
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Colosas 3:12-13

"Batas Pangkasuotan sa Pag-aasawa”

ni Rev. Carl Haak

Paano itinuturing ng mag-asawang Cristiano ang isa’t isa sa kanilang pag-aasawa?  Ano ang panuntunan
ng pag-uugali para sa kanila?  Hinahatulan ba nila kung paano ang magiging asal nila sa kanilang asawa
sa batayan ng kung paano rin ang asal ng kanilang asawa sa kanila?  Sinasabi ba nila, “Aba, kung ganoon
siya, magiging ganito naman ako”?  O, “Kapag ginagawa niya ito, kung gayon pag-iisipan ko ang
pagpapakita ng konsiderasyon”?  Hindi!  Sinasabi ng Biblia na iyan ang pag-iisip ng mapagmalaking laman.
Ang panuntunan sa pag-uugali ng mag-asawang Cristiano, gayundin sa lahat ng mga Cristiano, ay yaong
bago at pinagpalang daan na inihayag sa Banal na Kasulatan.  Nakuha ito ni apostol Pablo sa mga salitang
ito sa Colosas 3:13: “Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayundin naman ang inyong
gawin.”

Ang panuntunan ng pag-uugali sa Cristianong pag-aasawa ay ang sukat ng biyaya ng Dios sa akin kay
Cristo ay dapat ding maging sukat ng aking biyaya at kabutihan na ipapakita sa aking asawa.  O ilagay
ito sa ganitong paraan:  Ang biyaya na ipinakita sa akin ng Dios kay Cristo ay dapat na may kamalayan
kong salaminin sa aking asawa.

At kung itatanong mo, “Bakit ganoon mismo sa pag-aasawa?”  kung gayon ang sagot ng Biblia ay sadyang
idinisenyo ng Dios ang pag-aasawa upang maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Ang pag-aasawa ang
huwaran.  Ang pag-aasawa ang mustrador.  Ang pag-aasawa ang salamin.  Ang pag-aasawa ay ang
pagpapakita sa kasalukuyang sanlibutan kung ano ang ibig sabihin ng si Cristo at ang iglesia ay
nakatakdang magkasama sa walang hanggan, tapat na tipan ng pag-ibig at biyaya.  Upang maipakita ang
kahulugan niyan, ipinagkaloob ng Dios ang pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay dapat maging larawan ni
Cristo at ng iglesia.  At dahil gayon nga, ang pundasyon ng pag-aasawa at ang pamantayan ng pag-uugali
ng lahat ng pag-aasawa sa pangalan ni Cristo ay dapat nating ituring ang bawat isa kung paano tayo
itinuring ni Cristo.

Ngayon sinasabi ko na ibinibigay ni apostol Pablo ang panuntunang ito ng pag-uugali kapwa sa mga may
asawa at sa lahat ng mga Cristiano sa Colosas 3:12 at 13:  “Bilang mga hinirang ng Dios, mga banal at
minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan.
Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran
kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayundin naman ang inyong gawin.”
Sinasabi ni apostol Pablo sa atin na kapag nalaman natin ng personal ang mapagpatawad na biyaya ng
Dios sa atin, kung gayon ay susundan din natin ang isang tiyak na “batas pang-kasuotan,” tayo ay
mababagabag at magnanais na magkaroon ng isang tiyak na panloob na espiritual na batas pang-kasuotan
na isususot natin.  Sabi niya, “Bilang mga hinirang ng Dios, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng
kahabagan.”  Ang sinasabi niya ay napakaganda.  Ang mga salita ng sitas na ito ay maaaring magamit na
mabuti sa pagbubulay sa kasalan.  Sabi niya, “Bilang mga hinirang ng Dios, mga banal at minamahal,
magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan.  Pagtiisan
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ninyo ang isa't isa, at kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa
isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayundin naman ang inyong gawin.”  Sinumang
may asawa ay agad madarama ang kaugnayan ng sitas na ito sa buhay may asawa.  

Sa katunayan, sinasabi sa atin ni apostol Pablo, ang unang tanong na kailangan mong itanong ay:  Sino
ako?  Bago ka magbihis ng panloob, bago ka magpasya kung ano ang isusuot mo, anong mga bagay ang
ipapakita mo sa iyong buhay, kailangan mong itanong ang tanong na:  Sino ako sa biyaya ng Dios?  Anong
pag-uugaling moral at espiritual ang dapat kong ipinapakita, batay sa kung sino ako kay Jesu Cristo.  Kaya
sinasabi niya, “Magbihis kayo.”  At sinasabi niya sa atin kung ano ang kailangan nating isuot:  kahabagan,
kabaitan, atbp.  Ngunit bago siya dumating sa dapat nating isuot, ang espiritual na kasuotan, sabi niya:
“Bilang mga hinirang ng Dios, mga banal at minamahal, magbihis kayo.”   Sa madaling salita, bago ko
sabihin sa inyo kung ano ang isusuot, una, kailangan kong sabihin sa inyo kung sino kayo.  Tumingin ka
muna sa salamin at tingnan kung sino ka sa biyaya ng Dios – ang hinirang ng Dios, banal at minamahal.
Tandaan mo kung sino ka.  

Tatlong maluwalhating pagkakakilanlan ang dapat nasa ating harapan bago tayo tumungo sa espiritual
na kasuotan at piliin kung ano ang ipapakita natin o ano ang isusuot natin. 

Una, dapat nating tandaan, na sa biyaya ng Dios tayo ay mga hinirang ng Dios, o mga pinili ng Dios.
“Bilang mga hinirang ng Dios, magbihis kayo.”  Iyan ay kapana-panabik, nakapagpapakumbabang aral.
Tayo ay mga hinirang ng Dios.  Ang paghirang na ito, ayon sa Kasulatan, ay naganap bago itinatag ang
sanlibutan, nang piliin tayo ng Dios, dahil lamang sa biyaya, upang makabilang kay Jesu Cristo.  Ganito
ito inilalagay ng apostol sa Efeso 1:  “Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya [kay Cristo] bago itinatag
ang sanlibutan [bago inilagay ng Dios ang pundasyon ng sanlibutan, o bago Siya lumikha, iyon ay, bago
pa ang panahon], upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.  Tayo'y
itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, ayon sa
kabutihan ng kanyang kalooban.”  

Nagpatuloy si apostol Pablo sa pagtuturo sa atin sa Roma 9 na itong paghirang ay bago pa tayo ipanganak
o bago pa tayo gumawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Dios ayon sa paghirang
ay tatayo, hindi sa mga gawa, kundi sa Dios na tatawag.  Dahil lamang sa biyaya ay pinili ng Dios ang
Kanyang mga anak.

Pinahahalagahan ito ni apostol Pablo.  Nakita niya ito bilang tanging pinanggagalingan at bukal ng
kaligtasan.  Pinahahalagahan niya ito kung kaya’t, matatandaan mo, nagpatuloy siya sa pagsasabi sa Roma
8:  “Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Dios?”  Ang hiwaga ng pagiging malalim na
inibig ng Dios, walang hanggang inibig ng Dios, mapagbiyayang inibig ng Dios –Ah, isang kapana-panabik
at nakapagpapakumbabang aral!

Sinasabi ng apostol, “Bilang mga hinirang ng Dios, mga banal at minamahal, magbihis kayo.”  Ang salitang
“banal” ay salita sa Biblia na tumutukoy sa isang bagay na inihiwalay mula sa karaniwan at itinalaga sa
tanging paglilingkod sa Dios.  Ito ay isang bagay na ibinukod para sa Dios.  Itunuturo ng Kasulatan na
pinili tayo ng Dios, hinirang Niya tayo, sa isang layunin.  Kababasa lang natin sa Efeso 1:4, na pinili Niya
tayo kay Cristo “upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.”  Ayon sa
Kanyang walang hanggang pag-ibig, inalis Niya tayo mula sa sanlibutan, mula sa hukay ng kasalanan.
Ginawa Niya sa ating mga puso ang bagong buhay ni Jesu Cristo, upang tayo ay maibukod para magamit
sa Kanya.  Pakinggan ang sinasabi ni Pedro sa I Pedro 2:9:  “Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang
maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Dios, upang inyong ipahayag ang
mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kagila-gilalas
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na liwanag.”

Kaya, hindi tayo naging mabuti muna at pagkatapos ay pinili tayo ng Dios mula sa karamihan ng mga
makasalanan.  Hindi, tinawag tayo ng Dios mula sa Kanyang malayang biyaya.  Ginawa tayong banal ng
Dios.  Nilinis tayo ng Dios kay Cristo upang tayo sa gayon ay maging banal kay Cristo.

Pagkatapos ay sinabi niya, “Bilang mga hinirang ng Dios, mga banal at minamahal, magbihis kayo.”  Inibig
ng Dios.  Ang Dios, ang Lumikha ng kalawakan, ang walang hanggan at ang ganap, maluwalhati,
magandang Dios, ay inibig tayo dahil lamang sa Kanyang biyaya.  Niloob Niyang ilapit tayo sa Kanyang
sarili.  Inibig Niya tayo ng gayon na ibinigay Niya ang bugtong Niyang Anak upang hindi tayo mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Ngayon, mag-asawa, tayong lahat, dapat natin itong makita; dapat natin itong namnamin; dapat nating
kunin ang ating buhay mula dito; dapat nating ilagay ang ating pag-asa dito.  Sa pamamagitan ng habag
ng Dios tayo ang mga pinili, ang mga banal, ang mga inibig ng Dios.  At dahil iyon tayo, o naging sino tayo
dahil sa habag ng Dios, sa batayang iyan, ay magbihis.  Sa batayang iyan, magbihis kayo ng kahabagan,
ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan, pagtitiis, pagpapatawad.  Sa madaling
salita, paano papalamutian ng isang pinili, banal, anak na inibig ng Dios ang kanyang sarili?  Anong
panloob, espiritual na damit ang isusuot niya?  Paano niya nais makita sa kanyang buhay?

Sinasabi ng apostol na ang damit ay maaaring hatiin sa tatlong kahanga-hangang grupo, ang tatlong ito
ay nagtataglay ng panloob at ng panlabas.

Ang una ay:  kahabagan at kabaitan.  Iyan ay, ang bagay na panloob ay ang kahabagan, ang panlabas
ay ang kabaitan.  Ito ay literal na tinatawag na “bituka” ng kahabagan.  Sa bituka natin nararamdaman
ang ating emosyon.  Sinasabi natin, “Nararamdaman natin iyan sa ating bituka, sa ating tiyan.”  Ibig nitong
sabihin ay pukawin ng habag ng Dios – ng dakilang kahabagan ng Dios para sa mga kaaba-abang
makasalanan.  Mayroong pumupukaw sa loob mo.  Hindi lamang ito isang haka na lumulutang sa iyong
ulo.  Ito ang habag ng Dios sa akin, na pinupuno din ako ng kahabagan, kung kaya’t lumalabas ito sa
kabutihan.  Kapag alam mo ang habag ng  Dios, ito ay makikita sa buhay na may kabaitan.  Ganoon mo
ituturing ang mga tao.  Lalo na kapag ikaw ay iniiwasan o kapag ikaw ay nasasaktan, ikaw ay magiging
mabait.  Kabaitan sa pag-aasawa, sa tahanan.  Ang damdamin ng kahabagan at kabaitan sa iyong asawa.

Hindi kataka-taka na itinuturing natin ang mga tao ng may paggalanag halos saanman maliban sa tahanan.
Ang Salita ng Dios ay:  “Mga asawang lalaki, ibaon ang inyong mga ugat, sa pamamagitan ng
pananampalataya, sa nagpapatawad na biyaya ni Cristo.  Lalong higit na maging mahabagin.  Ipahayag
iyan sa mga gawa ng kabaitan.  Labanan ang walang habag, makasalanang tao sa loob mo na nais
maglagay ng iyong mga kamay sa leeg ng iyong asawa.  Pakitunguhan siya ng may kabaitan.”  At mga
asawang babae, “Ibaon ang inyong mga ugat sa kahabagan ni Jesu Cristo.  Labanan ang galit, labanan
ang mapunahing ugali, labanan ang sama ng loob at ipakita ang kabaitan.”

Ang sumunod na grupo ay:  kababaang loob (iyan ang panloob) at kaamuan (iyan ang panlabas).  Ang
panloob na kababaang loob ay ipinahahayag sa kaamuan.  Ang kababaang loob ay literal na kababaan ng
isip.  Ito ang tamang kaisipan tungkol sa ating sarili, kung kaya’t hindi tayo naiipit sa ating sarili o puno
ng ating sarili o mapagmalaki.  At kapag tayo ay may kababaang loob, ay ipapahayag natin iyan sa
kaamuan, na ginagawang mas magaling ang iba kaysa ating sarili at ninanais na ang iba ay umunlad at
nakikita ang ating sarili bilang kanilang lingkod.  Iyan ang kaamuan.  Iyan ang nangyayari kapag tayo ay
may kababaang loob kay Cristo. 
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Nagsasabi tayo dito tungkol sa isang himala.  Ito ay isang tiyak na himala ng biyaya.  Ito ay imposible –
na maging maamo, para tayo ay magpakababa, na ituring ang iba na mas magaling kaysa atin, na naisin
sila na maitaas kaysa sa ating sarili!  Ayaw natin iyan ayon sa makasalanan nating laman.  Maging sa mga
na kay Jesu Cristo, yaong makasalanang laman ay nagwawala.  Hindi ito madali.  Sasabihin natin, “Hayaan
mo siya.  Tingnan mo kung anong ginawa niya sa akin.  Hayaan mong malaman niya ang nasa isip ko!
Ang lakas ng loob niya….”  Ibaon ang inyong mga ugat sa ebanghelyo ng biyaya ni Cristo.  At kung ang
asal na ginagawa mo ay gaya ng aking nabangggit, mula doon sa mapagmalaki, may sama ng loob na
paraan, magsisi!  Kailangan mong magkaroon ng tamang pag-iisip tungkol sa iyo, ng kababaang loob,
yamang nalalaman ang kahabagan ni Cristo na ipinahayag ng buong kaamuan.

At panghuli, sinasabi ng apostol, “Katiyagaan, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at magpatawaran kayo sa isa't
isa.”  Ang katiyagaan ay pagtitiis.  Ibig sabihin nito ay kung maiksi ang iyong mitsa, dapat kang lumuhod
at manalangin para sa tunay na mahabang mitsa.  Sinasabi ni Santiago sa kapitulo 1 ng kanyang sulat na
dapat tayong maging mabagal sa pagkagalit, mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita.  Ang galit ay
pumapatay sa pag-aasawa.  Saan nagmumula ang galit sa iyong pag-aasawa?  Ano ang mga ugat ng
matinding galit?   Sasabihin mo, “Galit na galit ako, pula ang nakikita ko.  Makakapatay ako!”  Ang galit
ay nakaugat sa kawalang-pananampalataya at sa pagmamataas.  Ito ay nakaugat sa hindi pagyakap at
pagpapahalaga sa ebanghelyo ni Jesu Cristo na ako, sa pamamagitan ng biyaya, ngayon ay pinili, banal
at inibig ng Dios, at pinatawad.  At ito ay makasalanang pagmamataas. 

Si Jesus ay nagsalita, sa isang talinghaga, ng isang lalaki na pinatawad sa malaking pagkakautang at
umalis at nagalit sa kanyang kapatid na may utang sa kanyang ga-patak.  Sinunggaban ng lalaki ang
kanyang kapatid sa lalamunan at sumigaw:  “Bayaran mo ang utang mo!”  Bakit siya galit na galit?
Sasabihin mo, “Aba, ito ang lalaking malinaw na kailangan ng klase para sa pamamahala ng galit.
Mayroon siyang problema.”  Hindi, sinasabi ng Panginoon na ang kanyang galit ay batay dito:  Hindi niya
nalalaman kung paano patawarin.  Siya ay nagmamalaki sa Dios.  Iyon ang batayan ng kanyang galit.  Siya
ay nagmamalaki sa Dios.

Sinasabi ng apostol sa atin ngayon, “Pinatawad ka na ni Cristo.  Ikaw ang banal at ang minamahal ng
Dios.”  Iyan ang lumulutas sa libu-libong usapin sa inyong pag-aasawa at sa inyong pamilya o sa inyong
mga kabataan at sa mga magulang.  Hindi, ang mga usapin na sinasabi kong nalutas na ay hindi mga
usaping lumilipas at umaalis o bigla na lang nawawala.  Ibig nitong sabihin na bawat araw kailangan mong
bumalik sa krus at pakinggan ang salita ng krus ni Jesu Cristo.  Tiyak nitong ibig sabihin na ikaw at ang
iyong asawa at pamilya ay kailangang pumunta sa iglesia buong buhay ninyo, dalawang beses sa Araw
ng Panginoon, at maupo sa ilalim ng ebanghelyo ng biyaya ng Dios at ng krus.  Kundi ibig sabihin nito na
araw-araw, sa ilalim ng ebanghelyo, sa ilalim ng krus, ang inyong mga problema ay nababawasan ang
pagiging masalimuot.  At sa antas na inilalayo mo ang iyong puso sa krus, sa antas na iyon ang asawa mo
ang nagbabayad sa inyong pag-aasawa.  At nakakaranas ang inyong pag-aasawa ng pag-aaway at sakit
at galit at sama ng loob at sinasaktan ninyo ang isa’t isa.  Bakit?  Dahil pinahintulutan mo ang iyong puso,
bilang anak ng Dios, na maging malayo sa mensahe ng krus.

Sa ilalim ng krus, ang dalawang anak ng Dios ay magkasamang namumuhay at maluwalhating mga bagay
ang maaaring mangyari.  Nagpapasimula tayong umasal sa isa’t isa gaya ni Cristo.

Binibigyang-diin ng apostol na, sa pag-uugaling tulad ng kay Cristo sa pag-aasawa, magpipigil tayo sa isa’t
isa.  Ang pagpipigil ay pagtitiis.  Hindi iyan napaka romantikong pakinggan.  Kailangan mong pagtiisan ang
iyong asawang babae at kailangan mong magpigil sa iyong asawang lalaki.  Tandaan, una sa lahat, na ito
ay laging ginagawa ni Cristo.  Sa Lucas 9:41, sabi ni Jesus, sa pakikipag-usap sa Kanyang mga alagad, “O
lahing walang pananampalataya at napakasama, hanggang kailan ako makikisama sa inyo at magtitiis sa
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inyo [magpipigil sa inyo]?”  Ang pagpipigil ay biyaya na hindi natin kakailanganin sa langit dahil magiging
perpekto na tayo.  Ngunit ito ay biyaya na kailangan natin ngayon, at kailangan natin ng marami nito, dahil
paulit-ulit tayong nagkakasala.  Nagtitiis, nagpipigil sa isa’t isa.  Iyan ay, manatili doon, pagtiisan ang mga
kasalanang iyon, pagtiisan ang maliliit na iyon sa kabaitan at kaamuan, kung paanong gayon si Cristo sa
inyo.

Sinasabi mo na ito ay hindi napaka romantikong pakinggan?  Naaalala mo ba kung ano ang kahulugan ng
pag-ibig ayon sa Salita ng Dios (I Cor. 13)?  Tingnan mo!  Makikita mo itong paglalarawan ng pag-ibig:
Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay,
tinitiis ang lahat ng bagay.  Ang pag-ibig ay walang katapusan.  Pagtiisan ninyo ang isa't isa at
magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ni Cristo.  Ang kahulugan ng salita ay
“mapagbiyayang magbigay.”  

May gumawa ng masama sa iyo, may nanakit sa iyo, may bumigo sa iyo.  May pagkakautang siya sa iyo.
Sasabihin mo, “Pagbabayarin ko siya.  Sa akin ang huling salita.  Mamamanglaw ako at makukuha ko ang
gusto ko, ah, pagbabayaran niya iyon!”  Pinakikinggan mo ba ang sarili mo kung minsan?  Pakinggan mo
ang sarili mo.  Ano ang sinasabi mo?  Nasaan ka kaya ngayon kung nagsalita si Cristo sa iyo sa gayong
paraan?  Ito ay tulad kay Cristo; ito ang layunin ng iyong pag-aasawa; ito ang nagiging huwaran ni Cristo
at ng iglesia:  na ikaw at ako ay magsasabing, “Hindi ko ituturing ng masama ang asawa ko dahil sa
kanilang kasalanan at nakakayamot na mga gawi.  Hindi ko iyan gagawin.  Kundi ituturing ko sila ayon sa
ginawa ni Cristo para sa akin.”

At pagkatapos ay magpipigil ako, na ibig sabihin, oo, ang mga kasalanang iyon at mga gawi ay talagang
nakakabagabag sa akin.  Ngunit ang mga kasalanang iyon at mga gawi ay hindi mas malaki kaysa sa mga
nagawa ko at sa ginawa ni Cristo para sa akin sa krus.

Kapag ikaw ay nag-asawa, hindi mo alam kung magiging ano ito sa sampu, dalawampu, o tatlumpung
taon.  Gumawa ang ating mga ninuno ng mga sumpa sa pag-aasawa na humaharap sa katotohanan.
Gumawa sila ng sumpaan na nakaharap sa katotohanan.  Ito ang sumpaan:  “Upang makasama at
panghawakan magmula ngayon; sa higit na mabuti, sa masama; sa kayamanan o sa kahirapan; sa
karamdaman at sa kalusugan; upang mahalin at pahalagahan hanggang papaghiwalayin tayo ng
kamatayan.  At, sa gayon, ay sumusumpa ako ng aking katapatan sa iyo.”  Paanong maipanunumpa iyan
ng sinuman?  Ganito iyon.  Sa ilalim ng anino ng krus.  Sa ilalim ng biyaya ng Dios, yamang nalalaman na
tayo ay pinili, banal, at minamahal ng Dios.  Kapag alam natin na tayo ay pinatawad ni Cristo, kung gayon
mula doon sa karanasang iyon ng Kanyang ganap na pag-ibig handa tayong sumumpa ng walang
kamatayang pag-ibig para sa ating asawa.
     
__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita, at dalangin namin ang pagpapala nito sa aming mga espiritu.  Gawin
mong mapagtanggap ang aming puso sa Iyong Salita.  Sa pangalan ni Jesu, Amen.


