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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 13

"Paglutas Sa Mga Hidwaan Sa Pag-aasawa (2)"

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Minsan pa mayroon tayong kasamang espesyal na bisita, si Rev. Wilbur Bruinsma.  Ang nakaraang
mensahe ay ang unang kahalati ng kanyang pananalitang ibinigay kamakailan sa pulong sa pag-aasawa
na ginanap sa Bethel PRC tungkol sa paglutas sa hidwaan sa pag-aasawa.  Nagpapasalamat tayo na
siya ay kasama natin muli ngayon para sa ikalawang bahagi ng kanyang mensahe.  

Iniisip nating tanungin siya ng ilang katanungan tungkol sa ikalawang bahagi ng kanyang mensahe.
Pastor Bruinsma, bibigyang-diin mo sa bahaging ito lalung-lalo na ang pangangailangan ng
mag-asawang Cristiano na dapat ay magkasamang nagbabasa ng Salita ng Dios, dahil matatagpuan
ang lahat ng sagot sa Salita ng Dios.  Ano sa palagay mo ang ilang dahilan kung bakit ang pagbabasa
ng Salita ng Dios ay hindi na pangkaraniwang ginagawa gaya ng dati?

 “Noon, lalo na ang mga dumadalo sa iglesia, ay tila nakita na kinakailangan sa kanilang buhay ang
umupong magkasama bilang mag-asawa at kasama ang kanilang mga anak at magkaroon ng
sama-samang family devotion.  Sa katunayan, kung minsan ito ay tinatawag nilang ‘pampamilyang
pagsamba’ (family worship).  Ang Salita ng Dios ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kanilang
pamilya.  Naglalaan sila ng tiyak na oras.  Ito marahil ay isang tradisyon ng Dutch na sa oras ng ating
pagkain tayo ay nagbabasa at nananalangin sa isa’t isa at sama-samang pinag-uusapan ang Salita ng
Dios.   Sa palagay ko iyon ay mabuting kasanayan – isang bagay na pangkaraniwan noon.  Hindi natin
iyan masyadong nakikita ngayon.  Sa palagay ko iyan ay nagpapakita ng tunay na panganib at banta,
hindi lamang sa mag-asawa, kundi sa mga pamilya.  Sa palagay ko ito ay lubos na kailangan, kung
uunawain natin ang ating mga papel bilang mag-asawa at bilang mga anak at mga magulang sa
tahanan na sama-sama tayong magbasa ng Salita ng Dios.  Sa palagay ko ay madalas tayong nagiging
sobrang abala sa ating mga buhay upang gawin iyan.  Madalas tayong hindi na umuupo at kumakain
ng sama-sama (isang maginhawang oras upang magbasa at manalangin ng sama-sama).  Kundi tayo
ay abala sa napakaraming gawain na nagdadala sa atin sa labas na tahanan at pamilya.  Sa palagay
ko ay kailangan nating isaalang-alang na muli ang ating mga buhay at maglaan ng oras sa araw upang
sama-samang magbasa ng Salita ng Dios, dahil iyon ang gagabay sa atin sa ating pag-aasawa.”

Sa mensaheng ipapakita n’yo ngayon, bibigyang-diin n’yo ang pangangailangan ng mag-asawa na
magsisi sa harapan ng isa’t isa.  Ano ang mangyayari kung ang isa ay ayaw magsisi, lumakad sa
rebeldeng paraan, marahil ay hindi tunay na anak ng Dios?  Ano kung gayon, ang maaaring gawin ng
taong nagnanais magsisi sa pag-aasawa samantalang ang isa ay ayaw?

 “Iyan ay tanong na medyo mahirap sagutin dahil sa iba’t ibang kalagayan na maaaring mangyari
tungkol diyan.  Subalit naniniwala ako na kahit ang asawa ko ay ayaw magsisi at ako ay gusto, dapat
pa rin akong magsisi sa sarili kong kasalanan at sarili kong pagkakamali.  Hindi ito nakabatay kung
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magsisi man o hindi ang isa.  Kung talagang mangyayari na sila ay lumalakad sa kawalang
pananampalataya at hindi magsisi, kung gayon ang kanilang kasalanan ay sarili na nilang pasanin.
Kung sila ay mananatili, ay mangyari nga.  Mamumuhay pa rin akong kasama nila (bilang asawang
babae) na nagpapasakop o (bilang asawang lalaki) nagpapakita ng tamang pamumuno sa tahanan at
ginagawa iyan alang-alang kay Jesu Cristo.  Sa antas na ginagawa ko iyan ng personal, sa antas na iyon
may maihahambing na kapayapaan sa tahanan.”

At, marahil, sa habag ng Dios, ang pagsisisi ng isang asawa ay magkakaroon ng pinaka
makapangyarihang epekto sa isa, upang siya rin naman ay magsisi.

Narito si Rev. Bruinsma, ng Kalamazoo PRC:

Ang tipan sa pag-aasawa, sa kahuli-hulihan, ay nangangailangan ng binanggit natin kanina:
pagbibigay.  Ang asawang lalaki ay dapat laging magbigay ng kanyang sarili, ng kanyang oras, ng
kanyang pagmamahal, ng kanyang payo, ng kanyang pagtuturo, ng kanyang paggabay, ng kanyang
pampalubag-loob sa kanyang asawa.

Gayundin naman ang asawang babae ay dapat laging nagbibigay ng kanyang sarili sa kanyang asawa,
laging hinahanap ang kanyang kasiyahan bago ang kasiyahan ng kanyang sarili.  Iyon ay
pagpapakumbaba, iyon ay pagmamahal, iyon ay pakikipagkaibigan, iyon ang tali ng tipan sa
pag-aasawa.  At iyon ang lumuluwalhati sa Dios sa pag-aasawa.  Ang asawa ay laging kinakailangang
magbigay sa isa sa pag-aasawa.  Kapag higit itong ginagawa, mas magiging masaya ang relasyon.

Subalit kung ang pagmamataas ay pumasok sa relasyon, kung gayon siya o pareho silang nagiging
makasarili.  Iniisip muna ang sarili bago nila isipin ang kanilang asawa.  Ito ang sinasabi ng
pagmamataas (sa bahagi ng asawang lalaki):  “Mas gugustuhin ko pang lumabas kasama ang mga
kaibigan ko at magsaya kaysa gumugol ng oras sa aking asawa.”  At ang asawang babae:  “Mas mabuti
pang lumabas kasama ang mga kababaihan ngayong gabi.  Kung ang asawa ko ay lalabas, dapat ay
magkaroon din ako ng oras para lumabas at magsaya.”

Ngayon, hindi ko sinasabing hindi maaaring gawin ng mag-asawa ang ganoong mga bagay.  Nangyayari
iyon kung minsan.  Sinasabi ko, Dapat bang lumabas akong kasama nila at magsaya kaysa nasa
tahanan kasama ng aking asawa?  Alin ang mas lalong mabuti kong gawin?  Sinasabi ng pagmamataas
na mas mabuti pang lumabas akong kasama ng iba.  Sinasabi ng pagmamataas, “Masyado na akong
pagod para makipag-usap.  Parang ayaw kong makipag-usap.  Mas mabuti pang ihagis ko ang sapatos
ko, isubsob ang mukha ko sa diaryo, o manood ng football sa telebisyon o makipag-usap sa mga
kaibigan ko sa telepono, o makipagbiruan magdamag sa computer – at hindi maupo at makipag-usap
sa aking asawa.”  Sinasabi ng pagmamataas, “Sapat na ang ibinigay ko.  Panahon na para sila naman
ang magbigay sa akin.  Karapat-dapat ako na magkaroon ng kaunti pang pansin at sawa na ako na
laging nagbibigay sa kanila.  Sila naman ngayon ang magbigay sa akin sa relasyong ito.  Kaya lalabas
ako at gagawa ng para sa aking sarili.”

Sa madaling salita, nasa makasalanan nating laman ang maging makasarili – isipin ang tungkol sa akin
sa halip na isipin ang tungkol sa aking asawa.   Pagkatapos ay sisimulan nating tingnan ang
pag-aasawa, ang saligan ng pag-aasawa, bilang pamamaraan, bilang daan ng pagbibigay-kasiyahan
sa aking sarili.  Pumasok ako sa pag-aasawa dahil inaasahan ko ito mula sa pag-aasawa.  Sa sandaling
hindi ko makuha ang nais ko mula sa pag-aasawa, ako ay nagagalit at sumasama ang loob.  At ang
galit at sama ng loob ay kumakain sa kanyang sarili.  Tama ako sa kalagayang ito, iyon ang mayroon
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dito, at hindi ko kailangang humingi ng paumanhin.  Hindi ko kailangang magsabing ikinalulungkot ko.
At gagawin ko ang isa sa dalawang bagay na ito:  alin sa aalis ako sa bahay ng pagalit at pupunta kung
saan man para hindi ko kailangang isipin ang tungkol doon, o hindi ako magsasalita ng kahit ano, kundi
maglalakad sa palibot ng bahay ng tahimik para makita ng aking asawa na galit pa rin ako.  Sino ang
hindi gumawa nito?

Ang hidwaang ito, kung hindi pagsisisihan, kadalasang nagpapaalsa ng isa pang hidwaan, at
pagkatapos sa isa pang hidwaan, at pagkatapos sa isa pang hidwaan, at isa pang di-pagkakasundo,
at isa pang pagtatalo.  Hindi tayo humihingi ng paumanhin sa isa’t isa, hindi nagsasabing,
“Ikinalulungkot ko, mali ako.”  Kundi ang isang pagtatalo, isang hidwaan, ay nagpapatung-patong sa
bawat isa, hanggang sa bandang huli mayroon ng buong listahan.  (At talagang magaling tayo sa
pagtatabi ng mga listahan, ‘di ba?)  May buong listahan ako ng mga maling ginawa ng asawa ko laban
sa akin.  At lahat sila ay humahadlang na ngayon sa daan ng pakikipagkasundo sa isa’t isa.
Pagkatapos, sa paglipas ng panahon, ang mga kasalanan sa isa’t isa ay dumarami na tila tayo ay hindi
makakapagtiwala, o magmamahal, o kahit naising makasama pa ang taong iyon.  

Iyon ay pagmamataas.  Doon pa rin iyon bumabalik:  pagmamataas.  Iyan ang sumisira sa relasyong
mapayapa at may pagkakasundo sa pagitan ng mag-asawa.  Ang daan upang malutas ang mga
hidwaan – lahat ng mga hidwaan – ay malinaw:  lunukin ang iyong makasalanang pagmamataas at
mamuhay ng may pagpapakumbaba sa isa’t isa.  Ganoon mo lulutasin ang hidwaan sa pag-aasawa. 

Ngayon nauunawaan ko na ang mga sitas na ito ay tumutukoy sa hidwaan sa pangkalahatan at
maaaring gamitin sa anumang relasyon sa buhay.  Gayunpaman, pakinggan natin ang sinasabi ng
Biblia:  “Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligasahan o pagmamataas, kundi sa kababaan,
ituring na ang iba ay higit na mabuti  kaysa inyong sarili” (Fil. 2:3).  Hindi ba iyon magagamit sa
pag-aasawa?  O ang sitas sa Efeso 4:26, 27, “Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang
lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo.”  Hindi ba magagamit
iyon sa relasyong mag-asawa?  Higit pa nga!  Roma 15:5, “Ngayon, ipagkaloob nawa ng Dios ng
pagtitiis at kaaliwan, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa’t isa ayon kay Cristo Jesus.”  A, oo, paano
naman ang sitas sa I Corinto 13:4-7, “Ang pag-ibig ay matiisin at magandang-loob; ang pag-ibig ay
hindi maiinggitin, o mapagmalaki  o hambog (ayan ang usapin sa pagmamataas); hindi magaspang ang
kilos (at ano ang hidwaan sa pag-aasawa).  Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi
mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali.  Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi
natutuwa sa katotohanan.  Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay,
inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay.”  (Siguro ang sitas na iyan ay dapat isabit
sa bahay ng bawat pamilya.)  Naroon mismo ang sagot.  Ang pagkatawag natin sa paglutas ng hidwaan
sa pag-aasawa ay:  magpakumbaba at isuot ang pag-ibig na matatagpuan kay Jesu Cristo.

Maaari mong sabihin, “Alam mo, ang sinasabi mo, Rev. Bruinsma, ay tamang lahat.  Pero ito ay
masyadong panlahatan.  Kailangan natin ng mga panuntunan o listahan ng mga hakbang na maaari
nating isa-isang sundin, at voila! nalutas na natin ang hidwaan sa pag-aasawa.  Bigyan mo kami ng
listahang ito, ibigay mo sa amin itong magandang praktikal na grupo ng mga panuntunan na maaari
naming sundan upang matapos na ang aming pag-aaway.”

Narito.  Sinong anak ng Dios ang hindi nagbabasa ng Salita ng Dios?  Sinasabi sa atin ng Dios kung ano
ang kailangan nating malaman sa iba’t ibang kalagayan sa buhay at kung paano lulutasin ang mga ito.
Siguro dahil tayo bilang mag-asawa ay hindi magkasamang nagbabasa ng Salita ng Dios, siguro ay iyon
ang dahilan kung bakit may hidwaan sa pag-aasawa.  Marahil ay makakapagbigay ako ng ilang listahan
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sa inyo ng mga bagay na pwede ninyong gawin.  Ngunit, nauunawaan ninyo, kasalanan ang nagiging
sanhi ng hidwaan.  Kasalanan!  Ibig sabihin na ito ay bagay na pang-puso.  Maaari tayong magkaroon
ng buong listahan nitong mga panuntunan o mga hakbang na dapat sundin upang malutas ang
hidwaan sa pag-aasawa.  Ngunit iyon ay panlabas lamang, pantigil-puwang na uri ng bagay.  Ang mga
anak ng Dios, na pinagkilusan sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ay tinawag upang pakitunguhan ang
problemang kasalanan na nasa kanila.  Sila ay tinawag upang pakitunguhan ang problema ng
pagmamataas na mayroon sa bawat isa sa atin dahil sa ating makasalanang laman.   

Kailangan ng pagkilos ng biyaya ng Dios upang mapakitunguhan ang problemang kasalanan.  Iyon
talaga ang kailangan:  pagkilos ng biyaya ng Dios sa atin.  Iyon ang pagkilos ng biyaya ng Dios na alam
na alam natin dahil ito ay gawaing pagpapabanal.  Sa batayan ng gawang iyon ng pagpapabanal kung
saan ginawa tayong banal ng Dios kung paanong Siya ay banal, ang Dios ay lumalapit sa iyo at sa akin
at sinasabi, “Huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong makalupang katawan na
kailangan ninyong sundin ito sa kanyang mga kahalayan.”  O, “Magpakumbaba kayo sa harapan ng
Dios.”  Nariyan din mismo ang ating pagkatawag, sa pag-aasawa.

At iyan ay nangangahulugang ang unang hakbang sa pag-aayos ng pagtatalo at ang pinakatiyak na
paraan ng paglutas ng anumang uri ng hidwaan sa pag-aasawa ay pagsisisi.  Ang paraan ay malinaw.
Hindi ito madali.  Magsisi sa Dios at pagkatapos ay magsisi sa isa’t isa.  Ang paglutas sa hidwaan ay
paglunok sa ating pagmamataas at pagsasabi nito:  “Ikinalulungkot ko.”  Maliliit na salita na
napakahirap lumabas sa ating mga bibig:  Ikinalulungkot ko!  Ang reaksyon natin kapag may hidwaan
ay:  “Pero tingnan mo ang ginawa niya!”  Hindi, hindi, hindi!  Tingnan mo ang ginawa mo.

Nang ako ay bata pang ministro sa una kong pinagpapastoran, may mag-asawang lumapit sa akin na
may problema.  Bilang maingat na batang pastor, inilabas ko ang aking sulatan.  Una sa lahat ay
makikinig ako sa kanya.  Ililista niya lahat ng mga bagay na ito, alam mo na, ang mga ginawa ng
kanyang asawang babae.  Kaya isinusulat ko ang listahang ito.  Pagkatapos ay nakinig ako sa kanya
at isinulat ko ang listahan ng mga bagay na ginawa ng asawa niyang lalaki laban sa kanya.  Pagkatapos
ay mayroon na ako nitong mahabang listahan.  At sinabi ko, “Sige, iisa-isahin natin ang nasa listahang
ito.”  Nagsimula kami sa unang problema, tama?  Pagtatalo, pagtatalo, pagtatalo!  Hindi ako
makalagpas sa unang problema dahil patuloy silang nag-aaway sa unang problema.  Paano ako
makakarating sa pangalawa, pangatlo, … pang dalawampung problema na ibinigay nila sa akin?  Para
akong  hinampas.  Bakit ko iisa-isahin ang lahat ng problemang ito.  Sinisisi niya ang asawang babae
sa lahat at sinisisi niya ang asawang lalaki sa lahat.  At pagkatapos ay sinabi ng Dios, (at pasasalamatan
ko rin ang Panginoon para diyan!) Hindi, hindi iyan ang problema – ang problema ay pagmamataas!
Sinuman sa kanila ay hindi mapatawad ang isa.  At sinuman sa kanila ay hindi makapagsabing,
“Ikinalulungkot ko!”  “Ikinalulungkot ko ang ginawa ko sa iyo,” at hindi mag-alala tungkol sa ginawa
ng isa sa kanila, “Ikinalulungkot ko ang ginawa ko sa iyo.”  Iyon ang nauuna – pagsisisi. 

Pagkatapos, syempre, ay ang kahandaan din sa ating bahagi na magpatawad, upang ibaba na ang
usapin at itapon na ang mga pagkakamaling nagawa ng isa laban sa akin na kasing-layo ng silangan
sa kanluran, dahil ganoon kalayo itinapon ng Dios ang aking kasalanan sa Kanya.  Ibaon na ang mga
kasalanang iyon sa dagat na asul.  Hayaan silang lumubog sa kalaliman.  Huwag na muli silang tingnan.
Huwag hawakan iyon laban sa isa.  Magpatawad at kalimutan.  Ah, oo, naroon pa rin sila.  Ngunit
huwag sabihing, “Tanggap ko na ang paumanhin, pero nayayamot pa rin ako!”  Hindi iyon pwede!

Pagkatapos mangyari iyon, ay oras na para panumbalikin ang tali ng tipan ng pagkakaibigan na
nagkalamat dahil sa hidwaan.  Dapat nating muling itatag ang pagkakaibigang nawala.  Dapat tayong
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makipagkasundo sa isa’t isa.  Iyon ay, dapat nating hanaping may kamalayan ang pakikisama sa ating
asawa.  Kung minsan ang hidwaan ay nakakasira ng husto sa relasyon na ang subuking gawin iyon sa
simula ay parang nakakaasiwa.  Ngunit kailangan itong gawin kung nais malutas ang hidwaan.  Iyon
ay posible lamang kapag tayong dalawa ay nagsimula muling makipag-usap sa isa’t isa.  Pag-usapan
ninyo ang tungkol sa problema, sa hidwaan, at pag-usapan ninyo ang tungkol sa espiritual na
alalahaning mayroon kayo bilang mag-asawa at bilang ama at ina.

Pagkatapos, panghuli, upang mapanumbalik ang tunay na kapayapaan at kagalakan at pagkakasundo,
dapat tayong magsimulang magbigay muli, magbigay ng ating mga sarili at hindi na makasarili.
Gagawin natin ang lahat upang ang isa maging masaya.

Isa pang huling bagay.  Dapat nating maunawaan na ang ganap na paglutas sa hidwaan sa pag-aasawa
ay posible lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.  Dahil, kung hahayaan lamang sa ating sarili,
tayo ay tutungo sa masaya nating paraan.   At ang problema ay tataas lamang – kahit gaano karaming
payo pa ang makuha natin.  Ang tanging paraan upang malutas ang ating mga problema ay sa
pamamagitan ng biyaya ng Dios.  Ibig sabihin na ang pangunahing pamamaraan ng paglunok sa
pagmamataas at pagpapanumbalik ng ating relasyong tipan sa pag-aasawa ay sa pamamagitan ng
dalawang bagay.  Magkasamang pag-aaral ng Salita ng Dios bilang mag-asawa, at pananalangin.

Sinasabi itong lahat ng Salita ng Dios.  Kapag ang Salita ng Dios ay nasa harapan natin bawat araw ng
ating buhay, kung gayon ito ang gagabay sa atin sa daan ng kapayapaan at kagalakan sa pag-aasawa.
At hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa pananalangin.  Kapag mayroong hidwaan sa pag-aasawa,
harapin natin ito, ang inyong panalangin ay nahahadlangan.  Bilang mag-asawa, maaaring magpakita
kayo ng maayos na anyo upang makapanalanging kasama ng buong pamilya, ngunit hindi
makapanalanging magkasama.  Ang pinakatiyak na paraan sa pagpapanumbalik ng pagkakasundo at
kapayapaan sa pag-aasawa ay ang lumuhod kayong magkasama sa harapan ng trono ng biyaya ng Dios
(tayo’y nagpapasalamat na iyon ay trono ng biyaya), at magkasamang ipahayag ang ating mga
kasalanan sa Dios.  Ang mga pagkakamaling nagawa natin sa isa’t isa, magkasamang ipahayag ang
mga kasalanang iyon sa harapan ng Dios.  Kapag ginawa natin iyon, ang Dios ay naroon.  At ang Dios
ay nagbibigay ng kapayapaan at pagkakasundo sa relasyong mag-asawa.  Nais nating malutas ng
ganap ang hidwaan?  Kailangan natin ang Salita ng Dios sa pananalangin.

Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas.  Hayaang ang ating
pag-aasawa ay manatili para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Dios.  At  nawa ang relasyong
pinagsasaluhan natin sa pag-aasawang iyon, ang kaasalan natin sa isa’t isa sa tali ng pag-aasawa, ay
laging para sa ikaluluwalhati ng Dios.  Sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan at magkakaroon ng
pagkakasundo.


