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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 2:24

"Ang Disenyo Ng Dios Sa Pag-aasawa”

ni Rev. Carl Haak

Noong nakaraang linggo ay sinimulan natin ang serye ng mga mensahe sa katotohanan ng pag-aasawa
at ng pamilya para sa ikaluluwalhati ng Dios.  Sinimulan natin ang seryeng iyon sa pamamagitan ng
pagtingin sa Genesis 2:18-24, na siyang pinaka pundasyong sitas sa buong Biblia sa katotohanan tungkol
sa pag-aasawa.  Binigyang-pansin natin na ang katotohanan sa pag-aasawa ay kailangang-kailangan –
kailangang-kailangan lalo sa atin sa henerasyong ito, kung saan ang mga gawa ng Dios at mga institusyon
ng Dios ay hinahamak ng sanlibutan ng kawalang-pananampalataya, at kung saan tayo ay tinawag ng Dios
bilang mga alagad ni Jesu Cristo upang marinig at tanggapin ang buhay Niyang Salita.

Kung maaalala mo, noong nakaraang linggo nakita natin mula sa Genesis 2 na ang pag-aasawa ay
kagagawan ng Dios.  Iyan ay, institusyon ito ng Dios.  Ito ay institusyon ng Dios dahil, una sa lahat, ang
Dios ang gumawa sa kanila na lalaki at babae.  Bakit?  Upang magkaroon Siya ng pag-aasawa.
Pangalawa, nakita natin na ito ay institusyon ng Dios dahil personal Niyang ibinigay ang unang kasintahang
babae, dinala Niya si Eba kay Adan at ibinigay niya sa kanya.  Pangatlo, nakita natin na ito ay gawa ng
Dios dahil sinabi Niya ang disenyo ng pag-aasawa.  Inilarawan Niya kung paano dapat ang pag-aasawa.
Genesis 2:24 – Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina (ito ay magiging pangunahing relasyon sa buhay)
at pipisan sa kanyang asawa (iyon ay, lubos siyang manghahawakan sa kanyang asawa) at silang dalawa
ay magiging isang laman.  At, panghuli, nakita natin na ang pag-aasawa ay gawa ng Dios dahil ang Dios
mismo ang Isa na pinagsama tayo sa pag-aasawa.  Sabi ni Jesus, nang ipaliwanag Niya ang Genesis 2:24,
“Ang pinagsama nga ng Dios.”  Ang mga salitang iyon ay pagpapaliwanag ni Jesus sa mga salitang, “hindi
na sila dalawa, kundi isang laman.”  Sinasabi ni Jesus na iyon ay nangangahulugan na pinagsama na sila
ng Dios.  Kung gayon, ay huwag papaghiwalayin ng tao.

Ngayon ay nais nating magpatuloy sa seryeng ito at pansinin ang paglalarawan ng bigkis ng pag-aasawa
ng mas maingat at pagkatapos ay bigyang-diin ang mismong layunin ng Dios sa pag-aasawa, iyon ay, na
ito ay maging pagpapakita sa kung ano ang pinakamalapit sa Kanyang puso.

Una sa lahat, kung gayon, pansinin natin na ang pag-aasawa ay inilarawan ng Dios sa Genesis 2 bilang
pagkakaroon nitong tatlong sangkap.  1) Ayon sa Salita ng Dios, ang pag-aasawa ay pagsasama ng isang
lalaki at isang babae:  “At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalaki ay ginawang isang babae,
at dinala siya sa lalaki” (t. 22).  Ang pag-aasawa ng parehong kasarian, ang relasyong sekswal ng lalaki
at lalaki, babae at babae, ay kasalanan bilang paliwanag ng Dios.  At ang paggamit ng salitang
“pag-aasawa” upang ilarawan ang relasyong iyon ay paglapastangan sa Dios.

Itinuturo sa atin ni apostol Pablo sa Roma 1:26, 27 na, kapag tinanggihan ng tao ang Dios at ginawa ang
kanyang sarili na maging dios o gumawa ng sarili niyang dios, sa gayon ang Dios ay nagbibigay ng
matuwid na kaparusahan sa tao.  At, ayon sa Roma 1:24, na ito ang bahagi ng kaparusahan ng Dios sa
mga tao na nagtakda sa kanilang sarili na tanggihan Siya at hindi yuyukod sa Kanya:  “Kaya't dahil sa mga
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pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Dios sa karumihan, upang lapastanganin ang
kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili.”  Ibinigay Niya sila sa imoralidad.  Ang pagtalikod mula sa
tunay na Dios ay dinalaw ng kahatulan ng imoralidad – ang pagnanasa ng makasalanang laman ay
lumabas.  At pagkatapos ang pagnanasang iyon ng makasalanang laman ay hinatulan din ng Dios.  Ito ang
sinasabi ni apostol Pablo sa mga talatang 26, 27:  “Dahil dito'y hinayaan sila ng Dios sa mga mahahalay
na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. 
At gayundin naman ang mga lalaki, nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae, ay nag-alab sa
kanilang pagnanasa sa isa't isa.  Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at
tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali.”

Ang pag-aasawa, bilang inilarawan ng Dios, ay ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae.  Ang
pag-aasawa sa parehong kasarian ay kasalanan.  Hindi ito ang tanging kasalanan sa sanlibutan.  Hindi ito
ang kasalanang di-mapapatawad.  Ito ang kasalanan na sa ebanghelyo ni Jesu Cristo ay tumatawag sa
mga lalaki at babae upang talikdan, talikuran, isantabi, at pagkatapos ay mapagpakumbabang yumukod
sa pagsisisi sa harap ng Dios at Tagapagligtas na si Jesu Cristo.

2) Nalaman natin na ang pag-aasawa, ayon sa kung ano ito, ay nilayon ng Dios bilang habangbuhay na
bigkis ng isang lalaki at isang babae hanggang papaghiwalayin ng kamatayan.  Sinabi ni Jesus, iiwan ng
lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa.  Iyan ang sinabi ni Jesus na sinabi ng Dios
sa pasimula.  Siya ay pipisan, iyon ay, manghahawakan siya sa kanyang asawa.  Hindi ginamit ng Dios ang
maramihan.  Hindi Niya sinabing mga asawa.  Ginamit Niya ang isahan.  Ang dalawang asawa para sa
isang lalaki ay masyadong marami.  Maaaring ibigin ng isang lalaki ang lahat ng kanyang mga anak ng
pantay-pantay, ngunit isang babae lang ang maaari niyang ibigin sa isang panahon.

At kinuha ni Jesus ang pagwawakas mula sa Genesis 2 na, dahil pinagsama ng Dios ang isang lalaki at
isang babae, Dios lamang ang makapaghihiwalay sa kanila.  Si Jesus ang nagsabi, “Huwag papaghiwalayin
ng tao.”  Ang tao ang pumuputol sa pagsasama.  Ngunit sinasabi ni Jesus:  “Huwag papaghiwalayin ng
tao.”  Kaya mababasa natin sa Salita ng Dios sa Roma 7:2-4 na ang asawang babae ay itinali ng kautusan
sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay; ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan
na sa kautusang iyon.

Ang pag-aasawa ay isang panghabang-buhay na bigkis.  Ito ay panghabang-buhay na bigkis ng asawang
lalaki at asawang babae, ng isang lalaki at isang babae, hanggang kamatayan, gaya ng makikita natin sa
ilang sandali, dahil ang pag-aasawa ay larawan ng katapatan ng Dios sa atin na Kanyang iglesia.

3) Nalaman natin na ang pag-aasawa, ayon sa disenyo ng Dios, ay ang pangunahing bigkis o relasyon sa
buhay.  Iiwan ng lalaki (Gen. 2:24) ang kanyang ama at ang kanyang ina.  Hindi sa tapos na ang relasyon
ng magulang sa anak, ama sa anak na lalaki, ina sa anak na babae.  Kundi nang sabihin ng Dios na “iiwan
ang kanyang ama at ang kanyang ina,” sa isang katuturan ibig niyang sabihin kung ano ang una at
pangunahin.  Layon ng Dios na ang pag-aasawa ay maging pagsasamang una at pangunahin sa ating
buhay.  Hindi ang taong dati mong kasa-kasama, hindi pagtuon ng pansin sa iba na magbibigay sa iyo ng
emosyonal mong pangangailangan at magiging napaka maunawaain, kundi ang iyong asawa.  Kayong
dalawa ay naroon sa pangunahing bigkis ng buhay.  Ang iyong pag-aasawa ay pangunahin – isang bagay
na kumikilala sa iyo, isang bagay na dapat mong pangalagaan muna.

Bakit?  Bakit ito ginawang lahat ng Dios?  Bakit lumikha ang Dios at bakit nagkaloob ng pag-aaswa ang
Dios?  Ang sagot ay:  Sarili Niyang kaluwalhatian!  Ipinagkaloob ng Dios ang pag-aasawa, gaya ng lahat
ng bagay ay nilikha ng Dios, dahil sa isang layunin:  kaluwalhatian ng Dios.  Ginawa Niya ang lahat ng mga
bagay para sa sarili Niyang kaluwalhatian.  “Sapagkat mula sa kanya, at sa pamamagitan niya, at para sa
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kanya ang lahat ng mga bagay.  Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman” (Rom. 11:36).

Subalit paanong ang pag-aasawa ay para sa ikaluluwalhati ng Dios?  Ang sagot sa tanong na iyan ay:  ang
pag-aasawa ay para sa ikaluluwalhati ng Dios dahil ang pag-aasawa ang bigkis na nagpapakita ng
magandang tipan ng Dios.  Sa Genesis 2:24 ang Dios ay nagsasalita tungkol sa isang pagsasama:  sasama
ang lalaki sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman.  Pipisan ang lalaki sa kanyang
asawa.  

Anong uri ng relasyon ito?  Ito ba ay isang 50-50 na relasyon sa pagitan ng lalaki at babae?  Bakit sila
manghahawakan sa isa’t isa?  Bakit hindi sila maaaring umalis dito?  Bakit hindi sila maaaring pumunta
mula sa isang asawa patungo sa isang asawa at sa isang asawa?  Bakit kasalanan ang pangangalunya?
At bakit ang pag-aasawa ay hindi maaaring mag-ugat sa romansa?  Bakit hindi ka maaaring mahulog at
mawala sa pag-ibig at mahulog at mawala sa pag-aasawa?  Bakit ang pag-aasawa ay isang panghabang
buhay na bigkis?  Sapagkat ang pag-aasawa ay ipinagkaloob ng Dios upang ituro ang isang bagay na mas
malalim, isang bagay na tunay tungkol sa Kanyang sarili.  Ito ay nakaturo sa isang bagay na mas
mananatili, higit na maluwalhati!  Ito ay nakaturo sa banal na pakikipagtipan ng Dios sa atin na Kanyang
bayan kay Jesu Cristo.  Ang ating pag-aasawa ay banal na mga tipan.  Sila ay pangako na magkasamang
susuungin ang mga bagyo sa buhay dahil tayo ay tinawag sa pag-aasawa upang salaminin ang Dios at ang
Kanyang pangako at tipan sa atin.  

Ito ay nagiging napakalinaw sa mga salita ni apostol Pablo sa Efeso 5:31, 32.  Sa talatang 31, habang si
Pablo ay nagsasalita tungkol sa pag-aasawa at sa pagkatawag ng asawang lalaki at asawang babae,
binabanggit rin siya mula sa Genesis 2:24:  “Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama
sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman.”  At pagkatapos sa talatang 32 ay
idinagdag niya:  “Ang hiwagang ito ay dakila [ito nga ang sinasabi ko – itong pagsasama ng lalaki at ng
babae]:  subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa iglesia.”  Ngayon iyan ang pinaka
kamangha-mangha at malalim na bagay na masasabi tungkol sa pag-aasawa.  Sa madaling salita, ang
pag-aasawa ay iginaya sa pagtatalaga ni Cristo sa Kanyang iglesia.  Nang likhain ng Dios ang tao sa
pasimula bilang lalaki at babae at dinala sila sa isang pagsasama na tinatawag na pag-aasawa, iginagaya
Niya iyon kay Cristo at sa Kanyang kasintahang babae, ang iglesia – hindi ang kabaliktaran.  Hindi muna
ginawa ng Dios ang pag-aasawa at pagkatpos ay sinabing, “Hmmm, magiging napakaliwanag kung
igagaya Ko sa pag-aasawa ang Aking relasyon kay Cristo sa Aking bayan.  Igagaya Ko si Cristo at ang
iglesia sa ginawa Ko dito sa pasimula.”  Hindi!  Hindi ganoon iyon!  Kundi sinabi ng Dios, “Una muna ay
si Cristo at ang iglesia.  Una ay Ako, sa Aking pag-ibig sa Aking mga hinirang kay Jesu Cristo.  Iyan ang
una.  At ngayon gagawin Ko ang pag-aasawa upang ipakita iyon.”

Una ay si Cristo (Apo. 13:8), na pinaslang buhat nang itatag ang sanlibutan.  Una ay ang walang hanggang
biyaya ng Dios na dumadaloy sa pamamagitan ni Jesu Cristo sa Kanyang mga hinirang, bago pa
magkaroon ng Adan, bago pa magkaroon ng Eba.  At, sa sarili Niyang puso, sapagkat ito Siya (Siya ay
tapat, Siya ay Dios ng tipan ng katapatan), idinisenyo Niya ang pag-aasawa sa mismong relasyon na
nananatili sa Kanyang walang hanggang dibdib at puso para sa atin kay Cristo.

Kaya,umiiral ang iyong pag-aasawa para sa ikaluluwalhati ng Dios.  Alam mo ba kung bakit ka binigyan
ng Dios ng asawa?  Upang ipakita sa sanlibutan ang katotohanan tungkol sa tapat na pag-ibig ng Dios.
Iyan ang dahilan.  Pinagsama tayo ng Dios una sa lahat hindi para sa ating sarili.  Syempre natatamasa
natin ang mga pagpapala mula sa kamay ng ating Dios na Manlilikha.  Ngunit pinagsama tayo ng Dios,
una sa lahat, upang ipakita ang biyaya at pag-ibig ng Kanyang Anak sa Kanyang iglesia.  Magkasama
tayong tinawag ng Dios dito sa bigkis ng pag-aasawa upang maipakita Niya ang pagpapakasakit ni Cristo
para sa Kanyang kasintahang babae, upang maipakita Niya ang sarili Niyang mamahaling pag-ibig, upang
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maipakita Niya na si Cristo ay umiibig ng pag-ibig na mapagpatawad at hindi kailanman pababayaan ang
sarili Niyang kasintahang babae.  Ang pinakamataas na layunin sa pag-aasawa ay maipakita ang tipan ng
relasyon ni Cristo at ng iglesia sa harap ng sanlibutan, upang makita ito ng iba na matibay at
makatotohanan.

Hindi ito nalalaman ng sanlibutan.  Subalit ito ang katotohanan.  Ito ang dahilan kung bakit umiiral ang
pag-aasawa.  At kung ikaw ay may asawa, ito ang dahilan kung bakit ka may asawa:  upang salaminin si
Cristo at ang iglesia.

Ang pananatiling may asawa, una sa lahat, ay hindi tungkol sa iyong sarili.  Hindi ito una sa lahat
pananatiling umiibig.  Hindi ito una sa lahat tungkol sa isang tao.  Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng tipan
hanggang tayo ay kapwa nabubuhay – hanggang papaghiwalayin tayo ng kamatayan.  Mainam na mga
sumpa.  Iyon ang mga tamang sumpa sa panahon ng iyong pag-aasawa.  Bakit natin iyon sinasabi?  Dahil
ang sumpang ginawa sa atin ni Cristo nang mamatay Siya sa krus para sa atin at sa pamamagitan ng
biyaya ay dinala tayo sa Kanyang sarili, ang sumpang iyon ay walang kondisyon at Siya ay tapat.  At
sinasabi natin, “Panginoon, nais kong katawanin iyan sa aking pag-aasawa.”

Ang pag-aasawa ay habangbuhay dahil ang isang pinakamahalagang bagay sa buong sanlibutan na dapat
nating ipakita (tayo ay nilikha at iniligtas upang ito ay ipakita) ay ang tapat na pag-ibig ng Dios.  Sa
panahon ng pagkalayo sa iyong asawa, sa panahon ng pagtalikod, dito dapat natutusok ang aking puso.

Si Cristo ay may tipan sa akin.  Nakikita ba natin kung gaano katindi, gaano kabanal, gaano kataimtim ang
ating pag-aasawa?  Sinasabi ng Dios, “Ikaw ay may asawa upang malaman ng buong sanlibutan na Ako
ay tapat.  Upang malaman ng buong sanlibutan na iniibig ni Cristo ang iglesia.”

May maraming gamit nito.  May gamit ito para sa mga kabataan at sa mga tinedyer.  Kailangan ninyong
ihanda ang inyong sarili sa pag-aasawa.  Inihahanda mo ang iyong sarili sa pag-aasawa hindi sa huling
naka-relasyon mo bilang binata o dalaga.  Hindi mo inihahanda ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbili
ng lahat ng uri ng mga bagay o pagmamay-ari ng lahat ng uri ng mga bagay.  Hindi mo inihahanda ang
iyong sarili sa pag-aasawa sa pamamagitan ng pagtingin sa mga pelikula o pornograpiya.  Makatitiyak ka
na kapag ginawa mo iyan, nagtanim ka ng binhi na, hiwalay sa biyaya ng Dios, ay makakasira sa iyong
pag-aasawa at maghahatid ng di-masabing kapaitan sa iyong kaluluwa.

Hindi, naghahanda ka sa iyong pag-aasawa kapag sa kaibuturan ng iyong puso ay namumuhay ka ng tapat
ngayon sa Dios.  Tapat sa Dios sa iyong katawan, tapat sa Dios sa iyong mga pag-iisip.  Mga dalaga, iniibig
ba ng binatang iyon ang Dios?  Sasabihin mo, sabi niya ay oo.  Ayos.  Tapat ba siya sa Dios?  Ano ang ibig
mong sabihin?  Ano ang ginagawa niya sa iyo at ano ang gusto niyang gawin sa iyo?  Tapat ba siya sa
Dios?

Sa mga may asawa na – kung minsan ay nais natin ng “mabilis na pag-aayos.”  Nakikita natin na ang puso
natin ay puno ng paghihirap at tila baga hindi na natin ito kaya pang tiisin kahit isa pang sandali.  Nakikita
natin na ang pag-aasawa ay hindi masyadong mahirap.  Ang pananatiling may asawa ang maaaring
maging napakahirap at imposible para sa atin.  Ang Salita ng Dios ang kapangyarihan upang tayo ay
mabago.  At dalangin ko na itong binhi ng Salita ng Dios ay mapunta, sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
sa puso ng isang anim na taong gulang na batang lalaki o sa siyam na taong batang babae o sa isang
kabataan na labing-apat o labing-siyam o sa isang babae na tatlumpu’t tatlo o limampu’t dalawa o
walumpu.  Narito ang Salita ng Dios:  Ang pag-aasawa ay tungkol sa pagpapanatili ng tipan.  Ito ay
tungkol sa pagpapakita ng tapat na pag-ibig ng Dios.  Iyan ang tungkol dito.  Iyan ang tawag sa iyo ng
Dios upang gawin.
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Lagyan nawa ng Dios ang ating kaluluwa ng tibay – espiritual na tibay – upang hindi tayo matangay ng
mga billboard, ng Internet, ng mga pelikula ng sanlibutang ito, kundi kay Cristo ay alam natin ang tapat
na pag-ibig ng Dios ng personal, bilang makasalanan – ang kahanga-hanga, tapat na pag-ibig ng Dios sa
atin, upang tayo ay magtalaga sa pag-aasawa upang ipakita ang tapat na pag-ibig ng Dios sa isa’t isa,
upang kapag dumating ang hangin at umihip ang mga buhawi ng kaguluhan ay hindi tayo matatangay.
Kahit makatakas pa ang impierno, tayo ay nakatalagang umibig ng tapat gaya ng pag-ibig Niya sa atin.
Sa ating mga pagnanasa, sa ating mga mga damdamin at sa ating mga karapatan, sinasabi natin, “Hindi
ikaw ang aking Dios!  Ang aking mga karapatan?  Ano ang karapatan?  Paano ako?  Hindi ka Dios.  Ako
ay hindi Dios.  Ang Dios ang aking Dios.  Ang tipan ang aking buhay.  Ang Dios ay nakikita sa aking
pag-aasawa.  Ang Dios na hindi ako pinababayaan.  Ang Dios na ibinabalik ako sa pagsisisi.” 

Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng biyaya sa ating pag-aasawa.  Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng
biyaya sa kulturang ito na sumisira sa pag-aasawa, dito sa lupain na nagtataas sa kanyang sarili.  Huwag
nawa tayong yumukod sa dambana ng ating mga pagnanasa at sarili nating mga emosyon.  Kundi
yumukod nawa tayo sa paanan ni Cristo at hilingin:  “Panginoon, pagkalooban Mo ako ng pag-aasawa na
nagpapakita kung ano ang kahulugan ng iniibig ni Cristo ang iglesia.  Pagkalooban Mo ako ng pag-aasawa
na nais munang ipakita ang Iyong kaluwalhatian, pag-aasawa na Iyong nilayon sa pasimula.”

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyong mahalagang Salita, at dalangin namin na ito ay maging mabuting
Salita sa aming puso, na ito ay maging pamahid ng kagalingan, o muling pagtatalaga, na kami ay
makapagtuon ng mas malinaw ngayon sa aming pagkatawag.  Sapagkat, Panginoon, kami ay
makasalanan.  At umaalis kami sa landas.  At napakaraming bagay ang nagiging napakahalaga sa amin,
lalo na ang sarili naming mga karapatan.  Isantabi nawa namin sa halip ang aming mga karapatan at
sabihing mayroon kaming isang pinagpalang pribilehiyo:  ipapakita namin ang Iyong tapat na pag-ibig.
Ipagkaloob Mo nawa ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


