punto na may tawanan at mga pagluha, galit at kagalakan, sakit ng damdamin at paglukso
ng puso.  Subalit dahil sa lahat ng ito, dito ka makikita ng Dios.  Ikaw nawa ay magbalik sa Kanya na
siyang noon, ngayon at sa darating.  At ang iyo nawang pag-aasawa ay magbigay sa iyo ng kaunawaan
ng isang patikim sa kung ano ang tinatawag Niyang Hephzibah, ang Aking kasiyahan ay nasa iyo.
 
_________________________________
 
Manalangin tayo.
 
Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyong Salita.  Ibigkis ito sa aming mga puso sa pamamagitan ni Jesu
Cristo, Amen.


