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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga Roma 15:5-7

“Magkaisang Pag-iisip Aa Pag-aasawa”

ni Rev. Carl Haak

Kaugalian na ng mga nag-aasawa sa Panginoon na, sa kanilang seremonya ng kasal, ang kanilang pastor
ay gumugugol ng panahon upang ipaliwanag ang bahagi ng banal na Kasulatan na magagamit sa
kanilang pag-aasawa.  Ito ay mabuting kaugalian.  Lalong higit, ang lahat nang ginagawa ng anak ng
Dios sa mundong ito ay namumukod.  Ito ay angat sa iba, ito ay katangi-tangi.  Iyan ay lalong totoo
kapag tayo ay nagpakasal, at ang batayan kung saan ang anak ng Dios ay nag-aasawa.  Kakaiba ang
seremonya ng kasal ng nananampalataya mula sa sanlibutan.  Isa sa mga malalaking kaibahan ay ito:
Ito ang panahon na binubuksan ng pastor ang banal na Kasulatan at ipinaliliwanag ang isang bahagi ng
Salita ng Dios na hiniling mismo ng mag-asawa na salitain sa niya.  

Masasabi ko na ito ay isang kaugalian.  Subalit ito talaga ay higit pa sa isang kaugalian.  Ito ay
kapahayagan.  Iyan ang dahilan, loobin ng Dios, kung ikaw ay wala pang asawa, isang araw kapag ikaw
ay nag-asawa na ay dapat kang magkaroon nito sa seremonya ng iyong kasal.    Ipagawa mo sa iyong
pastor, isang mananampalatayang  lalaki ng Dios sa banal na Kasulatan, na ipaliwanag sa inyo ang
bahagi ng Salita ng Dios.  Iyan ay dapat nasa inyong seremonya ng kasal.  Dapat itong naroon sapagkat
ito ay isang kapahayagan.  Ito ang pinaka-pangunahing kapahayagan na magagawa ng isang
mag-asawa.  Ang ikinasal na mag-asawa ay gumagawa ng ganitong kapahayagan:  Isasapamuhay namin
ang Salita ng Dios; sisimulan namin ang aming pag-aasawa, hindi ng mga paputok at lahat ng maiingay
na kasiyahan sa sanlibutan, kundi sisimulan namin ang aming pag-aasawa nang malugod at taimtim –
batay sa Salita ng Dios; isasapamuhay namin ang Salita na sinalita ng Panginoong Dios.

Kamakailan lamang isang mag-asawa ang humiling sa akin na magsalita sa kanilang kasal tungkol sa
Salita ng Dios na matatagpuan sa Roma 15:5-7.  Nasumpungan ko itong kagamit-gamit (tulad ng lahat
ng Kasulatan), lalo na sa pag-aasawa.  Mababasa natin sa Roma 15:5-7, “Ngayon, ipagkaloob nawa ng
Diyos ng pagtitiis at kaaliwan, 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 Diyos at Ama ng
ating Panginoong Jesu Cristo.  Kaya’t tanggapin ninyo ang isa’t isa, gaya naman ni Cristo na tinanggap
kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos.”

Nakita kong akma ang mga salitang iyon sa pag-aasawa dahil, una sa lahat, ipinapaliwanag ng Kasulatan
ang layunin ng pag-aasawa – tunay, ang layunin para sa lahat ng bagay, subalit ngayon ay higit sa
layunin ng pag-aasawa.  Nakatuon ang paningin ng Kasulatan dito sa isang layunin para sa lahat ng
bagay.  Ang isang layuning iyon ay ang kaluwalhatian ng Dios.  Nabasa natin sa talatang 6, “Upang kayo
na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating
Panginoong Jesu Cristo.”  Ang kaluwalhatian ng Dios ang pinakamataas na layunin, ang tanging layunin
sa katapusan, sa lahat ng bagay.



Page 2 of  5

Ano ang kaluwalhatian ng Dios?  Ang kaluwalhatian lamang ng Dios ay ang Sarili mismo ng Dios.  Kapag
ating niluluwalhati ang Dios, hindi tayo nagdaragdag sa Dios, hindi pinalalaki ang Dios,  hindi, tulad ng
sinasabi natin, “binabalutan ng ginto ang liryo,” sinusubukang magdagdag ng kagandahan sa Dios.  Ang
luwalhatiin ang Dios ay upang isipin lamang kung sino ang Dios sa Kanyang sarili.  Ang Dios ay
maluwalhati.  Siya ang Dios ng lahat ng kaluwalhatian.  Siya ang Dios ng kaligtasan.  Siya ang Isa na
tumubos sa Kanyang mga hinirang mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ni Jesu Cristong
Panginoon.  Kapag niluwalhati natin ang Dios,  hindi tayo nagdaragdag sa Dios.  Kundi tayo ay
namumuhay sa gayong paraan upang ipakita lamang kung sino Siya.  Ganoon natin niluluwalhati ang
Dios –sa pamamagitan ng gayong paraan na nakikita kung sino ang Dios – kaya’t ang Dios ay
naluluwalhati sa at sa pamamagitan natin.

Ang Dios ay naluluwalhati sa ating pag-aasawa.  Ang luwalhatiin ang Dios sa pag-aasawa ng isa ay
nangangahulugang mula sa ating pag-aasawa ang mga tao ay makakakuha ng impresyon kung sino ang
Dios.  Iyan ang layunin para sa pag-aasawang Cristiano.  Ang layunin para sa pag-aasawang Cristiano
ay ang makita ang Dios at makita ang Dios na maganda, mabuti, maluwalhati, lubos na kaaya-aya.  Ang
sanlibutan ay pumapasok sa kanilang pag-aasawa (iyon ay, ang mga di-nananampalataya) ninanais na
ang kanilang layunin ay maging katuparan, ang kanilang pansariling katuparan, o ang kaganapan ng
kanilang mga pangarap.  Ang mga anak ng Dios, bagama’t mahal din nila ng lubos ang isa’t isa sa
Panginoong Jesu Cristo, ay may mas dakilang layunin.  Mayroon silang natatanging layunin.  Mayroon
silang tunay na layunin, na ang Dios, sa kanilang pag-iisa, ay makita bilang Dios ng kagandahan at
biyaya.

Sana ay nagpagiray ito sa iyo.  Naisip ko na sa pag-aasawa, bilang mga Cristiano, tayo ay malungkot na
nabibigo.  Gayunpaman, kailangan nating marinig ito.  Kailangan natin itong marinig dahil ito ay
nagpapasigla sa atin, ngunit ito ay nagpapatino sa atin at dinidirekta tayo tulad ng layunin ng ating mga
pag-aasawa.  Ito’y nangangahulugan na ang layunin ng iyong pag-aasawa ay hindi una sa lahat tungkol
lahat sa iyo.  Hindi ito, una sa lahat, tungkol sa iyo at sa iyong kaligayahan.  Hindi ka nag-aasawa na may
pinakamataas na layuning, “Palagay ko magiging maligaya ako.”  Hindi ibig sabihin na ang kaligayahan
ay isang masamang bagay.  Ang kaligayahan, sa katunayan, ay darating.  Ito ay magiging bunga ng
pag-aasawa.  Ang kaligayahan (o pagiging mapalad) sa mga salita ng Kasulatan ay laging ang bunga ng
paghahangad na luwalhatiin ang Dios.  Ngunit ang punto ay ang sarili nating kaligayahan ay hindi ang
layunin ng pag-aasawa.  Ang layunin ng pag-aasawa, kasama ang lahat ng bagay, ay ang Dios, sa
pamamagitan ng ating pag-uugali, ay makita bilang Dios na maganda.  Nasa puso mo ba iyon?
Nag-aalab ba ito sa iyong puso bilang asawang lalaki, bilang asawang babae? 

Ito rin ay nangangahulugan na ang pag-aasawa ay hindi paligsahan kung sino ang mananalo at sino ang
masusunod at sino ang mananaig.  Ang bawat pag-aasawa ay hinaharap ang kasalanan ng paligsahan.
Ang kasalanan ng paligsahan ay lubhang nilulumpo ang pag-aasawa.  Manapa’y, ang layunin ng
pag-aasawa ay sa pamamagitan ng isang puso at isang isip at isang bibig ay niluluwalhati ninyo ang Dios.
Namumuhay kayo, kumikilos kayo, at pinagpapasyahan ninyo ang  magkakaiba ninyong tanong upang
ang pangalan ng Dios ay makilala bilang maganda at maluwalhati.

Magagawa n’yo lamang ito kung mayroon kayong isang pag-iisip at isang bibig ng pananampalataya sa
Panginoong Jesu Cristo.  Ibig sabihin noon na ang doktrinal o espirituwal na batayan ng inyong
pag-aasawa ay may mahalagang kinalaman.  Kapag ikaw ay nag-asawa, kapag ikaw ay nakikipagtipanan,
kung sa palagay mo ay inakay ka ng Panginoon sa taong nais Niyang makasama mo sa buhay, kung
gayon ang pinakamahalagang bagay ay iyong mapanatili at tumingin sa mga bagay tungkol sa iyong
pananampalatayang Cristiano.  Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo sa inyong pagtitipanan bilang
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mga kabataan ay palagian ninyong dalhin ang inyong mga sarili sa banal na Kasulatan; na inyong
sambahin ang Dios nang magkasama sa Kanyang iglesia; na kayo ay yumukod na, bago kayo
magpakasal, sa harap ng Salita ng Dios, sapagkat tanging ang Salita ng Dios ang magiging batayan ng
inyong pag-iisa, at tanging ang katotohanan ng Salitang iyon ang magiging batayan ng inyong pag-iisa.
Igitna ang inyong pag-aasawa sa iglesia, ang tunay na iglesia.  Italaga ang iyong sarili sa iglesia.  Sa
iglesia ang Dios ay nalulugod na alagaan ka.  Sa iglesia ang Dios ay nalulugod na pag-isahin ang inyong
pag-iisip at isang bibig.  Sa iglesia ang Dios ay nalulugod na pag-isahin kayo.  Kung nais mong
magkaroon at mapanatili ang isang malusog na pag-aasawang Cristiano, dapat kayong may isang
pag-iisip, dapat kayong nasa isang lugar sa iglesia ng Panginoong Jesu Cristo.

Masasabi natin na ang lahat ng ito ay mukhang mabuti, subalit kapag idinetalye, kadalasan itong
nawawala at hindi ganoon kadali.  Masasabi natin na maraming pag-aasawahan ang hindi nakaluluwalhati
sa Dios.  Sa katunayan, maraming pag-aasawang Cristiano ang hindi nakaluluwalhati sa Dios.  Sa
pag-iyak at pagtangis ating ipinahahayag na madalas ang ating pag-aasawa ay hindi lamang kulang sa
pagluwalhati sa Dios kundi nagdadala din ng kahihiyan sa Kanya.  Sa ating mga pag-uugali at mga
pag-iisip na nananahan sa ating mga puso at kung minsan sa malaking  pagkasira at sa malaking
kasakitan na nagawa ng mga asawang lalaki at mga asawang babae sa isa’t isa – maraming
pag-aasawahan ang nagiging pagtitiis at sakit sa puso.  Bilang mga Cristiano ating kinikilala na tayo ay
mga kawawang makasalanan at, sa ating mga sarili, ang ating mga pag-aasawa ay hindi maiingatan.

Kaya, paano natin maluluwalhati ang Dios nang may isang isip at puso sa ating  pag-aasawa?  Mababasa
natin sa Roma 15:5, “Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan, na kayo ay magkaisa
ng pag-iisip sa isa’t isa ayon kay Cristo Jesus.”   Ang sagot ay, una sa lahat, na ang Dios, sa
pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay dapat tayong ituwid upang maging isa sa pag-iisip tungo sa isa’t
isa.  Dapat nating isipin ang gayon ding bagay tungkol sa isa’t isa ayon kay Jesu Cristo.  Ang maging isa
sa pag-iisip sa pag-aasawa ay hindi pag-iisip niya ng katulad mo  o siya naman ay nagiging kung ano ang
gusto mo.   Ang maging isa sa pag-iisip sa pag-aasawa ay hindi lamang sumasang-ayon kayo inyong mga
gusto o panlasa at mga gawi.  (May pananalita dito para sa ating mga asawang lalaki na huwag nating
subuking pasuin ang lahat ng mga kaibahan na nakikita natin sa ating asawa at subuking gawin siyang
tulad natin.  May pananalita dito para sa mga asawang babae na hindi natin dapat hubugin ang ating
asawa sa kung anong palagay nating dapat sa kanya.)  Kundi sinasabi ng Salita ng Dios na dapat tayong
magkaisa ng pag-iisip sa isa’t isa ayon kay Jesu Cristo.  Maging isa sa pag-iisip sa kung ano ang palagay
ninyo sa isa’t isa ayon kay Jesu Cristo.  Ang ibig sabihin niyon ay parehong ang asawang lalaki at
asawang babae ay dapat tingnan ang isa’t isa sa Panginoong Jesu Cristo at isipin ang isa sa gayong
paraan.  

Asawang lalaki, ipinahahayag mo ba na ang Panginoong Jesu Cristo ay nagbuhos ng Kanyang dugo para
sa iyo?  Kaya isipin mo ang iyong asawa.  Kapag tinitingnan mo siya, isipin sa gayon ding kalagayan:
kung paanong ibinigay ni Cristo ang Kanyang dugo para sa iyong mga kasalanan, gayon din ang ginawa
Niya para sa kanya.

Asawang babae, naniniwala ka ba na tinitingnan ka ng Dios bilang Kanyang sariling mahalagang anak,
na tapat kang minamahal ng Dios mula sa walang hanggan?  Ganoon ba ang palagay mo sa iyong sarili,
sa pamamagitan ng biyaya?  Mabuti.  Ngunit ngayon, isipin mo ang iyong asawang Cristiano.  Kapag
tinitingnan mo siya, isipin mo siya ng may gayon ding kalagayan:  na siya ay minahal ng Dios mula sa
walang hanggan.
            
Tingnan ang isa’t isa kay Cristo.  Isipin ang tungkol sa isa’t isa sa ganitong paraan.  Sabihin, tinubos ako
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ng Dios at tinubos siya ng Dios sa dugo ng Anak.  Inibig ako ng Dios at inibig siya ng Dios sa parehong
walang hanggang pag-ibig.  Ang Dios ay nagtitiis sa akin, ang Kanyang mahirap at mapaghimagsik na
anak.  Ang Dios ay may awa sa akin at gayundin ang ginagawa Niya sa kanya.  Niyayakap ako ng Dios
sa lahat kong pagdurusa at lahat ng aking takot at pangamba,  gayon din niyayakap siya ng Dios.

Mga asawang lalaki at mga asawang babae, nakikita natin sa isa’t isa ang lahat ng uri ng bagay na hindi
natin gusto.  Subalit sinasabi ng Salita ng Dios na dapat nating tingnan ang isa’t isa ayon kay Jesu Cristo.
Nakita mo na ba ang iyong asawang lalaki?  Nakita mo na ba ang iyong asawang babae?  Sinasabi ng
Salita ng Dios na hindi mo sila nakita malibang kaya mo, sa biyaya, na makita sila sa pamamagitan ng
krus.  Kapag nakita mo sila sa pamamagitan ng krus, kung gayon ay pakitunguhan mo sila sa gayong
paraan.

Kaya ating nabasa, “ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip
sa isa’t isa  ayon kay Cristo Jesus.”  Dapat kayong mabautismuhan araw-araw ng Espiritu ng pagtitiis at
kaaliwan ng Dios.  Kailangan natin sa pag-aasawa, kung gayon, ng pagtitiis ng Dios.  Ang pagtitiis ng
Dios ang Kanyang kaganapan ng katatagan.  Ang Dios ay mapagtiis.  Nakikita ng Dios ang dakilang
kaluwalhatian na mayroon Siya para sa atin kay Cristo at Kanyang pinagtitiyagaan at tinitiis at dinadala
tayo sa kaluwalhatiang iyon.  Kung gaano mapagtiis ang Dios sa atin ay mahahayag sa atin kapag tayo
ay nakarating sa kaluwalhatian.  Kaya dapat din tayong mabigyan ng pagtitiis ng Dios.  

At dapat tayong magkaroon ng kaaliwan ng Dios, ng kaginhawahan ng Dios.  Iyon ay napakahalaga
sapagkat kapag tayo lamang ay mayroon ng kaaliwan ng Dios ay mayroon din tayo ng panloob na lakas
at ng katiyakan na mabubuhay ng magkasama sa pag-aasawa.  Kung ako ay walang kaaliwan sa Dios,
wala ako sa katayuang makitungo sa kagipitan.  Kapag atin lamang ipinahayag, “Ako ay kabilang sa aking
matapat na Tagapagligtas na si Jesu Cristo,” kapag tayo lamang ay tumingin sa Kanya, tayo ay may lakas
upang mabuhay na kasama ang isa’t isa.   

Ito ay isang panalangin.  “Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan, na kayo ay
magkaisa ng pag-iisip sa isa’t isa.”  Samakatuwid, kung ating itatanong, “Paano kami magkakaisa ng
pag-iisip sa aming pag-aasawa?”  narito ang sagot ng Dios:  Panalangin.  Sa pamamagitan ng panalangin
tayo ay ginawa upang magkaisa sa pag-iisip.  Manalangin, hindi lamang para sa isa’t isa, manalanging
magkasama.  Manalanging magkasama araw-araw.  Ang matandang kasabihan ay totoo at ang langit
mismo ay ipapakita sa iyo na ito ay totoo:  Ang pag-aasawa na magkasamang nananalangin ay nanatiling
magkasama.

Naalala kong sinabi sa akin na ang ama ng iglesia na si Augustine ay minsang tinanong, “Ano ang tatlong
dakilang kapinuhang pang- Cristiano, o ang tatlong pinakamahalagang kabutihang  pang-Cristiano?”
Sumagot siya:  “Ang tatlong pinakamahalagang kabutihang pang-Cristiano ay kapakumbabaan,
kapakumbabaan, kapakumbabaan.”  Ngayon, ako ay hindi ang ama ng iglesia na si Augustine, ngunit
kung tatanungin ninyo ako, “Ano ang tatlong pinakamahalagang bagay upang manatiling magkasama
ang pag-aasawang Cristiano?”  kung gayon ay sasagot ako sa inyo sa batayan ng buong Salita ng Dios
at itong Salita ng Dios ngayon, “Ang tatlong pinakamahalagang sangkap sa pagpapanatiling magkasama
ng Cristianong pag-aasawa ay:  panalangin, panalangin, panalangin.”  Manalanging magkasama! Iyan
ang ating pagkatawag.

Pagkatapos ay magtatapos tayo sa talatang 7:  “Kaya’t tanggapin ninyo ang isa’t isa, gaya naman ni
Cristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos.”  Iyan ang ating pagkatawag:  tanggapin ang isa’t
isa.  Ibig sabihin, huwag ninyong ilayo ang isa’t isa.  Ang buong Kasulatan ay nagtuturo sa atin na tayo
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ay ikinasal buong buhay, na kung ano ang pinagsama ng Dios ay huwag papaghiwalayin ng tao.
Itinuturo ng Kasulatan na ang pag-aasawa ay isang permanenteng bigkis ng isang lalaki at isang babae
buong buhay, at ang muling pag-aasawa, habang nabubuhay pa ang isang asawa, ay pangangalunya.
Hindi natin dapat ilayo ang isa’t isa.  Ngunit, nakikita mo, mailalayo natin ang isa’t isa hindi lamang sa
pamamagitan ng diborsyo o muling pag-aasawa.  Ang mag-asawa ay magagawa din iyan ng magkasama.
Iyon ay kapag kayo  ay mapait at malayo at masama ang loob o galit sa isa’t isa.  Iyan ay hindi
pagtanggap sa isa’t isa.  Iyan ay paghihiwalay din, sa inyong puso.  Hindi natin dapat gawin iyan.  Tayo
ay nagkakasala kapag ginagawa natin iyan.  Tanggapin ang isa’t isa.  

Tanggapin ang isa’t isa sa gayon ding paraan nang tanggapin tayo ni Cristo.  Paano Niya tayo tinanggap?
Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, tinanggap Niya tayo sa Kanyang walang kundisyong pag-ibig.
Minahal Niya tayo hindi dahil sa kung sino tayo, kundi alang-alang sa Kanyang sariling pangalan.  At
isinumpa Niya sa Kanyang sariling puso na mamahalin Niya tayo hanggang wakas.  Minahal Niya tayo
ng may pagpapakasakit.  Ibinigay Niya ang Kanyang sarili sa krus.  Hindi Niya hinangad ang sarili Niyang
mga bagay, kundi ang atin.  At mahal Niya tayo ng walang hanggan.  Hindi Niya tayo pababayaan.
Ngayon, tanggapin ang isa’t isa sa gayong paraan.  Tanggapin ang isa’t isa sa pag-aasawang Cristiano
ng walang kundisyon, may pagpapakasakit, walang hanggan, sa pag-ibig ng Dios.  Nakatingin sa
Panginoong Jesu Cristo, sabihin ninyo sa isa’t isa, “Hindi kita iiwan.  Mamahalin kita.  At ninanais kong
maluwalhati ang Dios – na sa ating pag-aasawa ang kagandahan ng Dios ay makita sa Kanyang
ikaluluwalhati at sa ating kaaliwan.”

Mamuhay, kung gayon, sa bawat banal na pag-aasawa.  Mabuhay kasama ang isa’t isa, bilang
nananampalatayang mga anak ng Dios, kung paanong ang Dios ay nabubuhay sa inyo.  Mabuhay sa
walang kundisyon, mapalad, at mapagbiyayang pag-ibig ng Dios.

________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Hinihiling namin na ito ay maging pagpapala sa aming mga puso sa
araw na ito.  Ingatan at palaguin Mo po ang aming pag-aasawa.  Panatilihin mo sila, O Panginoon, na
sariwa at mapagkumbaba sa pamamagitan ng higit na panalangin.  Tunghayan Mo po kami ng Iyong
buong-giliw na habag.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


