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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 2:18-25

“Ang Pag-aasawa Ay Kaloob Ng Dios”

ni Rev. Carl Haak

Ang katotohanan ng pag-aasawa ay palagiang pangangailangan.  Dapat ipangaral at ituro palagi ang
katotohanan ng pag-aasawa.  May mga henerasyon na nanghawakan nang may kasapatan sa pag-aasawa.
May salinlahi na binigyang parangal ang pag-aasawa bilang banal na institusyon ng Dios.  Paano pa kaya
ang sa ating kasalukuyang henerasyon?

May malalim na bitak sa pagitan ng biblikal na katotohanan at ng maka sanlibutang pananaw sa
pag-aasawa.  At ang kaibahan ay tunay na malaki.  Ang panahon natin ay panahon ng pagsasama-sama,
ng mga homosexual, pagsasama ng walang basbas ng kasal, pagtatalik na labas sa kasal.   Ang panahon
natin ay nanghahawakan sa pagsuway sa pag-aasawa.  Ang biblikal na katotohanan at tinatanaw ng
pag-aasawa ay nakakatawa na ngayon sa maraming tao.

Ganito rin ang kaso sa panahon ni Jesus.  Nang magbigay ng patikim si Jesus sa Mateo 19 sa
napakagandang tanawin na kalooban ng Dios sa pag-aasawa para sa Kanyang bayan, tumugon ang mga
alagad at sinabi sa Kanya sa talatang 10:  “Kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas
mabuti pang huwag mag-asawa."

Kung ganito ang nangyari sa panahon ni Jesus, gaano pa kaya ito kaganda ngayo at kabanal sa pananaw
ni Jesus para sa pag-aasawa na hindi maarok ng sanlibutan ngayon.  Sa panahon natin, ginagawang dios
ng tao ang sarili niya.  Ang pangunahing aral sa ating panahon:  gawin mo ang masaya para sa iyo.  Ang
pangunahing sentro sa pagsamba sa panahon ngayon:  kaaliwan.  Ang bantayog sa ating panahon:
telebisyon at pelikula.  At ang ginagawa:  pagtatalik sa hindi asawa.  Ang ganitong salinlahi ang manunuya
kay Jesus at sa Kanyang pananaw sa pag-aasawa kapag itinuro Niya na ang pag-aasa ay bigkis ng Dios
sa habambuhay, ng isang lalaki at babae.  Makikita nila na ang ganitong mensahe ay hindi katalinuhan.
At sasabihin ni Jesus sa ganitong salinlahi:  hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, kundi iyon
lamang pinagkalooban nito (Mateo 19:11, 12).

Sisimulan natin ngayon ang isang serye sa pag-aasawa, ang pamilya ng tipan ng Dios, at nabubuhay para
sa kaluwalhatian ng Dios.  Ating sisimulan ang pagpapahayag na ang ating kasalanan at pagka makasarili
ay ang nagpabulok sa atin na ating pangangailangan sa biyaya ng Dios kung ating madarama ang kahanga
hangang layunin ng pag-aasawa.  Kailangan natin ang Salita ng Dios, sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
upang mabuksan ang ating mga mata.  Kailangan natin ang biyaya ng Dios na babago sa atin.

Kailangan natin iyan dahil, hindi lang sa tayo ay makasalanan, kundi namumuhay sa mundo na gumagamit
ng banal na salita ng “pag-aasawa na tumutukoy sa dalawang tao, lalaki at babae na pinagsasama.
Maaaring maging mabuti muna ito pansumandali bago bumagsak ang lipunan sa pagka-malupit at
pagdating ng Anti-cristo.  At sa panahong iyan tinawag tayo bilang mga Cristiano at bilang iglesia para
ipangaral ang kadakilaan at ang kaluwalhatian ng pag-aasawa.  Pero ang kadakilaan at kaluwalhatiang ito



Page 2 of  5

ay higit pa sa ating kakayahan na madama at maunawaan ang Espiritu Santo ni Jesu Cristo.  Hindi natin
malalaman ang pag-aasawa; hindi natin mauunawaan ang mamuhay sa pag-aasawa; hindi tayo
makakapamuhay na may kabanalan sa pamilya, kung wala ang pagkatuto mula sa Dios.  Maupo tayo sa
paanan ni Jesus kung nais natin itong malaman.  Tayo ay dapat palayain ng Dios mula sa pagka
makasarili, pagtanggi sa Dios, pagka mahilig sa laman, nalalason ng kalaswaan ng sanlibutan.  Panalangin
ko na ang Salita lamang ng Dios ang mangasiwa sa atin at pagkalooban tayo ni Cristo na makita kung ano
ang nilalang ng Dios na pag-aasawa at pamilya.

Sasabihin mo nga sa akin,  “Eh pastor, tama ka pero hindi mo naiintindihan?  May higit pa akong
kailangan.  Kailangan ko hindi lang katotohanan na mula sa Biblia.  Kailangan kong maayos ang aking
pag-aasawa.  Kailangan kong bahuhin Niya ako.  Kailangan namin ng praktikal na tulong!  Pabulusok na
ang nangyayari.  Hindi na sapat sa amin ang mga katotohanan ng Biblia.”

Minahamahal, ang biyaya ng Dios sa iyo at sa akin, ay nagpapasimula sa Kanyang Salita.  Sinabi ni Jesus
sa Juan 17:7:  “Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa
iyo.”   Ang saligan ay dapat nakaayos sa ating mga puso.  Ang mga pundasyon ay nakabaon sa ating mga
kaluluwa.  Bigyan natin ng lugar para makatayo sa gitna ng malakas na hangin ng ating kapanahunan at
ng ating sariling laman.  Lumapit tayo sa Salita ng Dios.  At tayo ay lumuhod ng walang alinlangan.

Nais kong ipakita sa iyo ngayon na ang pag-aasawa ay ibinigay nga ng Dios sa pasimula; na ito ay itinatag
ng Dios; at ang Dios ang gumagawa nito.

Gawa ng Dios ang pagtatatag ng pag-aasawa sa pagitan ng lalaki at babae, na kamatayan lang ang
makapaghihiwalay.  Ang Dios ang nagtatag nito.  Ang ibinigay ito ng Dios.  Ginawa Niya iyan, gaya sa
naisulat, sa Genesis 2.  Ito ang pangunahin at saligan ng katotohanan na masasabi patungkol sa
pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay hindi umiikot sa lipunan.  Ang pag-aasawa ay hindi isang bagay na pang
kultura.  Ito ay gawa ng Dios para sa lalaki at babae.  Itinatanggi iyan ng sanlibutan.  Pinagtatawanan ito
ng sanlibutan.  Kaya pinapakitunguhan nila ang pag-aasawa ayon sa nais nila.  Kaya tinatangkilik ito ng
mga pahayagan na may kasamang diborsyo at iba pa.  Ang katotohanang ito sana ay maging malinaw sa
inyong mga puso:  ang Pag-aasawa ay gawa ng Dios, ito ay itinatag Niya.

Una sa lahat, mula Genesis 1 at 2, ating matututuhan na ang pag-aasawa ay gawa ng Dios dahil ang
pag-aasawa ay nilikha Niya para sa lalaki at babae.  Sa Genesis 1:27, 28 sinabi sa atin na ginawa ng Dios
ang tao, ang lalaki at babae, upang magpakarami.  Ating mababasa:  “Kaya't nilalang ng Diyos ang tao
ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki
at babae.   Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, "Kayo'y magkaroon ng mga anak at
magpakarami.”  Pero ano ba ang kaugnayan ng lalaki at babae para magpakarami?  Ipinaliwanag ito ng
Dios sa pasimula ng Genesis 2:18ss.  Ipinaliwanag Niya kung ano ang Kanyang disenyo para sa lalaki at
babae.  Ating mababasa sa talatang 18 na “Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa; siya'y igagawa ko ng
isang katuwang na nababagay sa kanya."  

Pansinin mo na hind ginawa ng Dios na mangyari lang.  Pero sa ating mababasa mula sa talatang 18 at
sa sumunod pa, ginawa Niya ang mga hayop, na dala-dalawa, upang pangalanan sila ni Adan (lalaki at
babae), upang magawa niya ito, kailangan niya ng babae – na pupuno sa kanyang puso.  Ating mababasa
sa talatang 20, matapos dumaan ang lahat ng mga hayop, “subalit para sa lalaki ay walang nakitang
katuwang na nababagay para sa kanya.”  Iyan ang ginagawa ng Dios.

Ating mababasa sa talatang 21:  “Kaya't pinatulog nang mahimbing ng PANGINOONG Diyos ang lalaki, at
habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar
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na iyon.”  Ginawa Niya ang babae na buhat sa lalaki – hindi mula sa isang hayop, hindi hinago sa hayop
– kundi mula sa lalaki, na ginawa ayon sa larawan ng Dios, upang ang babae at magkaroon ng katulad
na wangis sa Dios.  Ginawa Niya ang babae mula sa tadyang ni Adan: ang buto na nangangalaga sa
mahahalagang sangkap, ang kanyang puso.

Mga asawang lalaki, ang babae ay nilalang  hindi mula sa buto sa paa ng lalaki, para sipain lamang.  Siya
ay hindi nilalang mula sa bungo mo.  Siya ay nilalang mula sa tadyang, kung saan ang nagtuturo na ang
mahalin siya na tulad sa malapit sa iyong puso.  Siya ay ibinigay para mangalaga sa iyong malambot na
puso.

Pagkatapos, nang lalangin Niya ang babae, dinala Niya ito kay Adan sa pag-aasawa, na nasa 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.”  At sila ay kapwa hubad… at hindi nahihiya,” ating mababasa iyan sa talatang 25.
Iyan ang pag-aasawa.  Ang lahat ay patungo sa pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay disenyo ng Dios.  Ito
ay gawa ng Dios dahil nilalang Niya ang lalaki at babae upang maging isa sila sa pag-aasawa.

Ikalawa, mula sa Genesis 2 ating matututunan na ang pag-aasawa ay gawa ng Dios na dito Siya ang
nagbigay kay Eba para kay Adan, ang parangal ng isang ama.  Ating mababasa sa talatang 22:  “at ang
tadyang na kinuha ng PANGINOONG Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at dinala siya sa lalaki.”
Hindi Niya itinago si Eba at pagkatapos sinabi,  “Adan, hanapin mo siya.”  Kundi Siya ang unang Ama na
nagbigay ng kamay ng kanyang anak.  “Iyan ang nais Ko sa kanya,” sabi ng Dios.  “Ito ang nais ko na
mangyari sa babae.  Nais Ko na ibigay sa kanya ang lalaking ito.”

Sa isang simpleng kaisipan ang Dios ang ama ni Eba.  Si Eba ay Kanyang anak na babae.  Pinasiya Niya
siya, at minahal Niya siya.  Pero, kahit siya ay sa Kanya, ibinigay Niya sa kanya ang lalaking ito sa isang
relasyon.  Ibinigkis Niya sila at tinawag itong pag-aasawa o kasal.  Kinuha Niya siya sa sarili Niyang mga
kamay at ibinigay sa lalaki.  Hindi Niya iniwan ang babae, para maghintay na lang sa mangyayari.  Kundi
ibinigay Niya siya sa lalaki para pahalagahan.

Ating mababasa ang isang kahanga-hangang anyo ng pag-aasawa na ginamit sa kasal:  “Na ang Dios ang
sumaksi sa ginawa Niya, na sa sarili Niyang kamay, inihatid Niya sa bawat lalaki ang magiging kabiyak
nito.”  Ang Dios ang gumawa nito.  Dinala Niya si Eba kay Adan at ibinigay kay Adan si Eba.  At ang Dios
ang naghahari sa kanila, hatid sa bawat lalaki ang kanilang asawa at sa bawat babae ang kanilang kabiyak.

Ikatlo, ang pag-aasawang ito ay gawa ng Dios dahil ang Dios ang nagsalita kung ano ang maging dapat
sa pag-aasawa, na Siyang nagbigay ng kahulugan kung ano ang pag-aasawa.  Sa 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.”  Sino ngayon ang nagsalita sa talatang 24 ng Genesis 2?  Sa talatang 23 ating mababasa,
“At sinabi ng lalaki, "Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging
Babae, sapagkat sa Lalaki siya kinuha."  Ang talatang 24 ba ay pagpapatuloy lang ng pananalita ni Adan?
Si Adan ba ang nagbigay ng kahulugan sa pag-aasawa, na iiwan ng lalaki ang ama at ina niya?  Ang tao
ba ang nagsabi nito?  Ang sagot ay, Hindi.  Ang talatang 24 ay sa bibig mismo ng Dios nagmula sa Hardin
ng Eden sa mga sandaling iyon.  Ibig bang sabihin ang Dios ang Nagsalita sa Genesis?  Oo.  Sa Mateo 19,
sinabi ni Jesus na si Moises ay kinasihan ng Dios na sumulat ng Genesis.  At naniniwala si Jesus na sa
talatang 24 si Moises ay kinasihan sa pagsulat, pero ang isinulat niya ay ang mismong lumabas sa bibig
ng Dios. 

Pakinggan mong maigi habang binabasa ko ang Mateo 19:4, 5:  “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
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ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman?'”
Nilinaw ni Jesus na ang Dios ang nagsalita sa Genesis 2:24.  Ito ay gaya ng isang seremonya sa isang
kasal.  Bilang Ama, ibinigay Niya ang anak na babae sa lalaki.  Ang lalaki ay sumumpa:  “Sa wakas, ito'y
buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging Babae, sapagkat sa Lalaki siya
kinuha."

Ito ngayon ang punto:  Nang sabihin na ang lalaki, na isang asawa, ay makikisama sa kanyang maybahay,
at magsasama sila bilang iisang laman, ang Dios ang nagsalita nito.  Ang pag-aasawa kasi ay disenyo ng
Dios, ayon sa kalooban Niya, itinatag ng Dios ang pag-aasawa.  Hindi lang ito pagsasama.  Hindi iyan ang
Kanyang panukala.  Hindi pagtatalik muna, na labas sa kasal, at pagkatapos kasunod na ang
pagpapakasal.  Hindi.  Ito ang panukala ng Dios:  Ginawa Niya ang lalaki at babae na maging
mag-asawang lalaki at babae, magsasama sa isang sumpa sa harap Niya, ipinapahayag Niya sa kanila sa
Kanyang pangalan, at hinayaan sila na mamuhay na nagmamahalan bilang iisang laman.
 
Sa huli, ating matututunan sa Genesis 2 na ang pag-aasawa ay itinatag ng Dios dahil ang maging iisang
laman ay pagiging iisa na gaya sa Dios.  Ito ang pinakamahalagang bahagi nito.  Sa talatang 24, hindi iyon
patungkol sa magagawa ng tao para maging iisang laman, kundi ang Dios ang may gawa nito.  Gusto kong
makita mo ito na kasama ko.  Ang Dios ang kumuha sa tadyang ni Adan, at nilalang si Eba, dinala ito sa
kanya, at ngayon ay pinagsama Niya sila bilang iisang laman.  At kung bubuksan natin ang Mateo 10:7-9,
ating mababasa:  “Sinabi nila sa kanya, 'Kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moises sa amin na magbigay ng
kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae?' Sinabi niya sa kanila, "Dahil sa katigasan ng inyong
puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae;  ngunit
buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo: sinumang ihiwalay ang kanyang asawang babae,
maliban sa pakikiapid ang dahilan, at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang
mag-asawa sa babaing inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya."  Sinabi ng mga alagad sa kanya,
"Kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas mabuti pang huwag mag-asawa."   Para sa
Kanya, ang Genesis 2:24 ay mahalaga para maging iisang laman na ginawa ayon sa kalooban ng Dios.

Kapag nagsasalita ang mag-asawa ng sumpa sa isa’t isa at gumawa ng pagtatalik, hindi ang tao o
magulang o ang pastor ang nagsama sa kanila, kundi ang Dios.  Ang Dios ang nagsama sa kanila sa
pag-aasawa.  At dahil ang Dios ang nagbigkis sa kanila, nagbigay si Jesus ng isang napakagaling na
pagwawakas:  “Huwag papaghiwalayin ng tao.”  Anoman ang pinagsama pala ng Dios, hindi dapat
papaghiwalayin ng tao.

Hindi ito nais ng sanlibutan.  At ang mga Cristiano ngayon sa mga iglesia ay tila hindi ito alam, na parang
wala silang kamalayan dito.  Pero ito ay napakalinaw.  Ang Dios ang nagsalita nito sa Kanyang Salita.  Ang
Dios ang nagsama sa babae at lalaki para maging mag-asawa.  Ang Dios ang gumawa nito.  Ito ang
Kanyang itinatag.  Ginawa Niya silang lalaki at babae.  Siya mismo ang nagbigay ng unang kasintahang
babae.  Siya ang nagsalita ng disenyo at layunin sa pag-aasawa.  At Siya mismo ang nagsama at nag-isa
sa kanila sa pag-aasawa.  Ang kasal ay buhat sa Dios.

Iyan ang pangunahin.  Iyan ang pinakamahalagang bagay sa iyo na dapat maunawaan sa iyong puso
habang sumusumpa sa harap ng buhay at tunay na Dios, ang Ama ni Jesu Cristo.  Dapat mong malaman
ito.  Ikaw ay dapat tumayo sa harap ng Dios na may pagpapasakop sa pananampalataya.  Ito ay
mahalaga.  Ang pag-aasawa ay sa Dios.  Pinagsama kayo ng Dios.  Walang sinoman ang dapat
maghiwalay nito.  Ang gawa Niya ay makikita sa karunungan, sabi ng Kasulatan.  Kaya ganito ang inyong
pag-aasawa.

Iyan ay isang kaginhawahan.  Kung Dios ang may-gawa nito, hindi ba’t tutulungan ka Niya?  Siya ba ay
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ttayo lang na hindi ka tutulungan sa Kanyang gawa?  Igalang mo ang pag-aasawa dahil ito ay
katotohanang buhat sa Dios.  At ang Dios ay napaparangalan sa iyo na may masaganang biyaya sa
pag-aasawa ninyo.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Inyong Salita, at dalangin namin na ang Salitang ito ay maging pangunahin
sa aming buhay, sa Salita na naitanmi sa aming mga puso at kaluluwa.  Dalhin nito ang kaluwalhatian ng
Iyong pangalan at sa aming kaginhawahan at pangangailangan.  Sa pangalan ni Jesus namin ito dalangin,
Amen.


