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I CORINTO 7:14 
"MGA BANAL NA ANAK NG MGA MAGULANG NA MANANAMPALATAYA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sa panahon kung saan tayo ay nabubuhay, napakahalaga para sa atin bilang mga Cristiano na 
malaman ang Salita ng Dios habang nagsasalita ito sa atin tungkol sa pag-aasawa, pamilya, at sa 
pagpapalaki ng mga anak.  Nabubuhay tayo sa sanlibutan na mas marunong sa Dios, o iyon ang 
palagay nila – sanlibutan na ipinagtatanggol ang kalisyahan ng homosekswalidad at lesbianismo, at 
maging sa pagpapalaki ng mga anak sa ilalim ng mga relasyong lumalapastangan sa Dios.  Tayo ay 
nabubuhay sa sanlibutan na tumutuligsa sa sinasabi ng Biblia tungkol sa wastong disiplina at 
pagpapalaki ng mga anak.  Tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na itinapon na ang Salita ng Dios 
tungkol sa pag-aasawa at kabanalan ng sekswal na pag-iisa na para lamang at esklusibo sa pag-
aasawa.  Tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na kumukutya sa kadalisayan, kalinisan, pagpipigil mula 
sa sekswal na gawain maliban sa pag-aasawa  sa isang lalaking kabiyak at isang babaeng kabiyak 
hanggang paghiwalayin tayo ng kamatayan.  Lahat ng mga bagay na ito ay sinusuway ng sanlibutan. 
 
Kung ikaw, bilang Cristiano, ay mamumuhay ng may kabanalan, dapat mong malaman ang Salita ng 
Dios, dapat mong malaman ang kalooban ng iyong makalangit na Ama patungkol sa pag-aasawa, sa 
iyong sekswal na buhay, sa pagpapalaki ng mga anak.  Sa lahat ng mga usaping ito dapat mong 
hanapin ang sagot sa Salita ng Dios.  Dapat mong maunawaan na hindi ka lamang sumusunod sa 
tradisyon.  Hindi ka lamang sumusunod sa pangkulturang kalakaran.  Kundi sinusunod mo ang 
kalooban ng iyong Lumikha at Manunubos, na ang kalooban ay patungo sa kapayapaan at 
kaligayahan at mabuti.   
 
Sa sanlibutan, ang pag-aasawa, pakikipagtalik, pamilya, mga anak ay tinatanaw lamang na pang-
laman, iyan ay, sa mababaw lamang, makalupang termino, termino ng aking kaligayahan, ng aking 
mga pagnanasa, ng iniisip ko, at ng aking kalayawan.  Kaya, mababasa natin na ang pag-aasawa ay 
umiiral.  Kung nais ng isa na magkaroon ng paninindigan, kung gayon ay mag-aasawa siya.  Subalit 
kung ayaw niya ng ganitong paninindigan, kung gayon ay hindi niya kailangang mag-asawa.  O, ang 
pag-aasawa ay umiiral sa akin.  Ano ang kayang gawin ng taong ito para sa akin?  Kaya gayundin 
ang mga anak:  ang mga anak ay dapat isaalang-alang, kung nagpasya ang isa na magkaroon ng mga 
anak.  Sila ay nariyan ukol sa aking kaganapan.  At ang mabuting kaloob ng pagtatalik ay muling 
tinatanaw ayon sa pansariling kasiyahan. 
 
Ang biyayang nagliligtas ng Dios ay isang ganap na pagbabago ng ating pag-iisip at damdamin dito 
sa mga pinakapangunahing bahagi ng ating buhay.  Sa pamamagitan ng Salita ng Dios tinatanaw 
natin ngayon ang pag-aasawa, pamumuhay sa pag-aasawa at mga pamilya, at pagkakaroon ng mga 
anak, na ibang-iba.  Tinatanaw natin silang espiritual.  Tinatanaw natin sila sa kung paano ito 
magsisilbing lahat sa layunin ng Dios sa ating kaligtasan. 
 
Isa sa mga pinaka praktikal na sitas sa Salita ng Dios sa paksang ito ay matatagpuan sa I Corinto 7.  
Sa kapitulong iyan sinasagot ng apostol Pablo ang mga tanong na isinulat sa kanya ng iglesia sa 
Corinto patungkol sa pag-aasawa, patungkol sa buhay ng walang asawa, at patungkol sa sekswal na 
pagkikipag-isa.  Sa unang labing-isang talata ng kapitulong iyan, itinuturo ni Pablo sa atin na ang 
buhay na walang asawa ay tunay na mabuti.  Itinuturo niya na ang pag-iisang sekswal ay kabilang at 
bahagi ng pag-aasawa.  At itinuturo niya sa atin na ang pag-aasawa ay habangbuhay.  Sinasabi niya 
sa mga Cristiano sa Corinto na nabubuhay sa lipunang imoral, at sinasabi niya rin sa atin, na utos ni 
Cristo na ang pag-aasawa ay maging isang pirmihang bigkis.  Samakatuwid, ang mga may asawa ay 
hindi dapat mag-isip ng tungkol sa pakikipaghiwalay (t. 10).  “Subalit sa mga may asawa ay aking 
itinatagubilin, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang 
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asawa.”  At sa talatang 11, “at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa.”  Ang isang lalaki at 
isang babae, ang mag-asawa, ay hindi dapat maghiwalay ayon sa kanilang kasiyahan.  Hindi nila 
maaaring buwagin ang kanilang pag-aasawa dahil sa hindi pagkakasundo at pagkatapos ay 
magpapakasal muli sa iba. 
 
Ngayon, pakinggan ang salitang iyan! Pakinggan mo ang salitang iyan bilang isang taong walang 
asawa.  Pakinggan ang salitang iyan bilang kabataan.  Sinabi iyan ng Dios, dahil ang pag-aasawa ay 
kumakatawan sa pinakabanal at mahalagang bagay sa Dios, ang Kanyang pakikipag-isa sa Kanyang 
bayan kay Cristo, kung kaya ang pag-aasawa ay isang pirmihang bigkis.  Ang pagkikipag-isa ng Dios 
sa atin sa pamamagitan ni Jesu Cristo ay pirmihan.  Ang pag-aasawa ay nilikha ng Dios upang 
maging larawan niyan.  Samakatuwid, ang pag-aasawa ay isang pirmihang bigkis.  Iyan ang nag-iisa, 
pinakamahalagang katotohanan ng pag-aasawa na dapat mong makita kapag nagsabi ka ng “Opo.” 
 
Sa gayon, ang Panginoon ay nagpatuloy sa kapitulong ito sa pagsasabi, sa talatang 39, na dapat kang 
mag-asawa sa kanino mang ibig mo, lamang ay sa Panginoon, iyan ay, dapat kang mag-asawa sa 
isang pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo. 
 
Sa talatang 12 ng kapitulong iyon sinasagot ni apostol Pablo ang aspeto ng tanong na ipinadala ng 
mga taga-Corinto na hindi sinabi ni Cristo mismo.  Sabi niya, “Subalit sa iba, ay ako ang nagsasabi, 
hindi ang Panginoon.”  Hindi ibig sabihin ni Pablo na ipapahayag niya ang sarili niyang palagay 
hiwalay sa Panginoon.  Sabi niya, sa talatang 40, “At iniisip ko rin naman na ako'y may Espiritu ng 
Dios,” iyan ay, ibinibigay niya sa atin ang pagtuturo ng Dios sa kapitulo. Kundi ibig niyang sabihin 
na ibibigay niya ang kalooban ng Dios sa tanong tungkol sa pag-aasawa na hindi tahasang tinalakay 
ni Jesus, ang tanong tungkol sa pag-aasawa ng isang mananampalataya at di-mananampalataya.  
Paano ang tungkol sa pag-aasawa ng isang mananampalataya na ang kapareha ay hindi 
sumasampalataya?  Maaaring ganyan ang kalagayan.  Marahil iyan ang nangyari sa Corinto, at 
nangyayari iyan ngayon kapag pinagbagong-loob ng biyaya ng Dios ang isang kapareha sa pag-
aasawa at ang isa ay hindi.  Maaari ring mangyari iyan kapag sinabi ng isang lalaki o babae na siya 
ay sumasampalataya at handang umanib sa parehong iglesia at magpahayag ng pananampalataya 
ngunit, pagkatapos ng kasal, ipinakita ng lalaki o babaeng iyon na hindi iyon totoo sa puso niya.  O, 
maaaring mangyari na may sumuway sa utos ng Dios nang sabihin Niya sa II Corinto 6, “Huwag  
kayong  makipamatok sa mga hindi mananampalataya.”  Pinayagan mo ang iyong sarili na 
masangkot sa pagkikipag-ibigan sa isang hindi nagbagong-loob at lapastangang tao at pinakasalan 
mo siya. 
 
Gayunman maaaring nangyari, ang katotohanan na may mga pag-aasawa sa pagitan ng isa na 
namumuhay sa mapagmahal na kaugnayan kay Cristo at ang isang kapareha sa pag-aasawa ay isang 
banyaga sa pag-iisang iyon at nasa espiritual na kadiliman.  Paano ang ganyang pag-aasawa?  Muli, 
ang Salita ng Dios ay napakalinaw.  Sa kabila ng kung paano ito nangyari, sinasabi ng Salita ng Dios, 
“Huwag niya siyang hiwalayan.”  At, “huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa,” tingnan ang 
mga talatang 12 at 13.  Ang tawag sa mga mananampalataya sa gayong mga kalagayan ay huwag 
nilang iiwan ang pag-aasawa. 
 
Itatanong natin:  “Pablo, hindi ba sila marurumihan at masisira sa pagpapatuloy nila sa kalagayan 
ng pag-aasawa sa isang di-mananampalataya?”  Hindi ba itinuro ni apostol Pablo na ang mga 
naligtas sa dugo ni Cristo ay dapat ibinukod at banal na bayan?  Ang aking asawa ay namumuhay sa 
tiyak na pagsuway sa Salita ng Dios.  Kami ay mag-asawang walang pag-intindi sa buhay.  Akala 
namin ay may mabuti kaming pag-aasawa.  Hindi namin kailangan ang Dios.  Kami ay kapwa 
papunta sa impierno.  Ngayon ako ay sinagip ng Dios at dinala ako sa liwanag ng Kanyang 
kaligtasan.  Dapat ba akong manatili sa kanya?  Iniimpluwensyahan niya ang mga bata.  
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Nagkakaroon na ng tensyon sa aming pag-aasawa.  Nais ba ng Dios na palakihin ko ang aking mga 
anak sa ilalim ng gayong kalagayan?  At paano naman ang tungkol sa pang-mag-asawang relasyon 
sa isang higaan.  Ang pagiging mananampalataya ko ba ay bubuo o mangangailangan na iwanan ko 
ang pag-aasawang ito hanggang nananatiling di-sumasampalataya ang aking kapareha?  Ang sagot 
ng Salita ng Dios ay, muli, napakalinaw at kapansin-pansin:  “Ang iyong pananampalataya kay Jesu 
Cristo, sa halip na maging dahilan ng paghiwalay mula sa gayong pag-aasawa, ay ang dahilan upang 
manatili ka at panatilihin ang pag-aasawa na buo hanggang makakaya mo.  Sapagkat ang lalaking 
hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, sabi ng apostol.  At 
ang babaing hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa.  Kung 
hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal. 
 
Ang Salita ng Dios ay nagtuturo ng isang prinsipyo dito.  Ang prinsipyong iyan ay:  kahit ang isang 
sumasampalatayang kapareha sa isang pag-aasawa ay ginagawang banal ang pag-aasawa.  Unawain 
natin iyan.  Ang salitang “nagiging banal” sa talatang iyan (t. 14), ay nangangahulugang italaga, 
ituring na banal.  Dala-dala nito ang kaisipan ng isang bagay na ibinukod para sa Dios.  Ito ay 
maaaring tumukoy sa gawa ng Espiritu Santo sa ating mga kaluluwa bilang iniligtas na anak ng Dios 
nang tayo ay nahugasan mula sa kasalanan at pinagkalooban ng bagong pagnanasa na maglingkod 
sa Dios.  Kaya tayo ay sinasabing nagiging banal (I Tes. 5:23), “Pakabanalin nawa kayong lubos 
mismo ng Dios ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na 
walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesu-Cristo.”  Kung gayon, ang salitang iyan ay 
maaaring tumukoy sa espiritual na gawa ng biyaya sa puso.  Ang salita ay maaari ding tumukoy sa 
katotohanan na may isang bagay o isang tao na kaugnay, sa panlabas na paraan, sa Dios.  
Halimbawa, sa Lumang Tipan, ang mga pari ay sinasabing pinabanal, at lahat ng mga sisidlan na 
ginamit sa paglilingkod sa Dios ay sinasabing pinabanal (tingnan ang II Cron. 29:19:  ang mga 
kasangkapang itinalaga).  Doon ay tinutukoy hindi ang panloob na gawa ng kabanalan sa puso, 
sapagkat ang mga kasuotan ng pari at mga kutsara at mga mangkok na ginamit sa paglilingkod sa 
templo ay hindi ginawang banal sa panloob upang sambahin natin sila.  Kundi sila ay pinabanal sa 
katuturan na sila ay may kinalaman sa mga bagay ukol sa Dios. 
 
Sinasabi ngayon ng apostol, “Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa 
pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaing hindi mananampalataya ay nagiging banal sa 
pamamagitan ng kanyang asawa.”  Hindi iyan nangangahulugan na ang biyaya ng panloob na 
kabanalan at paglilinis ay dumarating sa pamamagitan ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa 
sumasampalatayang asawa.  Hindi ito nangangahulugan na yaong asawang sumasampalataya sa 
katunayan ay ginagawang banal na tao.  Iyan ay maaari, sa biyaya ng Dios sa pamamagitan ng 
Kanyang Salita.  Ngunit ang kaisipan ay ang taong di-sumasampalataya ay ibinukod na ngayon at 
binura na sa sanlibutan.  Ang pagkakaroon ng kahit isang mananampalataya ay nag-aalis sa pag-
aasawa mula sa pananaw na makasanlibutan.  Ngayon ang pag-aasawang iyan ay tinatanaw na 
pinabanal.  Ang ilang panlabas na kabanalan ay ibinibigay sa pag-aasawa.  Kahit na ang di-
sumasampalatayang asawa ay umuwi at manatili pa ring asawang di-sumasampalataya, gayunman, 
ang bahay na iyon ngayon ay pinatatakbo ng maybahay na sumasampalataya, kung kaya’t ang 
bahay na iyon ay hindi na maingay sa acid rock, ang pagkain ay nakahanda na at nasa oras, may 
kaayusan nang bumaba sa bahay.  Ang di-mananampalataya ay may sumasampalatayang kasama na 
namumuhay ng kanilang pananampalataya.  At nakikita niya ang kaibahan sa kanya.  Hindi niya 
ibinibigay ang kanyang puso sa ibang mga lalaki.  Alang-alang sa Panginoon siya ay malinis sa 
kanyang asawa.  Ang sumasampalataya, banal na paglakad ng asawang babae o lalaki ay bumababa 
sa tahanan.   
 
Ang di-mananampalataya, o ang pag-aasawa kung gayon, ay pinabanal, inilagay sa ilalim ng 
impluwensya ng ebanghelyo na may isa sa dalawang resulta.  Alinman sa ang di-sumasampalataya 
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ay maiwan ngayon na walang maikakatwiran, o, sa biyaya ng Dios, itong halimbawa ng 
mananampalataya ay dumating sa sarili niyang kaligtasan.  Pakinggan ang talatang 16: “Asawang 
babae, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo 
malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa?”  Pakinggan din ang I Pedro 3:1, 2:  “Gayundin 
naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyu-inyung sariling asawa, kahit na ang ilan 
sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat nang walang salita sa pamamagitan ng 
ugali ng kanikanilang asawang babae; kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-
uugali.”   
 
Iyan ay may makapangyarihang implikasyon.  Huwag mo silang palampasin! Ang personal na 
pananampalataya at ang banal na pamumuhay ng asawang lalaki o babae ay makapangyarihan sa 
pag-aasawa.  Si Pablo ay nagsasalita tungkol sa sukdulang kalagayan – ang pinakamahirap na 
kalagayan, ang halos di na makayanang sitwasyon – ng pag-aasawa ng mananampalataya at ng di-
mananampalataya.  At sinasabi ng Salita ng Dios, sa pamamagitan ni Pablo, sa mananampalataya na 
ang inaalala ay mamuhay siya sa Dios, at may kamalayan sa mga tukso na darating sa kanya, 
yamang kasal sa isang di-mananampalataya, sinasabi ng Salita ng Dios, “Ang iyong banal na 
pamumuhay at ang iyong pananampalataya ay kinikilala ng Dios!  Magpatuloy ka sa pag-aasawang 
iyan.  Lumakad na may kabanalan.  Mamuhay upang ang iyong asawa ay malaman ngayon na 
nabihag ng pag-ibig ng Dios ang iyong puso.  At alang-alang sa Kanya, ginagawa mo ang lahat ng 
mga bagay upang malugod Siya.”  Ang pananalitang iyan ay para sa ating mga pag-aasawa, sa 
anumang pag-aasawa na dumaranas ng bawat problema na kayang gawin ng kasalanan.  Sinasabi 
ng Salita ng Dios, “Ang pinakamahalagang bagay sa iyong pag-aasawa ay ang personal mong 
pagtatalaga na mamuhay ng buhay na banal at masunurin.  Lumakad sa pananampalataya.  Sundin 
ang Dios sa iyong pag-aasawa.  Iyan ang malakas na kapangyarihan.  Iyan ang iyong pagkatawag. 
 
Sa pagharap mo sa mga di-malutas na suliranin, sa pagdating mo sa palagay na sinasabi mo marahil, 
na hindi kami para sa isa’t isa, o ikaw ay nasa panganib ng pagkakaroon ng kapaitan sa iyong puso 
laban sa iyong asawang babae at sinasabing hindi na siya magbabago, o sinasabi mo tungkol sa 
iyong asawang lalaki, “Hindi siya nagbabago.  Hindi ko alam na ganito pala siya,” at lahat ng 
kawalang-kaayusan na pumapasok dahil sa kasalanan at lahat ng baluktot na pangangatwiran ay 
dumarating sa atin; sinasabi ng Salita ng Dios, “Mabuhay na may kabanalan! Mabuhay sa 
pananampalataya.  Sundin ang Dios.  Mamuhay sa paraang nais ng Dios na mabuhay ka bilang 
asawang babae o lalaki.  Huwag mong tingnan ang iba.  Tumingin ka sa Dios at sundin Siya.” 
 
Iyan ay tunay na nangangahulugang dapat ay mayroong matibay, may gulang na pananampalataya 
kay Jesu Cristo bago ka mag-asawa.  Kapag itinatag mo ang iyong pag-aasawa, ang 
pinakamahalagang bagay ay ang iyong pagtatalaga ng pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo, 
at paninindigan sa pagsunod sa pananampalataya sa Kanyang Salita.  Kapag ikaw ay emosyonal na 
natali ng husto sa isang di-mananampalataya, sa anumang dahilan, kung gayon ikaw ay nagkasala.  
Ang pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo:  iyan ang iyong pagkatawag sa buhay na walang 
asawa.  Dapat kang maging matibay sa iyong pananampalataya. 
 
Itong Salita ng Dios ay nagtuturo rin sa atin, gaya ng iminungkahi ko kani-kanila lang, na ang 
tungkulin natin sa pag-aasawa ay hindi ayon sa asal o espiritual na kalagayan ng isang tao.  
Kadalasan nating natatagpuan ang ating sarili na nagsasabing, “Magpapasakop ako kung naging 
mas maunawaain ang aking asawa.”  O, “Kaya kong magmahal kung ang maybahay ko ay naging 
mas madaling pakisamahan.”  Sinasabi natin sa Dios, “Hindi ko masusunod ang salita ng Dios (ang 
sinasabi ng Dios na gawin ko sa aking pag-aasawa) dahil sa taong iyan.”  At sinasabi ng Dios, 
“Kalokohan!” Sinasabi ng Dios, “Hindi kita tinawag upang gawin ito sa kundisyon ng mga kilos o 
kalagayan ng isang tao.  Tinatawag kita upang magpasakop sa iyong asawang lalaki at ibigin mo ang 
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iyong asawang babae alang-alang sa Akin.  At ang relasyong iyan ay hindi nagbabago.  Alang-alang 
sa Akin.”  Sinasabi ng Salita ng Dios, “Ang iyong asal sa pag-aasawa ay hindi kinukundisyon ng asal 
ng isang kapareha sa pag-aasawa kundi dapat itinalaga ng kalooban ng Dios.” 
 
Naririnig mo ba itong Salita ng Dios?  Sinabi ng Dios sa atin na ang kalagayan ng pag-aasawa ay 
pirmihan.  Dapat tayong mamuhay sa ilalim ng kalooban ng Dios, naniniwalang hatid sa atin ng Dios 
ang ating asawang lalaki o babae.  Sa Kanyang biyaya man, iyan ay sumasampalatayang pag-aasawa 
(kapwa mananampalataya), o kalooban man Niya na may isang mananampalataya at ang isa ay 
nasa kasalanan, sinasabi ng Dios, “Panatilihin ang pag-aasawang iyan.”  At sinasabi ng Dios sa iyo sa 
pag-aasawang iyan:  “Mabuhay na may kabanalan.”  Na may ganitong pangako:  Siya na kumikilala 
sa Dios, ay kikilalanin ng Dios. 
 
Pagpalain nawa ng Dios ang salitang ito sa ating puso. 
 
Ama namin, salamat po sa Iyong banal na salita.  At dalangin namin na magkaroon nawa kami ng 
biyaya ng pagsunod; na dito sa kasalukuyang mundo ng kasamaan kami ay mamuhay na may 
kabanalan, banal sa Iyo; at ang asal namin sa aming pag-aasawa at sa buo naming buhay ay hindi 
ayon sa ginagawa ng iba.  Kundi ito ay palaging mula sa prinsipyo ng pag-ibig at pagsunod sa Kanya.  
Sa pamamagitan ni Jesu Cristo kami ay dumadalangin, Amen. 
 
 


