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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 10:31

" Mga Dapat Unahin Sa Pag-aasawa (2)"

ni Prof. Barrett Gritters

Noong isang linggo tayo ay binigyang-pagkakataon na marinig ang unang bahagi ng mensaheng
pinamatagang “Ang Biblikal na Dapat Unahin sa Pag-aasawa.”  Ang mensahe ay orihinal na ibinigay sa
isang pagpupulong sa pag-aasawa  na ginanap sa Trinity Protestant Reformed Church sa Hudsonville,
Michigan noong Oktubre ng 2003.  Ngayong hapon ay isasahimpapawid natin ang ikalawang bahagi
ng napapanahong mensaheng iyon. 

Nakita natin noong isang linggo na malinaw na binigyang-diin ni Prof. Gritters mula sa Salita ng Dios
na ang pag-aasawa ay maaaring magkaroon ng isa lamang sukdulang layunin, kasama ng lahat ng
bagay:  ang kaluwalhatian ng Dios.  Sa kanyang pananalita ngayon ipapakita niya na ito ay pinaka
praktikal at may malaking pakahulugan sa ating pag-aasawa.  Kung mauunawaan ng mag-asawang
Cristiano  na ang sukdulang layunin ng kanilang pag-aasawa ay tunay ngang upang luwalhatiin ang
Dios, kung gayon, sa mga salita ni Prof. Gritters, ginawa nila ang isang mahalagang unang hakbang
sa pamumuhay ng masaya, Cristianong buhay sa kanilang pag-aasawa.  Ang mga bagay, sabi nga nila,
ay magsisimula nang maisaayos.  Ang kaisipan ng sakripisyo at ang kaisipan ng layunin ng araw-araw
ng kanilang pag-aasawa ay magiging napakalinaw sa kanila.  

Sa ikalawang bahagi ng kanyang pananalita, palalawakin ni Prof. Gritters sa isang napaka praktikal na
paraan ang ilan sa mga pakahulugang ito -  ano talaga ang ibig sabihin para sa atin sa ating pang
araw-araw na pamumuhay at sa isang praktikal na kalagayan na sa ating pag-aasawa ay kailangan
nating hanapin ang kaluwalhatian ng Dios? 

Hindi ko maiwasang muling bigyang-diin ang kahalagahan ng paksang ating tinatalakay ngayon at ang
kahalagahan ng pananalitang maririnig natin.   Sinomang nakapunta na sa pampamilyang bahagi ng
isang Christian bookstore ay makikita agad na ang makabagong Cristiano ay naging napakainteresado
sa paksang pag-aasawa at ang pamilya.  Sa katunayan, ito ay nagiging maunlad na negosyo – mga
aklat, pagpupulong, mga seminar, at mga pagpupulong sa pag-aasawa.  Subalit marami dito ang hindi
tanda ng kalusugan sa Cristianong iglesia kundi tanda ng karamdaman.  Ito ay halos gaya ng
pasyenteng may nakamamatay na kanser na taimtim na naghahanap ng ibang panlunas, umaasang
may maaari pang magawa.  Lalong higit, ang mga lalaki at babae ay desperado sa sariling kaligayahan
sa kanilang pag-aasawa o sa kanilang mga relasyon at sinusubukang humanap ng matatawag na
“madaliang pag-aayos,” o ng ilang magical formula, upang lutasin ang lahat ng kanilang problema sa
pag-aasawa.

Ipapakita sa atin ni Prof. Gritters na ito ay walang pag-asa malibang unahin natin ang Dios, iyon ay,
na luwalhatiin natin ang Dios at sundin ang Dios at paglingkuran ang Dios sa ating mga pag-aasawa.
Ang pinakamahalagang bagay, para sa isang Cristianong asawang lalaki at isang Cristianong asawang
babae, ay ang malaman na ang Dios ay ang Panginoon.  Siya ang pangunahin sa lahat ng bagay sa
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kanilang pag-aasawa.  Siya ay nananaig sa lahat ng bagay.  Samakatuwid, sa sandaling ang lalaki at
babae, ang asawang lalaki at asawang babae lamang, ay gawin iyong una ang lahat ng mga bagay sa
kanilang pag-aasawa ay mailalagay sa ayos.

Kaya nais nating marinig ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Prof. Gritters ngayon.  Si Prof. Barry
Gritters ay propesor sa Protestant Reformed Seminary sa Grandville, Michigan.  Mapapakinggan natin
ang ikalawang bahagi ng mensahe na ibinigay niya noong Oktubre ng 2003 na may pamagat na “Ang
Biblikal na Dapat Unahin sa Pag-aasawa.”   Pakinggan nating mabuti si Prof. Gritters sa kanyang
pangwakas na pananalita. 

Sa isang napaka praktikal na pananalita, ang aking buhay ay hindi sa akin.  Ito ay para sa aking asawa.
Ang kanyang buhay ay hindi sa kanya, kundi ito ay para sa kanyang asawa.  Mamamatay ako upang
paglingkuran siya.  Gagamitin niya ang kanyang buhay hanggang ito ay mawala na alang-alang sa akin.
Iyan ang tungkol sa pag-aasawa.

Para sa kaluwalhatian ng Dios at hindi para sa aking kaligayahan at aking kasiyahan.  Kapag ako ay
namuhay ng ganyan sa pag-aasawa, at kapag ang mga mag-asawa ay namuhay ng ganyan sa
pag-aasawa, kung gayon ang ganyang uri  ng pag-uugali at ang ganyang uri ng kaasalan ay
makakarating sa lahat ng dako, ito ay magniningning sa bawat bahagi ng ating buhay.  Ito ay
magniningning sa bahaging ito ng ating buhay, na iyan ang dahilan kung bakit nais nating magkaroon
ng mga anak.  Hindi upang masiyahan ako kundi upang maluwalhati ang Dios, dahil ang bunga ng
relasyon ni Jesu Cristo at ng Kanyang iglesia ay mga anak.  Hindi lamang isa o dalawa, upang kapag
tayo ay tumanda na mayroong mag-aalaga sa atin, kundi upang ang Dios ay maluwalhati sa
pamamagitan ng mabungang iglesia, ng lumalagong iglesia, ng iglesiang may mga pamilya kung ang
Dios ay lubos na masisiyahang pagpalain ang ating mga pag-aasawa.

Ang pag-uugaling iyon ay makikita sa lahat ng mga bahagi.  Ito ay makikita sa kung paano natin
ginagamit ang ating pera, ano ang pinaggagamitan natin ng ating pera.  Ito ay makikita sa kung ano
ang ginagawa natin kapag Biyernes ng gabi.  Ano ang ginagawa natin sa mga sobra nating oras.  Saan
tayo pumupunta kapag nagbabakasyon.  Gaano kadalas nating dinadalaw ang may sakit, ang mga
bahay-alagaan, ang mga ospital.  Wala tayo dito para sa atin.  Tayo ay narito para sa Kanya.  Hindi
makasarili, nagpapakasakit, nagtitiis, pagbibigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae at ng
asawang babae sa kanyang asawang lalaki upang ang Dios ay maluwalhati – at ito ay hindi para sa
ating kaligayahan.

Isa sa pinakamagandang paglalarawan nito:  Kapag ang lalaki ay nagkasala sa kanyang asawa, kung
gayon ito ay kailangang mangyari, “Honey, ikinalulungkot ko.”  At pagkatapos ay ito:  “Hon,
pinatatawad na kita.”  Madali lang?  Sinumang may asawa ay alam kung gaano kahirap na mahirinan
sa mga salitang iyon!  Napakahalaga para sa banal na pag-aasawa, ngunit napakahirap.  Bakit ito
napakahalaga?  Dahil ganoon ang paraan sa atin at kay Cristo.  Bakit napakahirap?  Dahil kailangan
kong mamatay upang masabing ikinalulungkot ko, na amining mali ako, na nagkasala ako.  At ang
asawa ko ay kailangang mamatay para sabihing “Pinatatawad na kita,” sa halip na hayaan itong maging
pagkakataon upang gawin ang gusto niyang gawin o ang gusto rin niyang gawin, nang malaya.  Hindi
dahil karapat-dapat ako doon, hindi dahil karapat-dapat siya doon, kundi malaya.  Bakit?  Upang may
matutuhan kami tungkol sa relasyon namin ni Jesu Cristo na malayang nagpapatawad sa atin.  Kapag
tayo ay nagsisi at sinabing tayo ay nalulungkot, Siya ay lumalapit at sinasabing, “Hindi ka karapat-dapat
para dito, ngunit, alang-alang sa Akin at sa Aking kaluwalhatian, pinatatawad Kita.”
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Matuto, makita, malaman at ibigin kung anong tulad ng mabuhay kasama ni Jesu Cristo.  At hayaang
ang inyong pag-aasawa ay umayon ng lalong higit at hubugin ito ng higit upang kung mayroong
tumingin sa inyo, sasabihin niya, “May natutuhan ako tungkol kay Jesu Cristo at sa Kanyang iglesia.”

Iyan ang kailangan nating panatilihin sa sanlibutang ito.  Iyan ang uri ng pagsaksi na kailangan nating
magkaroon sa ating mga pagpupulong sa pag-aasawa.  Sinoman, kung gayon, na hindi Protestant
Reformed dito ngayong gabi, ay malalaman ninyo ito:  na gayon na lamang ang pagmamahal namin
sa inyo na nalaman ninyo ito tungkol sa amin:  hindi kami interesado sa aming kagalakan, hindi kami
interesado sa aming kaluwalhatian; ang sumunod kay Jesu Cristo ang nais namin, at nais naming
makasama kayo, naglilingkod sa Kanya at sa Kanya lamang.

Kailangan nating maging ganoong uri ng ilaw sa kadiliman.  Tayo ay nabubuhay sa napakadilim na
sanlibutan.  Isa sa mga batayan ng pagpapahayag ni Pangulong Bush ng linggo ng proteksyon sa
pag-aasawa (marriage protection week) noong 2003 ay dahil sa alam niya kung ano ang nangyayari
sa adyendang homosekswal at adyendang laban sa pag-aasawa at panghihikayat.  Sa Washington, D.C.
at sa buong bansa natin tayo ay nabubuhay sa isang marumi at masamang sanlibutan. Ang layunin ng
diablo sa likod ng mga grupong iyon (ang adyendang homosekswal, ang adyendang laban sa
pag-aasawa, at ang iba pa -  maging iyon ay malinaw na layunin ng mga taong may kinalaman o hindi,
di natin masasabi, bagaman karaniwang gayon nga) ay ang sirain ang pag-aasawa upang ang relasyon
ni Cristo at ng iglesia ay mawalang-dangal, at dapat tayong lumagay sa unahan sa sanlibutan na
malakas na nagpapahayag:  “Ito ang dahilan kung bakit nais nating maingatan ang pag-aasawa!   Hindi
dahil nais natin ang kaligayahan ng mga tao, kundi dahil tayo ang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo.
At bilang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo dapat din natin Siyang parangalan sa ating mga
pag-aasawa, sa makalupang relasyon ng asawang lalaki at babae.”                                       

Sa mundo kung saan ang pag-aasawa ay para sa sarili at sa ating kasiyahan at kalayawan, at dahil ito
ay para sa ating sarili sa sanlibutang ito, mayroong mabilis, madaling diborsyo, upang ikaw ay maging
masaya, marahil, sa susunod na magiging pag-aasawa mo.  Hindi ito tungkol sa gayon.  Subalit iyan
ang adyenda ng sanlibutan.  Ang adyenda ng sanlibutan ay kahalayan at pakikipagtalik.  Kaya nga ang
telebisyon, o ang karamihan sa nasa telebisyon, ay kaaway ng iglesia ni Jesu Cristo.  Ito ay kaaway ng
iglesia ni Cristo dahil ito ay kaaway ng relasyong iyon – ang banal na pakikipag-isa ni Jesu Cristo at ng
Kanyang kasintahan na sumasalamin sa banal na pag-iisa ng isang lalaki at ng isang babae habang
buhay, na nagsasakripisyo para sa isa’t isa.  Walang ganoon sa kultura ng telebisyon at sa kultura ng
ating bayan.

At sa pinaka tuktok ng karumihan ng ating bansa ay ang kasalanan ng homosekswalidad, kung saan
mayroon lamang isang kasalanan:  sarili at kasiyahan para sa aking sarili.

Ang iglesia ay kailangang maging liwanag sa gitna ng napakadilim na sanlibutan.  Kailangan niyang
maging liwanag sa dalawang paraan.  Una, ay ang mamuhay tayo sa paraang makikita ng ating kapwa
(maaaring hindi tayo magkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanila, bagaman nararapat), sa
pamamagitan ng ating pag-aasawa, at pagkatapos ay sa pag-aasawa ng ating mga anak kung
pagpapalain tayo ng Dios ng mga anak, kung ano ang relasyon ni Jesu Cristo at ng Kanyang iglesia –
isang banal na pakikipag-isa habang buhay.  Ikalawa, pagkatapos ay magsasalita tayo at sasaksi una
mula sa pulpito, na nag-aanyaya sa buong paligid  na pakinggan ang ating ipinangangaral at itinuturo
tungkol sa pag-aasawa – mga pag-aasawang lumuluwalhati sa Dios.  Ngunit huwag nating hayaang
huminto iyon doon.  Magpatuloy sa pagsasalita.  Kunin ang babasahin sa likod.  Sana marami sa kanila
ay libre.  Ibigay mo iyon sa iyong mga kapitbahay.  Ibigay mo iyon sa iyong mga kaibigan.  Sabihin mo
sa kanila na ito ang ating paniniwala sa pag-aasawa.  Ganito natin gustong maging ang ating
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pag-aasawa.  Hindi dahil nais nating maging masaya, kundi nais nating parangalan ang ating
Pangingoong Jesu Cristo.

Maging ilawan, mga tao ng Dios.  Maging nagniningning, maliwanag na ilawan sa gitna ng napakadilim
na sanlibutan.  Kaya’t iayon ang inyong pag-aasawa, kung binigyan kayo ng pagkakataon ng Dios na
mag-asawa, upang makita ang pag-aasawang iyon.

At pagkatapos (ito ang pandagdag) sa iyong pag-aasawa ikaw ay magiging masaya.

Ngayon huwag mong sabihing binabawi ko sa huli ang lahat ng sinabi ko sa simula.  Ikaw ngayon ay
magiging masaya kung gagawin mo iyon, magkakaroon ng kagalakan sa iyong pag-aasawa kung
mamumuhay ka sa gayong paraan.  Nais kong maging napakalinaw dito.  Unawain, ang iyong
kaligayahan ay hindi ang layunin.  Ang aking kaligayahan ay hindi ang una sa aking pag-uugali sa aking
pag-aasawa.  Kundi ang kaligayahan ay gantimpala ng Dios at ang bunga ng pamumuhay sa paraang
dapat nating ipamuhay sa pag-aasawa.  Ako at ang aking asawa ay magiging masaya.  At ikaw rin.

Maging napakaingat sa pagkakaayos.  Ang ayos ay hindi, “Ako ay mamumuhay sa gayong paraan dahil
sa huli ako ay magiging masaya sa aking pag-aasawa.”  Ang sabihin iyon ay gaya ng pagsasabing
pagkatapos mong basahin ang Mateo 5-7, na nagtuturo sa atin na hanapin muna ang kaharian ng langit
at ang katuwiran nito at lahat nitong ibang mga bagay ay idaragdag sa atin, “Hahanapin ko muna ang
kaharian ng langit dahil interesado ako sa lahat ng mga bagay na ito na idaragdag sa akin ng Dios.
Pagkain, masarap na pagkain. Inumin, mabuting inumin.  Damit at tirahan.  Hindi ko sasabihin
kaninoman, ngunit ang aking layunin ay makuha lahat nitong mabubuting bagay.  At sabi ng Dios ang
paraan upang makuha ang mabubuting bagay na ito ay hanapin muna ang kaharian ng langit.”   Sabi
mo, iyan ay paurong.  Syempre iyon ay paurong.  Iyon ang bunga.  Iyon ang gantimpala.  Karaniwan
ang ating layunin ay hanapin muna ang kaharian.  At ngayon sa pag-aasawa din.  Hanapin muna ang
kaluwalhatian ng Dios sa ating pag-aasawa, at ang gantimpalang bigay ng Dios at bunga ay,
karaniwang (siguro ay saka na natin pag-uusapan kung ano ang ibig sabihin ng karaniwan) magiging,
na tayo ay magiging masaya sa ating pag-aasawa.  

Hindi ba iyan ang kabalintunaan ng buhay Cristiano na naritong muli?  Kailangan mong mawalan ng
buhay upang magkaroon nito.  At sila lamang na mawawalan ng buhay ang, sa huli, ay magkakaroon.
Ngunit anong pakinabang ang magkaroon ng kagalakan sa pag-aasawa.  Anong galak ang mamuhay
sa gayong paraan sa pag-aasawa.  Alam mo kung anong uri ng kagalakan ang makasama si Cristo, di
ba?  Ang magsalita Siya sa iyo at sabihin sa iyo upang malaman mo ng walang pag-aalinlangan, “Mahal
kita.”  Ang malaman ng walang pag-aalinlangan ang patotoo ni Jesu Cristo, “Lagi kitang mamahalin.
Hindi kita pakakawalan”?  Ang mabuhay na kasama Niya sa paraang nararamdaman mo ang Kanyang
mahigpit na yakap.  Ang mabuhay na malapit sa Kanya.  Ang marinig Siyang sinasabi sa iyo ang mga
lihim ng Kanyang layunin.  Ang marinig Siyang sabihin, “Nais kong makasama ka sa lahat ng oras.
Hindi Ko nais na iwan ka.  Hindi Ko nais na iwan mo ako.  Tayo ay magiging tulad nito magpakailan at
kailanman.”  Mayroon pa bang hihigit sa kalugurang tulad nito para sa anak ng Dios, na sabihin iyon
ni Jesu Cristo?  Iyan ang uri ng kagalakan na mararanasan mo sa iyong pag-aasawa kapag
isinapamuhay ninyo ang inyong buhay sa pag-aasawa sa Kanyang karangalan at Kanyang
kaluwalhatian.  May kaunti pang mas mabuti kaysa sa pag-aasawa. 

Malugod sa iyong asawa.  Malugod sa kanyang pagmamahal.  Ngunit ang pangunahing bagay:  ang
ating pag-aasawa kay Cristo.

May asawa o wala, mayroon tayo niyon.  At iyon ay hindi magwawakas.  Dapat unahin.  Isa sa kanila.


