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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:22-28

"Paglutas Sa Mga Hidwaan Sa Pag-aasawa (1)"

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ngayong araw ang Reformed Witness Hour ay may natatanging panauhin, marahil ay kilalang-kilala na
ng marami sa atin:  Rev. Wilbur Bruinsma ng Kalamazoo Protestant Reformed Church.  Si Pastor
Bruinsma kailan lang ay nagsalita sa isang pulong sa pag-aasawa sa paksang “Paglutas sa Hidwaan ng
Mag-asawa.”  Isasahimpapawid natin ngayon ang unang bahagi ng kanyang mensahe.

Kasama natin siya at naisip na tanungin siya ng ilang katanungan upang pasiglahin ang ating panlasa
para sa mensahe.

Pastor Bruinsma, maligayang pagdating sa Reformed Witness Hour.  Ano po ang inyong nakita, bilang
pastor, na naging pangunahing dahilan ng hidwaan sa pag-aasawa?  

 “Hindi lamang ang kasalanan kundi pagmamataas.  Sa katunayan, sa pananalitang isasahimpapawid,
bibigyang-diin din natin ang katotohanang iyan – na mayroon tayong lahat sa loob natin ng
makasalanang laman.   At sa loob ng makasalanang laman na iyan ay matatagpuan ang pagmamataas.
Madali para sa atin, kahit bilang mga anak ng Dios, na maging mapait at magalit sa iba.  Ang mga
bagay na iyon ay maaaring mabuo sa pag-aasawa at madalas ay nagiging dahilan ng hidwaan sa
pagitan ng asawang lalaki at babae.

 “Marahil iyan ang pangunahing dahilan ng hidwaan.  Maraming maliliit na bagay na maaaring lumitaw
sa pag-aasawa na magiging sanhi ng problema ngunit ang kasalanan o pagmamataas ang pangunahing
problema.”
 
Iyan ay tunay na tunay.  At tiyak ko na ang bawat anak ng Dios na may-asawa na ay alam ang tungkol
diyan.  Ano, kung gayon, ang tungkol sa ilang lunas laban dito sa napakasamang pagiging makasarili
na nakikita natin sa ating mga sarili?  

 “Mayroon tayong mga bunga ng Espiritu na nasa atin bilang mga anak ng Dios.  Ang mga bungang
iyon ng Espiritu ay dapat aktibong ilagay ng anak ng Dios.  Dapat niyang sanayin ang kanyang sarili
sa kaamuan at kapakumbabaan, kabutihan at kagandahang-loob, at ito ay hindi lamang pangkalahatan
sa bawat isa, kundi lalong-lalo na sa relasyong mag-asawa.  Dapat nating makita sa loob natin ang
gawang iyon ni Jesu Cristo kung saan Siya mismo ang nagpakita sa atin ng kaamuan at kabutihan.  At
ganoon din natin dapat pakisamahan ang ating mga asawa.  Lalo na ang pagpapakumbaba at kaamuan
kung saan ay inuuna natin ang ating mga asawa bago ang ating sarili at ibinibigay ang ating sarili sa
kanila.”  
 
Narito ang unang bahagi ng mensahe ni Pastor Bruinsma sa Paglutas sa Hidwaan sa Pag-aasawa.
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Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito sa ikaluluwalhati ng Dios.  Iyan ang prinsipyong makikita
sa I Corinto 10:31, na siyang unang prinsipyong gumagabay sa buhay ng bawat anak ng Dios.  Ito ang
prinsipyong gumagabay na ginagamit natin sa mga pag-iisip na iniisip natin, sa mga salitang sinasabi
natin, sa mga lugar na pinupuntahan natin, at sa mga bagay na ginagawa natin.  Ito rin ang isang
prinsipyo na gumagabay sa atin sa lahat nating relasyon, kabilang na ang sa pag-aasawa.

Iyan ay tunay sa atin sa ilang iba’t ibang paraan.  Alam natin na ang pag-aasawa ay saligan ng Dios
na Kanyang itinalaga sa pasimula pa lang ng panahon, at kapag tayo ay pumasok sa kalagayan ng
pag-aasawa ang Dios ay pinararangalan natin sa pamamagitan ng pagpaparangal sa saligan mismo.

Subalit may isa pang paraan na ang pag-aasawa ay nagbibigay kaluwalhatian sa Dios.  Iyon ay ang
pag-aasawa mismo.  Itinalaga ng Dios ang pag-aasawa, bilang isang saligan, upang masalamin ang
pag-aasawa sa pagitan ni Jesu Cristo at ng Kanyang iglesia, upang sa napaka tunay na paraan, kapag
ang lalaki at babae ay pumasok sa tali ng pag-aasawa, ito ay makalupa at walang dudang may
hangganang larawan ng hindi masisirang tali na mayroon sa pagitan ni Cristo (ang Kasintahang lalaki)
at ng Kanyang iglesia (ang kasintahang babae).  Ang relasyon ay ipinahahayag sa atin ng maganda sa
iba’t ibang sitas ng Kasulatan, marahil ay wala nang mas mabuti pa kaysa Efeso 5.  Mababasa natin sa
mga talatang 22-24 ng kapitulong iyon:  “Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyu-inyong mga
asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.  Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang
babae, gaya ni Cristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan.  Subalit kung paanong
ang iglesia ay napapasakop kay Cristo, gayundin ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa
lahat ng mga bagay.”  Hindi ito masasabi ng mas mabuti pa:  Sinasalamin ng pag-aasawa ang relasyon,
ang pag-aasawa, sa pagitan ni Cristo at ng iglesia.  Kapag ang lalaki at babae, mas lalo na, kapag ang
mananampalatayang lalaki at ang mananampalatayang babae ay pumasok sa taling iyon, alam din nila
na ito ay itinalaga ng Dios upang sumalamin doon.  Kapag pinarangalan natin ang pag-aasawa,
niluluwalhati natin ang pangalan ng Dios. 

Ngunit kung lahat ng iyon ay totoo, at ito nga, kung gayon, iyon din ay dapat maging hangarin ng
pag-aasawa.  Kung ito ay layunin ng pag-aasawa, samakatuwid ito rin ang hangarin ng pag-aasawa.
Paano natin maibibigay bilang mag-asawa ang kaluwalhatian sa ating Dios?  Alam ko na may iba pang
prinsipyo na gumagabay sa pag-aasawa.  Gayunman, lahat ng mga prinsipyong iyon ay talagang
nakaugat sa isang prinsipyong ito ng Kasulatan – na sa ating pag-aasawa tayo ay nagbibigay ng
kaluwalhatian sa pangalan ng ating Dios. 

Halimbawa, gaya ng ating pag-aaralan sa ilang sandali, isa sa mga prinsipyo ng mabuti at may
kabanalang pag-aasawa ay ang asawang lalaki at babae ay dapat magbigayan sa isa’t isa at hanapin
ang kapakanan, kagalakan,  at kaligayahan ng kanilang asawa.  Ang tanong ay, Bakit?  Bakit sila dapat
magbigayan sa isa’t isa?  Ang sagot ay:  Upang maluwalhati ang pangalan ng Dios.  Sapagkat kung
paanong ibinigay ni Cristo ang Kanyang sarili para sa Kanyang kasintahang babae, ang iglesia, ay alam
din natin na niluluwalhati natin ang ating Dios sa pamamagitan ng laging pagbibigay ng ating sarili sa
ating asawa.  Ngunit lahat ng ito ay nakikita ang kanilang pinagmumulan sa pag-ibig natin para sa Dios
at sa gawa ng biyaya na kumilos sa ating mga puso.

Maraming tao ang pumasok sa pag-aasawa ngayon sa isang napaka makasariling paraan at nais
malaman kung ano ang makukuha nila para sa kanilang sarili sa pag-aasawa sa halip na ano ang
maibibigay nila sa kanilang asawa.  Sa gayong paraan ay nabibigo silang maluwalhati ang pangalan ng
Dios.  Hindi kataka-taka na napakaraming pag-aasawa ang nauuwi sa kaguluhan ngayon.  Alam ng
mananampalataya ang kanyang pagkatawag:  Niluluwalhati ko ang aking Dios sa aking pag-aasawa at
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sa aking relasyon sa aking asawang lalaki at sa asawa kong babae.  At niluluwalhati ko rin ang Dios sa
iba pang paraan.  Alam ko, dahil malinaw na sinasabi sa akin ng Dios sa Kanyang Salita (Mal. 2:16),
“Sapagkat aking kinapopootan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ang Dios ng Israel.”  At kung
kinapopootan Niya ang paghihiwalay – sa literal, kung kinapopootan ng Dios ang diborsyo – kung gayon
ay kinapopootan ko rin ang diborsyo.  At alam ko na nagdadala ako ng kaluwalhatian sa aking Dios sa
pagkapoot sa diborsyo kung paanong kinapopootan Niya iyon.

Kaya maraming iba’t ibang paraan na naluluwalhati ng anak ng Dios ang pangalan ng Dios sa pagpasok
sa pag-aasawa bilang hindi masisirang tali.  Ngunit may problema sa pagpasok sa pag-aasawa.
Kasalanan.  At ang kasalanan ay hindi maliit na problema, dahil ang problema ang sanhi ng hidwaan
sa pag-aasawa.  Ang hidwaan ay hindi nakaluluwalhati sa Dios.

Sinabi ko iyan dahil mayroong mga may kaasalan na yamang magkakaroon din naman ng hidwaan sa
pag-aasawa, ang hidwaan marahil ay isang natural na bahagi ng pag-aasawa.  At hindi naman ito
talagang malubhang problema.  Ang mahalaga ay nananatili kaming magkasama.  Makakita man kami
ng kaligayahan sa pag-aasawa ay hindi na mahalaga.  Magkakaroon din naman ng hidwaan, kaya, kung
kayo ay mag-aaway, kayo ay mag-aaway.

Hindi iyan totoo.  Layunin ng Dios sa pag-aasawa na ang lalaki at babae ay magkasamang mamuhay
sa kapayapaan at pagkakasundo at kaligayahan sa isa’t isa.  Tanging ang ganoong uri ng relasyon ng
kapayapaan at pagkakasundo ang sumasalamin ng maayos sa relasyon ni Cristo sa Kanyang iglesia at
maayos, kung gayon, na lumuluwalhati sa pangalan ng ating Dios.  Lahat ng hidwaan sa pag-aasawa
ay kasalanan.  Mula sa maliliit na away na maaari silang magkaroon sa isa’t isa, hanggang sa mas
mabigat na pagtatalo na maaari silang magkaroon, lahat ng iyon ay kasalanang kailangang pagsisihan.

Yamang nasabi iyon, gayunman, ay kailangan ko ring sabihin ito:  Ang hidwaan sa pag-aasawa ay
di-maiiwasan.  Ganoon iyon dahil sa pag-aasawa ang dalawang makasalanan ay pinagsama ng Dios.
Walang sinuman sa atin ang malaya sa pagkakasala.  At ang kasalanan ang nagpapalago sa hidwaan
sa pag-aasawa.  May mga di-pagkakasundo na lumalabas sa pagitan ng mag-asawa.  Sa katunayan,
isang hiwaga na ang Dios, halos mahimala, ay kumuha ng dalawang hindi magkasundong makasalanan
at ginawa silang isang laman, at pagkatapos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay pinagsama sila
sa kapayapaan at sa kagalakan na siyang kinakailangan sa pag-aasawa. 

Ang gawaing pang-pastor dito sa buong lugar ng hidwaan sa pag-aasawa ay dumami na sa iglesia
ngayon, nakakalungkot sabihin.  Mas maraming mag-asawa ngayon ang lumalapit sa mga pastor at
matatanda at nais nilang lutasin ang isang napakabigat na hidwaan at paghihiwalay na nabuo sa
kanilang pag-aasawa.  Hindi sa tila ayaw ng mga pastor at matatanda na ang gayong mag-asawa ay
lumapit sa kanila at magsalita sa kanila tungkol sa kanilang mga problema.  Sila ay tiyak na may
pagnanais na tumulong sa kanila hangga’t maaari sa mga ganoong kahirapan.  Gayunpaman, ang
hidwaang iyon na umakyat na sa puntong ito ngayon sa iglesia ay hindi mabuting tanda.  Hindi dahil
tayo, na pinagpala ng Salita ng Dios at pinagpalang lubos sa pamamagitan ng gawa ng biyaya ng Dios
sa ating mga puso, ay nararapat magkaroon ng espiritual na pag-iisip, ang espiritual na karunungan,
upang malaman kung paano pakitunguhan ang hidwaan at di pagkakasundo sa pag-aasawa kapag
itinaas nito ang pangit nitong ulo.

Ito ang nais kong talakayin sa oras na ito:  Paglutas sa hidwaan sa pag-aasawa.
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Walang duda tungkol dito, upang malutas ang hidwaan sa pag-aasawa, mahalaga para sa atin ang
maunawaan ang dahilan ng hidwaan.  Gaya ng sinabi natin sa simula, ang hidwaan at pagtatalo sa
pag-aasawa ay dahil sa kasalanan – kasalanang nasa atin.  Kahit tayo, bilang mga tinubos na miyembro
ng iglesia ni Jesu Cristo, ay may kasalanan sa loob natin.  Ngunit may isang pangunahing katangian
ng kasalanang iyon na lumalabas dahil sa lumang taong makasalanan na nasa atin.  At iyon ang
pagmamalaki.  Ang pagmamalaki ay kabaliktaran ng pagpapakumbaba – ang pinaka kabaliktaran.  
Ang pagpapakumbaba ay mabuting katangian ng pag-iisip tungkol sa iba bago ko isipin ang aking sarili.
Ito ay paghahanap ng pangangailangan, ng pagnanais ng iba bilang mas mahalaga kaysa sarili kong
mga pagnanais at pangangailangan.  Ito ay paggawa para sa iba  bago ko gawin para sa aking sarili.
Sa katunayan, ang pagpapakumbaba ay mas katulad ng kaamuan (isa pang mabuting katangian na
ginawa sa puso ng anak ng Dios).  Kaamuan, iyon ay, mas pinahahalagahan ang iba kaysa sa aking
sarili.  Ang pagpapakumbaba ay kakayahan upang tanggapin ang mali at magtiis na tayo ay lokohin,
gaya ng pagsasabi ni apostol Pablo tungkol diyan sa I Corinto 6.

Ang pagmamalaki ay kabaliktaran noon.  Ito ay pagiging mapagmataas, paninindigan.  Ito ay pagtingin
sa sarili ng isang tao at sariling pangangailangan bilang mas mahalaga kaysa pagnanais at
pangangailangan ng iba.  Ito ay palaging ginugusto ang sarili kong paraan.   Ito ang nagpapagiging
“balat-sibuyas” sa atin, mas madaling masaktan sa sinabi o ginawa ng iba, nagtatanggol dahil sa
pagsisikap na protektahan ang aking sarili laban sa iba.  Ito ay hindi pagpayag na gawan tayo ng
masama ng iba nang hindi gumaganti.  Iyan ang pagmamataas na pumapasok sa iba’t ibang reslasyon
sa buhay – relasyon ng  magulang sa anak, relasyon sa mga kaibigan, relasyon sa mga kasamahan sa
iglesia.  Ang pagmamataas ay isang nakakatakot na bagay.  Lalong inihahayag ng pagmamataas ang
kanyang sarili sa relasyon ng mag-asawa.  Ang dapat lang nating gawin ay suriin ang ating sariling puso
ng kaunti tungkol doon, at makikita natin na karaniwang silang mga malalapit sa atin ang layon ng sarili
nating pagmamataas at sarili nating kasalanan.

Yamang ang pag-aasawa ay tunay malapit na tali sa pagitan ng lalaki at babae, kung gayon ay doon
mismo, sa napakalapit na relasyon, inaalagaan ng pagmamataas ang kanyang sarili.  

Mayroon tayong dapat malaman kapag isinasaalang-alang natin itong buong kaisipan ng pagmamataas.
Ang pagmamataas ay yaong gumagawa ng lahat ng uri ng pagdadahilan para dito.  Iyan ang pinaka
katangian ng pagmamataas.  Sa ibang salita, maraming pagdadahilan na maaari nating maisip sa ating
pagmamataas.  Ang katangian ng pagmamataas ay itinatago ng aking pagmamataas ang kanyang sarili
sa akin kaya’t kapag may nagkamali sa akin, sinasabi ng aking pagmamataas, “Tama ako, sila ang mali.
Samakatuwid, may karapatan akong sabihin ang anuman o gawin ang anuman.  Wala akong pakialam
kung masaktan sila o hindi dahil tama ako at sila ang mali.”  Iyan ang pagmamataas.

O, “Alam mo, lagi akong may ginagawa para sa iba.  Panahon na para gumawa naman ako para sa
sarili ko.  Sa kabila ng lahat, ganito ang kasabihan – karapat-dapat ako dito.”  O, “Pagod na ako na
laging pinagkakaisahan.  Sa palagay ko panahon na para manindigan ako sa sarili ko ngayon.  Ipapakita
ko sa kanya na kaya ko rin siyang labanan.”

Lahat ng uri ng pagdadahilan, alam mo.  Iyan ang pinaka katangian ng pagmamataas.  Hindi ko agad
ito makikita sa aking sarili.  Maaaring makita ko ito sa iba, pero hindi ganoon kabilis sa aking sarili.  Nais
ng pagmamataas na itago ang kanyang sarili, iyan ang ugat ng lahat ng sanhi ng hidwaan sa
pag-aasawa.  Maaaring may iba pang dahilan, hindi ko itinatanggi iyan.  Ngunit ang pagmamataas ang
sanhing-ugat.
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Ipinapakita ng pagmamataas ang kanyang sarili sa maraming iba’’t ibang paraan sa relasyong pang
mag-asawa.  Una sa lahat, ang kasalanan at pagmamataas ay di-pinapansin at nagrerebelde rin laban
sa tiyak na papel na ibinigay ng Dios sa asawang lalaki at babae sa pag-aasawa.  Ginagawa iyan ng
pagmamataas.  Nauunawaan ko na hindi ko ito matatalakay na mabuti kahit naisin ko dahil si Rev.
VanOverloop ay magsasalita tungkol sa papel ng mga asawang lalaki at babae sa kanyang mensahe.
Ngunit hayaang sabihin na ang asawang lalaki, sa kanyang pagmamataas, ay madalas na ginagamit
ang kanyang papel bilang ulo ng tahanan at ipinipihit sa pagiging malupit sa tahanan.  Iyon ay
pagmamataas, ang lumang pagkataong makasalanan sa atin.  Sa halip na pagiging mabuting ulo na
nagmamahal at namumuno at gumagabay sa kanyang asawang babae sa daang dapat niyang
patunguhan sa isang mapagkalingang paraan, siya ay nagiging malupit at may mga hinihingi sa
kanyang asawa at sa kanyang pamilya na hindi bahagi ng pagiging tunay na may kabanalang ulo.  

Ang mga asawang babae, sa isang banda, dahil sa pagmamataas, ay hindi magpapasakop sa kanilang
mga asawa.  Sa halip sila ay magrerebelde laban sa kanilang mga asawang lalaki.  Dapat nating
maunawaan na inilagay tayo ng Dios sa mga papel na ito sa relasyong pag-aasawa (bilang ulo at bilang
nagpapasakop sa ulo) upang mabigyan tayo ng kagalakan at kaligayahan sa relasyong iyon.  Ngunit
isa, at kadalasan ay pareho, sa mga magkapareha ay lalabas sa kanilang mga papel sa pag-aasawa at
iisipin na mayroon silang mas mabuting patutunguhan kaysa sa ibinigay ng Dios mismo sa kanila sa
pag-aasawa.  At ang unang bagay na malalaman mo sila ay nauuwi sa di-pagkakasundo at pag-aaway
at kapaitan, na patungo sa galit.  

Wala ng ibang paraan na ipinapakita ng pagmamataas ang kanyang sarili sa relasyong mag-asawa.
Dahil ang pag-aasawa ay isang tali ng tipan na mayroon sa pagitan ng asawang lalaki at babae, may
mga ilang paraan na ang mga asawang lalaki at babae ay tinawag upang magkasamang kumilos sa
pag-aasawa.  Hindi lamang may papel ng pamiminuno at pagpapasakop, kundi ang relasyon sa tipan
ay isang relasyon ng pagkakaibigan.  Ngayon, nauunawaan ko na ang katawagan sa Kasulatan (bilang
isang laman sa isa’t isa) ay may lahat ng uri ng kahulugan.  Ngunit isa sa mga makatotohanang
kahulugan ng katawagang “isang laman” ay ang mag-asawa ay nagsasama bilang isa.  Magkasama sila
bilang magkaibigan sa isa’t isa.  Sa katunayan, pinakamabuting magkaibigan.  Ang kanilang buhay,
bilang mag-asawa, ay dapat ganap na nakabalot sa bawat isa.  Dapat silang naroroon para sa isa’t isa.
At dapat silang nasa tahanan para sa isa’t isa.

Pangalawa, itong tipan sa pag-aasawa ay nangangailangan, gaya ng lahat ng pagkakaibigan, ng
komunikasyon sa isa’t isa.  Ang magkakaibigan ay yaong nasisiyahan sa pakikisama ng isa’t isa.
Magkasama silang naglalakad at magkasama silang nag-uusap at magkasama silang umiiyak at
magkasama silang tumatawa at nagbabahagian sila ng mga lihim sa isa’t isa, lahat ng kanilang
kabiguan, lahat ng kanilang kagalakan, bilang bahagi ng pagiging magkaibigan, bahagi ng
pag-uugnayan nila sa isa’t isa.  Para paikliin, ang mag-asawa ay dapat yaong nagnanais na makasama
ang isa’t isa higit kaninuman.

Ang pag-aasawa, upang magkaroon ng tunay na kapayapaan at kagalakan at pagkakaisa, ay
nangangailangan ng asawang lalaki at babae.


