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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 15:5-7

“Kaisahan ng Pag-iisip Sa Pag-aasawa”

ni Rev. Carl Haak

Kasanayan ng mga nagpapakasal sa kalooban ng Panginoon na, sa seremonya ng kanilang kasal, ang
kanilang pastor ay naglalaan ng panahon sa pagpapaliwanag ng isang bahagi ng banal na Kasulatan
na siyang isasagawa nila sa kanilang pag-aasawa.  Ito ay mabuting kasanayan.   Hindi lang ito,  ang
lahat ng ginagawa ng anak ng Dios sa sanlibutang ito ay kakaiba.  Ito ay namumukod tangi,
nagniningning.  Ito ay lalo ngang tunay kapag tayo ay nagpakasal, at patungkol ito sa basehan na
nangag-aasawa ang isang anak ng Dios.  Iba ang pag-aasawa ng mananampalataya mula sa sanlibutan.
Isa sa mga malaking kaibahan ay ito:  Ito ay ang panahon kapag binubuksan ng pastor ang banal na
Kasulatan at ipinapaliwanag ang bahaging ito ng Salita na hiniling ng magkasintahan na ipangaral niya.

Masasabi ko na ito ay isang kasanayan.  Subalit ito ay tunay ngang higit pa sa kasanayan.  Ito ay
kapahayagan.  Kaya nga, kung loloobin ng Panginoon, kung hindi ka pa ikinakasal, isang araw kapag
ikaw ay ikakasal na, isama mo ito sa inyong pag-aasawa.  Dapat ay may pastor ka, isang
sumasampalatayang lalaki ng Dios sa banal na Kasulatan, ay magpapaliwanag sa iyo ng isang bahagi
ng Salita ng Dios.  Ito ay dapat mayroon sa seremonya ng iyong kasal.  Mayroon dapat nito dahil ito
ay isang pagpapahayag.  Ito ay ang pinaka pangunahing pagpapahayag na gagawin ng magkasintahan.
Ang mag-asawa ay magpapahayag ng ganito:  Kami ay mamumuhay sa Salita ng Dios; aming sisimulan
ang aming pag-aasawa, hindi sa mga kwitis at sa lahat ng mga kasiyahan ng sanlibutan, Kundi aming
sisimulan ang aming pag-aasawang ito ng may galak, at ng kabanalan – na nakabase sa Salita ng Dios;
kami ay mamumuhay sa Salita na sinabi ng Panginoong Dios.

Kailan lang, isang magkasintahan ang humiling sa akin na magsalita sa kanilang kasal ng Salita ng Dios
na matatagpuan sa Mga Roma 15:5-7.  Nakita ko na ito ay nababagay (na gaya naman ng buong
Kasulatan), lalo ng nababagay sa pag-aasawa.  Ating mababasa sa Mga Roma 15:5-7,  “Loobin nawa
ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus:
Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at
Ama ng ating Panginoong Jesucristo.  Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na
tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios.”

Nakita ko na nababagay ang mga salitang ito sa pag-aasawa, dahil una sa lahat, ang Kasulatan ay
nagpapaliwanag ng layunin sa pag-aasawa – tunay nga, sa layunin sa lahat ng mga bagay, Kundi lalo
ngayon sa layunin ng pagpapakasal.  Ang Kasulatan dito ay may mata na nakatuon sa iisang layunin
para sa lahat ng mga bagay.  Ang nag-iisang layunin ay ang kaluwalhatian ng Dios.  Ating mababasa
sa talatang 6,  “Upang kayo na may isang pagiisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo
ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo.”  Ang kaluwalhatian ng Dios ay ang kataas-taasang
layunin, ang tanging huling layunin, para sa lahat ng mga bagay.
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Ano ang kaluwalhatian ng Dios?  Ang kaluwalhatian ng Dios ay ang Dios sa Kanyang sarili lang.  Kapag
ating niluluwalhati ang Dios, hindi natin dinaragdagan ang Dios, hindi natin pinalalakas ang Dios, hindi
gaya ng sasabihin natin,  “itubog ang liryo,” nagtatangkang dagdagan ng kagandahan ang Dios.  Ang
luwalhatian ang Dios ay pagpapakita kung sino nga ba ang Dios sa Kanyang sarili.  Ang Dios ay
maluwalhati.  Siya ang Dios ng lahat ng kaluwalhatian.  Siya ang Dios ng kaligtasan.  Siya ang Nag-iisa
na siyang tumubos ng Kanyang bayan mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ni Jesu
Cristong Panginoon.  Kapag ating niluluwalhati ang Dios, hindi natin dinaragdagan ang Dios.  Kundi
ating isinasapamuhay ang gayon kaparaanan upang ipakita kung sino nga ba Siya.  Ganito natin
maluluwalhati ang Dios – sa pamumuhay ng gayon kaparaanan na nababagay sa kung sino ang Dios
– upang ang Dios ay maluwalhati sa pamamagitan natin.

Ang Dios ay naluluwalhati sa ating pag-aasawa.  Ang luwalhatiin ang Dios sa pag-aasawa ay
nangangahulugan na mula sa ating pag-aasawa ang tao ay nakakatamo ng pananaw kung sino nga ba
ang Dios.  Ito ang layunin ng Cristianong pag-aasawa.  Ang layunin ng isang Cristianong pag-aasawa
ay upang Makita ang Dios at Makita ang Dios na mabuti, maganda, maluwalhati, at kataas taasang
makatarungan.  Ang sanlibutan ay punapasok sa kanilang pag-aasawa (ito ay ang mga
di-mananampalataya) na nagnanais ng katuparan,  ng kanilang pansariling kasiyahan, o katuparan ng
kanilang mga panaginip.  Ang mga anak ng Dios, kahit nagmamahalan pa sila sa bawat isang tunay sa
Panginoong Jesu Cristo, sila man ay may layunin.  May nag-iisang layunin sila.  Sila ay may tunay na
layunin, na ang Dios, sa kanilang pagsasama, ay makita bilang Dios na mabuti at mapagbiyaya.

Umaasa ako na ito ay magpapaatubili sa iyo.  Napagtanto ko na sa pag-aasawa, bilang mga Cristiano,
lubos tayong nabibigo.  Gayonman, kailangan nating marinig ito. dahil ito ay naghihimok sa atin, subalit
ito rin ay nagpipigil sa atin at naghahatid sa atin sa kung ano ang layunin ng ating pag-aasawa.  Ibig
sabihin na ang layunin ng pag-aasawa, una sa lahat, ay hindi tungkol sa lahat.  Una sa lahat, ito ay
tungkol sa iyo at sa iyong kasiyahan.  Hindi ka nag-aasawa para sa mataas na layunin na maging
masaya lamang.  Hindi ibig sabihin nito na ang kasiyahan ay isang masamang bagay.  Sa katunayan,
ang kasiyahan ay darating.  Ito ay magiging bunga ng pag-aasawa.  Ang kasiyahan (o mapalad) sa mga
salita ng Kasulatan ay palaging bunga ng pagsusulong ng kaluwalhatian ng Dios.  Subalit ang punto
ang ating pansariling kasiyahan ay hindi ang mismong layunin ng pag-aasawa.  Ang layunin ng
pag-aasawa, sa lahat ng mga bagay, ay ang Dios sa pamamagitan ng ating pag-uugali, ay makita bilang
Dios na siyang mabuti.  Ito ba ang nasa puso mo?  Ito ba ay tumutupok sa iyong puso bilang asawang
lalaki, at bilang asawang babae?

Ibig sabihin din na ang pag-aasawa ay hindi paligsahan kung sino ang mananalo at kung sino ang
magpaparaya at kung sino ang mananaig.  Ang bawat pag-aasawa ay iniiwasan ang pagkakasala ng
pakikipag paligsahan.  Ang kasalanan ng pakikipag paligsahan ay lubhang pumipinsala sa pag-aasawa.
Bagkus, ang layunin ng pag-aasawa ay ang iisang puso at iisang pag-iisip at iisang bibig mo na
luluwalhati sa Dios.  Mamumuhay ka, kikilos ka, magpapasya ka sa iba’t ibang mga katanungan upang
ang pangalan ng Dios ay makilala bilang maganda at maluwalhati.

Magagawa lang ito kung ikaw ay may iisang isipan at iisang bibig ng pananampalataya sa Panginoong
Jesu Cristo.  Ibig sabihin ang doktrina o espiritual na basehan ng iyong pag-aasawa ay ang malasakit
na pinakamahalaga.  Kapag ikaw ay nag-asawa, kapag ikaw ay nakipagtagpo, kapag inisip mo na ang
Panginoon ay inaakay ka sa taong nais Niyang makasama mo sa iyong buhay, ang pinakamahalagang
bagay ay ang mapanatili mo at masdan ang mahahalagang bagay sa iyong Cristianong
pananampalataya.  Ang pinakamahalagang bagay sa iyo habang nakikipagtagpo sa iyong kasintahan
ay ang regular mong pagbabasa ng banal na Kasulatan; na kayo ay magkasamang sumasamba sa
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buhay na Dios sa Kanyang iglesia;  na ikaw ay sumumpa na, bago pa man ang inyong kasal, sa harap
ng Salita ng Dios, dahil ang Salita lamang ng Dios ang maaaring maging basehan ng iyong pakikisama,
at ito lamang ang katotohanan na ang Salita ng Dios ang magiging basehan ng inyong pagsasama.
Itampok sa inyong pag-aasawa ang iglesia, ang tunay na iglesia.  Italaga ang inyong mga sarili sa
iglesia.  Sa iglesia nalulugod ang Dios na pangalagaan ka.  Sa iglesia ng Dios ay nalulugod Siyang dalhin
ka sa iisang pag-iisip at sa iisang bibig.  Sa iglesia ng Dios Siya ay nalulugod na pagkaisahin ka.  Kung
ikaw ay magtataglay at magpapanatili ng isang malusog na Cristianong pag-aasawa, dapat ay may
iisang pag-iisip kayo, nasa iisang lugar na iglesia ng Panginoong Jesu Cristo.

Masasabi natin na ang lahat ng ito ay tila mabuti subalit pagdating sa ibang bagay ito ay hindi madali.
Masasabi natin na ang maraming pag-aasawa ay hindi nagbibigay ng luwalhati sa Dios.  Sa katunayan,
maraming Cristianong pag-aasawa ay hindi nakapagluluwalhati sa Dios.   Ating ipinapahayag na may
mga pagluha at pag-iyak na madalas ang ating pag-aasawa ay hindi lamang nagkukulang sa
pagluwalhati sa Dios kundi naghahatid din ng kahihiyan sa Kanya.  Sa paraan ng ating pag-uugali at
ng ating pag-iisip na ating kinakanlong sa ating mga puso at minsan sa malaking pagkasira at malaking
kasakitan na nagawa ng ating mga asawa sa bawat isa sa atin – maraming pag-aasawa ang nauuwi
sa kalungkutan at sakit ng puso.  Bilang mga Cristiano ating kinikilala na tayo ay dukhang mga
makasalanan at sa ating mga sarili, ang ating pag-aasawa ay hindi natin mapapangalagaan.

Kaya paano natin maluluwalhati ang Dios na may iisang kaisipan at puso sa ating pag-aasawa?  ating
mababasa sa Mga Roma 15:5,  “Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng
pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus.”  Ang sagot, una sa lahat, na ang Dios, sa pamamagitan ng
Kanyang biyaya, ay dapat ihatid sa atin na maging gaya ng kaisipan sa bawat isa.  Dapat nating isipin
ng pareho ang bagay ng bawat isa ayon kay Jesu Cristo.  Ang katulad na kaisipan sa pag-aasawa ay
hindi ang iniisip niya sa iyo o kung ano ang magiging siya sa nais mo.  Ang kaisahan sa pagiisip ay hindi
lamang ang pagkakaroon ng pag-sang ayon sa iyong panlasa at gawi.  (May salita dito na para sa lahat
sa atin bilang mag-aasawa na hindi dapat tayong umikot para tingnan ang ating mga kaibahan na ating
nakikita sa ating asawa at subukan gawing kagaya natin ang ating asawa.  May pananalita dito para
sa ating maybahay na hindi natin dapat subukang hubugin ang ating asawa sa kung ano ang ating
iniisip na dapat niyang gawin.)  Subalit ang Salita ng Dios ay nagsasabi na tayo ay dapat magkaisa ng
pag-iisip sa bawat isa ayon kay Jesu Cristo.  Ang ibig sabihin ang kapwa mag-asawa ay marapat
tanawin ang bawat isa sa Panginoong Jesu Cristo at isipin kung paano ang pamamaraan ng bawat isa.

Mga asawa lalaki, iyo bang ipinapahayag na ang Panginoong Jesu Cristo  ay nagbuhos ng Kanyang
dugo para sa iyo?  Kaya isipin mo rin ang iyong maybahay.  kapag tinitingnan mo siya, isipin mo rin ang
kagaya nito:  gaya ng pagbibigay ni Cristo ng Kanyang dugo para sa iyong mga kasalanan, gayon din
ang ginawa Niya para sa kanya.

Mga asawang babae, naniniwala ka ba na tinitingnan ka ng Dios bilang mahalagang anak, na
minamahal ka ng tapat ng Dios mula sa walang hanggan?  Ganito ka rin ba mag-isip sa iyong sarili, sa
pamamagitan ng biyaya?  Magaling.  Subalit, isipin mo ngayon ang iyong Cristianong asawa.  Kapag
minamasdan mo siya, isipin mo ang tungkol sa kanya sa kagaya ng kaparehong pananaw:  na minahal
siya ng Dios mula sa walang hanggang.

Masdan ang bawat isa kay Cristo.  Isipin mo ang bawat isang pamamaraan.  Sabihin na nating, tinubos
ako ng Dios at tinubos siya ng Dios sa dugo ng Anak.  Minahal ako ng Dios, at minahal siya ng Dios sa
katulad na walang hanggang pagmamahal.  Pinapasan ako ng Dios, na Kanyang rebeldeng anak.  Ang
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Dios ay may pagkahabag sa akin, at gayon din Siya sa kanya.  Niyayakap ako ng Dios sa lahat ng aking
kahirapan at sa lahat ng aking mga pagkatakot at pag-aalala, gayon din siya niyayakap ng Dios.

Nakita ninyo ba mga asawang lalaki at babae, ating nakita ang bawat isa sa lahat ng uri ng mga bagay
na hindi natin nais.  Subalit ang Salita ng Dios ay nagsasabi na dapat nating tingnan ang bawat isa ayon
kay Jesu Cristo.  Nakita mo na ba ang iyong asawang lalaki?  Nakita mo na ba ang iyong asawang
babae?  Ang Salita ng Dios ay nagsasabi na hindi mo magagawang makita iyo malibang magawa mo
ito sa biyaya Niya, upang makita ito sa pamamagitan ng krus.  Kapag nakita mo sila sa pamamagitan
ng krus, gayon mo rin sila pakikitunguhan.

Kaya ating mababasa,  “Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip
sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus.”  Ikaw ay dapat mabautismuhan araw-araw sa pamamagitan ng
Espiritu tungo sa pagtitiis at paggiliw ng Dios.  Ating hinihingi sa pag-aasawa kung gayon, ang pagtitiis
ng Dios.  Ang pagtitiis ng Dios sa Kanyang kaganapan ng pagpapatuloy.  Ang Dios ay mapagtiis.
Nakikita ng Dios ang dakilang kaluwalhatian na mayroon Siya para sa atin kay Cristo, at Kanyang ipinilit
at dinala tayo sa kaluwalhatiang ito.  Ganito ang pagtitiis ng Dios sa atin na ipinahayag sa atin nang
tayo ay mapunta sa kaluwalhatian.  Kaya nga dapat din nating ibigay ang pagtitimpi ng Dios na ito sa
iba.

Ito ang isang panalangin.  “Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng
pag-iisip sa isa't isa.”  Kaya nga, kung ating itatanong,  “Paano tayo magkakaroon ng iisang kaisipan
sa bawat isa?”  narito ang kasagutan ng Dios:  Manalangin.  Sa pamamagitan ng sama-samang
pananalangin.  Manalangin ng magkasama araw-araw.  Totoo nga ang lumang kasabihan, at ang langit
mismo ay magpapakita sa iyo na ito ay tunay:  Ang pag-aasawa na dumadalangin ng magkasama ay
nananatiling magkasama.

Natatandaan ko na sinabi sa akin na ang ama ng iglesia na si Augustine ay minsang tinanong,  “Ano
ang tatlong malalaking biyaya ng Cristiano, o tatlong pinakamahalaga na kabutihang Cristiano?”
Sumagot siya:  “Ang tatlong pinakamahalagang mga kabutihang Cristiano ay ang mga ito:
kapakumbabaan, kapakumbabaan, kapakumbabaan.”  Ngayon, hindi ko tiyak ang ama ng iglesia na
si Augustine, subalit kung tatanungin mo ako,  “Ano ang tatlong pinakamahalagang mga bagay na
dapat ingatan ng isang Cristianong mag-aasawa sa bawat isa?”  ang aking isasagot sa iyo ay ayon sa
Salita ng Dios at sa Kanyang Salita ngayon,  “Ang tatlong pinakamahalagang sangkap sa paghahawakan
ng Cristianong pag-aasawa na magkasama ay ang mga ito:  panalangin, panalangin, panalangin.”
Manalangin ng magkasama!  Ito ang ating pagkatawag.

Kaya ang ating pagwawakas sa talatang 7 ay ito:  “Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman
ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios.”  Ito ang ating pagkatawag: tanggapin ang bawat
isa.  Ibig sabihin nito, huwag itaboy ng bawat isa ang isa’t isa.  Ang buong Kasulatan ay nagtuturo sa
atin na tayo ay ikinasal ng pang habambuhay, na ang pinagsama ng Dios ay hindi dapat papaghiwalayin
ng sinomang tao.  Ang Kasulatan ay nagtuturo na ang pag-aasawa ay permanenteng bigkis ng lalaki
at babae habang buhay, at ang muling pag-aasawa, habang nabubuhay ba ang kabiyak, ay
pangangalunya.  Hindi dapat itaboy ang bawat isa.  Subalit iyong nakita, magagawa nating itaboy ang
bawat isa pamamagitan ng doborsyo.  Ang isang asawang lalaki at maybahay ay magagawa ito ng
magkasama din, naman.  Ito ay kapag ikaw ay galit at malayo at kayo ay wala ng kapayapaan sa bawat
isa.  Hindi na ninyo tinatanggap ang bawat isa.  Ito ay paghihiwalay din, sa inyong mga puso.  Hindi
natin ito dapat gawin.  Nagkakasala tayo kapag gagawin natin ito.  Tanggapin natin ang bawat isa.
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Ang pagtanggap sa bawat isa sa gayon paraan na tinanggap tayo ni Cristo.  Paano ba Niya tayo
tinanggap?  Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, Kanyang tinanggap tayo sa Kanyang walang
pasubaling pagmamahal.  Minahal Niya tayo hindi dahil sa kung sino tayo, kundi alang-alang sa
Kanyang pangalan.  At Kanyang ipinangako sa Kanyang puso na mamahalin Niya tayo hanggang
katapusan.  Kanyang minahal tayo na may pagtitiis, walang katapusan, sa pag-ibig ng Dios.  Masdan
ang Panginoong Jesu Cristo, at sabihin sa bawat isa,  “Hindi kita iiwan.  Mamahalin kita.  At ninanais
ko na maluwalhati ang Dios – na sa ating pagsasama ang kagandahan ng Dios ay makita sa Kanyang
kaluwalhatian at ng ating pagkaaliw.”

Mamuhay sa gayon, sa bawat isa sa kabanalan ng pagsasama.  Mamuhay sa bawat isa, na gaya ng
mananampalatayang mga anak ng Dios, sa gayon ding paraan na ang Dios ay nabubuhay sa iyo.
Mamuhay sa kawalang pagtatangi, pinagpala, at mahabaging pag-ibig ng Dios.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita.  Aming hinihiling na Iyo nawang ihatid sa amin ang
pagpapasalamat ng aming mga puso sa araw na ito.  Ingatan at pasaganain ang aming pag-aasawa.
Ingatan ang mga ito, Panginoon naming, pasariwain at magpakababa sa pamamagitan ng lubos na
pananalangin.  Tingnan kaming lahat sa Iyong kaawaan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


