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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 2:18-24

“Ang Pag-aasawa ay Bigay ng Dios”

ni Rev Carl J Haak 

Ang katotohanan ng pag-aasawa ay laging mahalaga.  Ang katotohanan ng pag-aasawa ay laging
kailangang ipangaral at ituro.  Hindi pa nagkaroon ng henerasyon na nagbigay ng mataas na
pagpapahalaga sa pag-aasawa.  Hindi pa nagkaroon ng henerasyon na iginalang ang pag-aasawa bilang
banal na institusyon ng Dios.  Gaano pa kaya sa ating kasalukuyang henerasyon?

May malalim na agwat sa pagitan ng biblikal na katotohanan ng pag-aasawa at ng pananaw ng sanlibutan
sa pag-aasawa.  At ang kaibahan ay napakalaki.  At ating panahon ay panahon ng pagsasama, ng
homosekswalidad, ng pag-aasawang tanggapin-mo-o-iwan-mo, ng walang pagpipigil na pakikipagtalik.
Pinanghahawakan ng ating kapanahuhan ang pag-aasawa bilang ibinigay ng Dios sa paghamak.  Ang
biblikal na katotohanan at pangitain ng pag-aasawa ay katawa-tawa sa karamihan sa mga tao ngayon.

Ito rin ang kalagayan sa panahon ni Jesus.  Nang si Jesus, sa Mateo 19, ay nagbigay-sulyap sa
kahanga-hangang pananaw na niloob ng Dios sa pag-aasawa ng Kanyang bayan, sumagot ang mga alagad
sa Kanya sa talatang 10:  “Kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas mabuti pang
huwag mag-asawa.”  Iyan ay, napakalaki ng kaibahan ng pananaw ni Cristo sa pag-aasawa kaysa sa
itinuro sa kanila kaya hindi nila maisip na ito ay mabuting bagay.  At ito ay gayon nga, malibang ikaw ay
binigyan ng mga tainga upang makinig at puso upang makaunawa.

Kung iyan ang kalagayan nang nabuhay si Jesus, gaano pa kaya karingal ang banal na pananaw ni Jesus
sa pag-aasawa na di-maunawaan sa sanlibutang pinamumuhayan natin.  Sa ating kapanahunan, ang
dios-diosan ng tao ay sarili.  Ang pangunahing aral ng ating kapanahunan:  gawin mo ang kasiya-siya sa
iyo.  Ang sentrong pagsamba ng ating kapanahunan:  paglilibang.  Ang dambana ng ating kapanahunan:
telebisyon at mga pelikula.  At ang pinakananais na gawa:  walang pagpipigil na pakikipagtalik.  Ang
gayong henerasyon ay lilibak kay Jesus at sa Kanyang pananaw sa pag-aasawa nang ituro Niyang ang
pag-aasawa ay bigkis ng Dios, habangbuhay, ng isang lalaki at isang babae.  Hindi nila mauunawaan ang
mensaheng iyon.  At sasabihin din ni Jesus sa henerasyong ito:  Hindi matatanggap ng lahat ang
pananalitang ito, kundi iyon lamang pinagkalooban nito.  Ang makakatanggap nito, ay hayaang tumanggap
(Mat. 19:11, 12).

Sisimulan natin ngayon ang serye sa pag-aasawa, ng pamilya, tipan ng Dios, at pamumuhay para sa
ikaluluwalhati ng Dios.  Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang sarili nating kasalanan
at pagka-makasarili ay lubos na nagpapasama sa atin na kailangan natin ang biyaya ng Dios kung nais
nating maramdaman ang hiwaga ng layunin ng Dios sa pag-aasawa.  Kailangan natin ng Salita ng Dios,
sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang buksan ang ating mga mata.  Kailangan natin ng biyaya ng Dios
upang baguhin tayo.

Kailangan natin iyon dahil, hindi lamang tayo makasalanan, kundi nakatira tayo sa sanlibutang ginagamit
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ang banal na salitang “pag-aasawa” na tumutukoy sa dalawang lalaki, o dalawang babae, na pinagsama.
Maaaring maikling panahon na lamang bago magkaroon ng pagbagsak ng ating lipunan sa
kawalang-modo, at ang pagdating ng Anticristo.  At sa panahong iyon tayo ay tinatawag bilang mga
Cristiano at bilang iglesia upang ipahayag ang kadakilaan at kaluwalhatian ng pag-aasawa.  Subalit ang
kadakilaang iyon at kaluwalhatian ay di-abot ng ating kakayahang makaramdam at makaunawa ng walang
pahayag ng Dios sa ating puso, kung walang liwanag at paggising ng Banal na Espiritu ni Jesu Cristo.
Hindi natin malalaman ang pag-aasawa; hindi tayo mabubuhay sa pag-aasawa; hindi tayo mabubuhay ng
banal sa pamilya, kung walang pagkatuto mula sa Dios.  Dapat tayong umupo sa paanan ni Jesus kung
nais nating malaman.  Dapat tayong palayain ng Dios mula dito sa makasarili, mapagtanggi-sa-Dios,
puspos ng pagnanasa, lasing sa pagtatalik na sanlibutan.  Ang dalangin ko ay ang Salita ng Dios lamang
ang mamahala sa atin at ipagkaloob sa atin ni Cristo na makita kung ano ang pagkalikha ng Dios sa
pag-aasawa at sa pamilya.

Maaari mong sabihin sa akin, “Ah, pastor, oo, pero di mo ba nauunawaan?  Kailangan ko ng higit pa.
Kailangan ko ng higit pa kaysa sa Biblia.  Kailangan kong maayos ang pag-aasawa ko.  Kailangan ko siyang
mabago.  Kailangan namin ng praktikal na tulong! Ang mga bagay ay pabulusok na.  Hindi kaya ng mga
simpleng katotohanan lang mula sa Biblia.”

Ang biyaya ng Dios, mahal na anak ng Dios, para sa iyo at sa akin, ay nagsisimula sa Kanyang Salita.  Sabi
ni Jesus sa Juan 17:17:  “Pabanalin mo sila [gawin mo silang banal, pagkalooban mo sila ng kapangyarihan
tungo sa buhay na banal] sa katotohanan; ang salita mo ay katotohanan.”  Ang pundasyon ay dapat
mailagay sa ating mga puso.  Ang tuntungan ay dapat mailagay sa ating mga kaluluwa.  Dapat tayong
mabigyan ng lugar na tatayuan sa gitna ng mga hangin ng ating panahon at ng sarili nating makasalanang
laman.  Dapat tayong lumapit sa Salita ng Dios.  At dapat tayong yumukod ng walang pag-aalinlangan
dito.

Nais kong ipakita sa inyo ngayon na ang pag-aasawa ay tunay na ipinagkaloob ng Dios nang pasimula;
na ito ay institusyon ng Dios; at ito ay kagagawan ng Dios.

Ang institusyon ng pag-aasawa para sa isang lalaki at isang babae, hanggang paghiwalayin sila ng
kamatayan o hanggang paghiwalayin sila ng  Dios, ay kagagawan ng Dios.  Idinisenyo ito ng Dios.
Itinatag ito ng Dios.  At ibinigay ito ng Dios.  Ginawa Niya iyan, na itinala para sa atin, sa Genesis 2.  Ito
ang pinakapangunahing katotohanan na maaaring sabihin tungkol sa pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay
hindi binuo ng lipunan.  Ang pag-aasawa ay hindi isang bagay na pang-kultura.  Ang pag-aasawa ay hindi
isang bagay na inisip ng nakaraang panahon at ngayon ay maaari nang itapon.  Ito ay kagagawan ng Dios
para sa lalaki at para sa babae.  Itinatanggi iyan ng sanlibutan.  Pinagtatawanan iyan ng sanlibutan.  Kaya
nga ganoon na lang ang turing nila sa pag-aasawa.  Iyan ang dahilan kung bakit itinataguyod ng may
galak ng mga pahayagan ang pinakahuling nagdiborsyo at lahat ng iba pa.  Maitatak nawa ang
katotohanang ito sa ating puso:  Ang pag-aasawa ay kagagawan ng Dios, ito ay institusyon ng Dios. 

Una sa lahat, mula sa Genesis 1 at 2, nalaman natin na ang pag-aasawa ay kagagawan ng Dios dahil para
sa pag-aasawa kaya Niya nilikha ang lalaki at ang babae.  Sa Genesis 1:27, 28 sinabi sa atin na nilikha ng
Dios ang tao, nilikha tayo, lalaki at babae, upang tayo ay magparami.  Mababasa natin:  “Kaya't nilalang
ng Dios ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang. Sila'y kanyang
nilalang na lalaki at babae.  Sila'y binasbasan ng Dios at sa kanila'y [iyan ay, sa lalaki at sa babae], sinabi
ng Dios, Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami.”  Subalit ano ang  relasyon ng lalaki at ng
babae na kailangan nilang magkaroon sa isa’t isa kung saan sila ay dapat magkaroon ng mga anak at
magpakarami?  Ipinaliwanag iyan ng Dios, simula sa Genesis 2:18ss.  Ipinaliwanag Niya ang Kanyang
disenyo para sa lalaki at sa babae.  Mababasa natin sa talatang 18 na “At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi
mabuti na ang lalaki ay nag-iisa; siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya.”  Sabi ng
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Dios, “Ang pag-iisa ay hindi Ko disenyo.  Hindi ito mabuti.  Gagawa ako ng babae.  Gagawa ako ng
katuwang niya, isang katuwang na nababagay sa kanya, pasadya, idinisenyo Ko upang pumuno sa lalaki,
upang gawin siyang kumpleto, upang gawin siyang buo.”  

Ngayon pansinin na hindi lamang ito basta ginawa ng Dios.  Kundi gaya ng nabasa natin sa talatang 18
at sumusunod, pinadaan Niya ang mga hayop, dala-dalawa, sa harapan ni Adan (lalaki at babae), upang
pangalanan sila ni Adan, at upang maramdaman ni Adan ang kanyang pangangailangan sa isang babae
– maramdaman ito sa kanyang puso.  Mababasa natin sa talatang 20, matapos dumaan ng lahat ng mga
hayop, “subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya.”  At sinabi ng
Dios, “Lilikha ako ng isang para sa iyo.  Ngunit hindi Ako gagawa ng isang di-mahalaga.  Hindi ako gagawa
para sa iyo, lalaki, ng isang magagamit mo.  Gagawa ko ng isang napakahalaga sa iyo.”  Ito ay kagagawan
ng Dios.

Sa talatang 21 mababasa natin:  “Kaya't pinatulog nang mahimbing ng Panginoong Dios ang lalaki, at
habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar
na iyon;  at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalaki ay ginawang isang babae.”  Ginawa Niya
ang babae mula sa lalaki – hindi mula sa hayop, hindi hango sa hayop – kundi sa lalaki, na nilikha sa
larawan ng Dios, kung kaya’t ang babae ay parehong sa larawan din ng Dios.  Nilikha Niya ang babae mula
sa tadyang ni Adan:  ang mga buto na nag-iingat sa mahalagang bahagi, ang kanyang puso.

Asawang lalaki, ang babae ay hindi nilikha mula sa buto sa paa ng lalaki, upang iyong tapak-tapakan.
Hindi siya nilikha mula sa buto ng iyong ulo.  Siya ay nilikha mula sa iyong tadyang, kung saan ikaw ay
tinuruan upang mahalin siya bilang isang malapit sa iyong puso.  Siya ay ibinigay upang maging pag-iingat
sa iyong mapagmahal na puso.

Pagkatapos, nang likhain Niya ang babae, dinala niya siya kay Adan sa pag-aasawa, talatang 24:  “Kaya't
iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at pumipisan sa kanyang asawa; at sila'y nagiging
isang laman.”  “Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya,” nabasa
natin sa talatang 25.  Iyan ang pag-aasawa.  Ang lahat ay patungo sa pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay
disenyo ng Dios.  Ito ay kagagawan ng Dios.  Nilikha Niya ang lalaki at ang babae upang pag-isahin Niya
sila sa pag-aasawa.

Pangalawa, nalaman natin mula sa Genesis 2 na ang pag-aasawa ay kagagawan ng Dios kaya karangalan
Niyang ibigay si Eba kay Adan, ang dangal ng isang ama.  Mababasa natin sa talatang 22:  “at dinala siya
[iyon ay, si Eba] sa lalaki.”  Hindi Niya itinago si Eba sa halamanan at sinabing, “Sige Adan, hanapin mo
siya.”  Kundi Siya ang unang Ama na nagbigay ng kasintahang babae.  “Ito ang nais ko para sa kanya,”
sabi ng Dios.  “Ito ang nais ko para sa babae.  Nais Kong ibigay siya sa lalaking ito.”

Sa malalim na katuturan naging ama ang Dios kay Eba.  Si Eba ay Kanyang anak.  Nasiyahan Siya sa
kanya, minahal Niya siya, pinahalagahan Niya siya.  Ngunit, bagaman siya ay sa Kanya, ibinigay Niya siya
sa lalaking ito sa isang relasyon.  Itinali Niya siya sa kanya at tinawag itong pag-aasawa.  Kinuha Niya siya
sa sarili Niyang bisig at ibinigay Niya siya sa lalaki.  Hindi Niya iniwan ang babae “sa dako roon,” upang
maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari.  Kundi ibinigay Niya siya sa isang lalaki upang
pahalagahan. 

Binabasa natin ito sa kahanga-hanga nating pormularyo sa pag-aasawa na ginagamit sa mga seremonya
ng kasal:  “Na sinaksihan ng Dios sa gayon, na Kanyang dinala sa bawat lalaki ang sarili niyang asawa,
hanggang ngayon ng sarili Niyang kamay.”  Ginawa ito ng Dios.  Ang pag-aasawa ay kagagawan ng Dios.
Dinala Niya si Eba kay Adan at ibinigay kay Adan si Eba.  At ang Dios, na namumuno sa lahat, ay dinadala
sa bawat lalaki ang kanyang asawa at sa bawat asawang babae ang kanyang asawa.
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Pangatlo, ang pag-aasawa ay kagagawan ng Dios dahil ang Dios ang nagsalita kung magiging ano ang
pag-aasawa, binigyang-kahulugan kung ano ang bumubuo sa pag-aasawa.  Talatang 24, “Kaya't iniiwan
ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at pumipisan sa kanyang asawa; at sila'y nagiging isang
laman.”  Ngayon sino ang nagsabi ng mga salita sa talatang 24 ng Genesis 2?  Sa talatang 23 mababasa
natin, “At sinabi ng lalaki, Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto, … Siya'y tatawaging Babae.”  Ang
talatang 24 ba, kung gayon, ay pagpapatuloy ng mga salita ni Adan?  Si Adan ba ang
nagbibigay-kahulugan sa pag-aasawa, na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina?  Tao ba
ang nagsasabi nito?  Ang sagot ay, Hindi.  Ang talatang 24 ay malinaw na sinabi sa Halamanan ng Eden,
nang sandaling iyon, ng Dios.  Ibig mong sabihin sa katuturan na ang Genesis ay Salita ng Dios at sinabi
ng Dios ang lahat ng Salitang iyon?  Oo, ngunit ibig kong sabihin na lalo nang sinabi iyon ng Dios.  Si
Jesus, sa Mateo 19, ay sinabing si Moises ang kinasihang manunulat ng Genesis.  At naniwala si Jesus na
sa talatang 24 si Moises ay tunay na kinasihan upang sumulat, ngunit isinulat niya ang malinaw na sinabi
ng Dios.  

Makinig nang mabuti habang binabasa ko ang Mateo 19:4, 5:  “Ngunit siya'y sumagot at sinabi, Hindi ba
ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae, at kanyang
sinabi, Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa.”  Doon ay
nililinaw ni Jesus na ang Dios ang nagsalita ng mga salitang iyon na makikita natin sa Genesis 2:24.  Ito
ay halos katulad ng isang seremonya ng kasal.  Bilang Ama, ibinigay Niya ang Kanyang anak na babae sa
isang lalaki.  Ang lalaki ay nanumpa:  “Ito ay buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman.”  At
pagkatapos pinagsama sila ng Dios at sinabing, “Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang
ina, at pumipisan sa kanyang asawa; at sila'y nagiging isang laman.” 

Ngayon ito ang punto:  Nang sabihing ang lalaki, ikaw, asawang lalaki, ay pipisan, manghahawakan, sa
iyong asawa, at mabubuhay kang kasama niya at magiging isang laman, ang Dios ang nagsabi niyan.  Ang
pag-aasawa ay disensyo ng Dios, kalooban ng Dios, institusyon ng Dios, panukala ng Dios.  Hindi
‘pagsasama.’  Hindi iyan ang Kanyang panukala.  Hindi isang laman muna sa pagtatalik, sa labas ng
pag-aasawa, at pagkatapos ay pag-aasawa.  Hindi.  Ito ang panukala ng Dios:  Pinagsasama Niya ang
lalaki at babae, mag-asawa, sa isang panunumpa sa Kanyang harapan, inihahayag na sila’y kasal na sa
Kanyang pangalan, at pinagkakalooban silang mabuhay na magkalapit bilang isang laman.

Panghuli, nalaman natin mula sa Genesis 2 na ang pag-aasawa ay institusyon ng Dios dahil ang pagiging
isang laman ay isang pag-iisang ang Dios mismo ang nagsagawa.  Ito ang pinakamabigat na bahagi nito.
Sinabi ng talatang 24, sa pangunahing saysay, hindi ang ginagawa ng lalaki sa pagiging isang laman, kundi
kung ano ang ginagawa ng Dios.  Nais kong makita mo iyang kasama ko sandali.  Kumuha ang Dios ng
tadyang mula kay Adan, ginawa si Eba, dinala siya sa kanya, at ngayon ay pinagsama sila bilang isang
laman.  Kung bubuksan natin ang Marcos 10:7-9, mababasa natin:  “Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang
kanyang ama at ina, at makikipisan sa kanyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman! Kaya't,”
sabi ni Jesus, “kaya’t hindi na sila dalawa, kundi isang laman.  Kaya't ang pinagsama ng Dios ay huwag
hayaang paghiwalayin ng tao.”  Si Jesus, doon sa Marcos 10, ay bumabanggit mula sa Genesis 2:24.  Sa
Kanya, ang Genesis 2:24 ang pinakamahalagang talata ng pag-aasawa sa Biblia.  Ito ang pundasyon.
Sinasabi Niyang ang pagiging isang laman ay ang pinagsama ng Dios.

Kapag ang mag-asawa ay nagsabi ng kanilang mga sumpa at nilubos ang kanilang pag-iisa sa pagtatalik,
hindi ang lalaki, hindi ang mga magulang, hindi ang pastor, ang nagsasama sa kanila, kundi ang Dios.
Ang Dios ang nagsasama sa pag-aasawa.  At dahil pinagsasama sila ng Dios sa pag-aasawa, ginawa ni
Jesus ang kahanga-hangang pagtatapos:  “Huwag hayaang paghiwalayin ng tao.”  Kaya't ang pinagsama
ng Dios ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. 

Mula ngayon, asawang lalaki at babae, kapag kayo ay ikinasal, magkasama kayong tatahak sa landas ng
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buhay.  Sapagkat pinagsama kayo ng Dios, at ang Dios lamang ang Isa na maaaring magpahiwalay sa
inyo, na ginagawa Niya sa kamatayan.  Ang pag-aasawa ay institusyon ng Dios, disenyo ng Dios para sa
isang lalaki at isang babae hanggang kamatayan.

Ito ay hindi pinag-iisipan ng sanlibutan.  At ang mga Cristiano sa Cristianong iglesia ngayon ay maaaring
umastang tila hindi nila ito nalalaman, na tila wala silang anumang alam tungkol dito.  Ngunit ito ay
napakalinaw.  Malinaw itong sinabi ng Dios sa Kanyang Salita.  Ang Dios ang nagsama sa isang lalaki sa
kanyang asawa at ng babae sa kanyang asawa.  Ginawa ito ng Dios.  Ito ay Kanyang institusyon.  Ito ay
kagagawan ng Dios.  Ginawa Niya silang lalaki at babae.  Personal Niyang ibinigay ang unang kasintahang
babae.  Sinabi Niya ang disenyo at hangarin ng pag-aasawa.  At Siya mismo ang nag-isa at nagsama sa
atin sa pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay mula sa Dios.   

Iyan ay saligan.  Iyan ang pinakamahalagang bagay na dapat mong maunawaan sa iyong puso sa iyong
pagyukod sa harap ng buhay at tunay na Dios, ang Ama ni Jesu Cristo.  Dapat mo itong malaman at dapat
itong maging kamangha-manghang bagay sa iyo.  Dapat itong maging isang personal na bagay sa iyo.
Dapat kang tumayo sa harap ng Dios na may nagpapasakop na pananampalataya.  Ito ay lubos na
nakakapagpahinahon.  Ang pag-aasawa ay sa Dios.  Ang iyong pag-aasawa ay sa Dios.  Pinagsama Niya
kayo.  Huwag hayaang paghiwalayin ng tao.  Ito ay Kanyang kagagawan, dakila at kahanga-hanga.  Ang
Kanyang mga gawa ay ganap.  Ang Kanyang mga gawa ay pinag-isipan sa karunungan, sabi ng Kasulatan.
Gayundin ang iyong pag-aasawa.

Ito ay kaaliwan.  Kung ginawa ito ng Dios, hindi Ka ba Niya tutulungan?  Hindi ba Siya nakaabang upang
tulungan at alalayan ang sarili Niyang gawa?  Hindi ba Siya lalapit sa pusong naghahanap muna upang
parangalan Siya at umaasa sa Kanya sa Kanyang mga gawa?  Ah, tiyak na bibigyan ka Niya ng biyaya.
Igalang mo ang iyong pag-aasawa gaya ng ito ay katotohanang mula sa Dios.  At ikaw ay pararangalan
ng Dios ng masaganang biyaya sa iyong pag-aasawa.

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita, at dalangin namin na ang Salita ay maging pundasyon ng aming buhay,
ang Salitang matibay na itinanim sa aming mga puso at kaluluwa.  Dalhin mo ito sa ikaluluwalhati ng Iyong
pangalan at sa sarili naming kaginhawahan at pangangailangan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


