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MGA COLOSAS 2:13-14 
"PANUNTUNAN NG DIOS SA PAG-UUGALI SA PAG-AASAWA” 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sa nakaraang dalawang linggo atin tiningnan ang katotohanan ng pag-aasawa mula sa aklat ng mga 
pasimula, ang Genesis.  At nalaman natin na mayroong dalawang pundasyon sa katotohanan patungkol 
sa pag-aasawa, dalawang katotohanan kung saan nakatayo ang pag-aasawa.  Dapat nating ibaon ng 
malalim ang mga ugat ng ating pananampalataya sa dalawang katotohanang ito. 
 
Una, ang pag-aasawa ay kagagawan ng Dios.  Itinatag ito ng Dios.  Ginagawa iyan ng Dios, kapag ikaw ay 
may asawa na.  Pinagsama kayo ng Dios sa tipan ng pag-aasawa – isang lalaki, isang babae – hanggang 
kamatayan.  Nalaman natin buhat sa Genesis 2 na nilikha ng Dios ang lalaki, at nilikha ng Dios ang babae 
mula sa lalaki at dinala ang babae sa lalaki at sinabing, “Kaya’t iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang 
kanyang ina at pipisan sa kanyang asawa.”  Mas pinalinaw ni Jesus ang puntong ito na ang pag-aasawa 
ay kagagawan ng Dios habangbuhay nang sabihin Niya ang mga salitang ito sa Marcos 10:6-9:  “Ngunit 
buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa sila ng Dios na lalaki at babae.”  Pagkatapos ay binanggit Niya 
ang Genesis 2:24, “Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikipisan sa kanyang asawa; 
at ang dalawa ay magiging isang laman! Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. 
  
Kaya nga, ang pinagsama ng Dios ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao.”  Pakinggan ang mga salitang 
iyon.  Pag-isipan ang mga salitang iyon na mula sa bibig ni Jesu Cristo:  Ang pinagsama ng Dios.  Ang pag-
aasawa ay kagagawan ng Dios.  Ang bawat pag-aasawa ay kagagawan ng Dios.  Pinagsasama ng Dios ang 
lalaki at babae upang maging isa.  Kaya ang pag-aasawa ay itinatag ng Dios.  
 
Ikalawa, ang pag-aasawa ay pagpapakita rin ng Dios.  Ang Dios ay may layunin sa pag-aasawa.  Ang 
layuning iyon ay ang sarili Niyang mapagbiyayang tipan sa atin kay Jesu Cristong ating Panginoon.  Ang 
pag-aasawa ay huwaran ni Cristo at ng iglesia.  Iyon ang layunin ng Dios, o disenyo ng Dios, ang layunin 
ng Dios sa pagkakaloob ng pag-aasawa.  Ang Dios ay laging may layunin sa lahat Niyang mga gawa.  At 
ang layunin ng lahat ng mga gawa ng Dios ay upang may ihayag tungkol sa Kanyang sarili.  Mas pinalinaw 
ni apostol Pablo ang puntong ito sa Efeso 5:31, 32, nang muling binanggit mula sa Genesis 2:24, ay sinabi 
niya, “Ang hiwagang ito ay dakila” – na, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng 
kanyang asawa – “subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa iglesia.”  Sa madaling salita, nang 
ipagkaloob ng Dios ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae sa pag-aasawa, nanghahawakan sa isa’t 
isa, pinagsama sa sumpaan at sekswal na pagkakaisa, ang Dios ay may inilalarawan.  Inilalarawan niya 
ang tipan ni Cristo at ng iglesia.  Ang layunin ng Dios sa pag-aasawa ay maging huwaran ito ni Cristo at ng 
iglesia.  Iyan ang nag-aangat sa pag-aasawa mula sa nagtatahi ng mga sitcom at itinataas ito sa 
pinakamaliwanag na langit ng layunin at kaluwalhatian ng Dios.  Iyan ang nagsasabi kung paano dapat 
ang mga taong may asawa.  Ang ating pagkatawag bilang asawang lalaki at babae ay upang ipakita ang 
tipan, ang tapat, mapagpatawad na biyaya ng Dios sa isa’t isa; upang salaminin sa sanlibutan kung ano 
ang kahulugan na si Cristo at ang iglesia ay pinag-isa sa isang ganap na bigkis ng pag-ibig at kapayapaan.   
 
Kaya nga, ang pag-aasawa ay nakaturo sa isang maluwalhati at walang hanggan.  Ang pag-aasawa 
mismo, sabi ni Jesus, ay lilipas.  Sa Mateo 22:30 sinabi ng Dios na sa muling pagkabuhay, iyon ay, sa 
walang hanggang buhay at kaluwalhatian, sila’y hindi na mag-aasawa ni ibibigay sa pag-aasawa.  Ang 
pag-aasawa ay lumilipas dahil ang pag-aasawa ngayon ay nilayon upang magturo sa isang bagay.  At 
kapag ang isang bagay na iyon ay dumating, ang huwaran ay nawawala.  Si Cristo at ang iglesia ang 
itinuturo nito – isang bagay na magtatagal sa walang hanggan at magiging ganap sa pagbabalik ni Jesus.  
Sa ngayon, ang pag-aasawa ay kagagawan ng Dios.  Ikaw ay ikinasal ng Dios.  At ang pag-aasawa ay may 
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layunin ng Dios na ang iyong pag-aasawa ay maging huwaran ng napakalapit sa Kanyang puso:  ang 
pagsasama ni Cristo at ng iglesia.  
 
Kung ang pag-aasawa ngayon, ay ang maging huwaran ni Cristo at ng iglesia, ang pag-aasawa ay marapat 
batay sa biyayang nagpapatawad.  Ang pinakamahalaga, pangunahing bagay na dapat sanayin sa pag-
aasawa ay ang biyayang nagpapatawad ng Dios.  Sapagkat paanong si Cristo ay ikinasal sa iglesia, sa 
atin?  Paano maaaring gumana ang pag-aasawang iyon?  Ang sagot ay:  biyayang nagpapatawad.  Kaya 
ang ating pag-aasawa ay dapat maging pagpapakita ng biyayang nagpapatawad ng Dios. 
 
Ganito ito inilalagay ni apostol Pablo 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.”  Ang panuntunan sa pag-uugali ng Cristiano ay hindi batay, sabi ng apostol, sa kung 
paano ka itinuturing ng iba, kundi, gaya ng ginawa sa iyo ni Cristo, ay gayon ang gagawin mo sa iba.  Ang 
panuntunan ng pag-uugaling Cristiano ay hindi pagiging patas gaya ng pakahulugan natin dito.  Hindi ito 
“Ako naman ngayon.”  Hindi iyan ang panuntuanan ng pag-uugaling Cristiano.  Kundi gaya ng ginawa sa 
iyo ni Cristo, gayon din ang gagawin mo sa iba – sa bawat relasyon natin sa buhay. 
 
Ngayon ang pag-aasawa ay hindi, “Kung anong ginawa niya sa akin, gagawin ko rin sa kanya.”  O, kung 
magiging ganoon siya, ipapakita ko sa kanya!”  Hindi, hindi mo maaaring tingnan ang iyong asawa, upang 
makita kung paano kumilos ang iyong asawa, upang matiyak kung paano ka magsasagawa at kikilos.  
Kundi, gaya ng ginawa sa iyo at para sa iyo ni Cristo, ay gayon din ang gagawin mo sa iyong asawa.  Sa 
madaling salita, sa pag-aasawa, ikaw at ako ay dapat mamuhay oras-oras sa malugod at 
mapagpakumbabang karanasan ng kapatawaran ng Dios sa ating sarili.  Iyan ang patayo – ano ang 
ginawa ng Dios para sa atin.  Pagkatapos ay dapat natin iyang pagbulayan, dapat nating salaminin iyan, 
dapat nating gayahin iyan, dapat natin iyang baliin sa pahiga, at dapat tayong mamuhay oras-oras sa 
mapagpakumbaba, nakakagalak na pagpapatawad at pagtitiis sa isa’t isa.  Dahil ito ay dapat maging 
larawan ni Cristo at ng iglesia, samakatuwid ang pag-aasawa ay pagpapakita sa harap ng sanlibutan, ng 
nagpapatawad na biyaya ng Dios, kapag ang mag-asawa ay nagpapatawaran sa isa’t sa kung paanong 
pinatawad sila ni Cristo. 
 
Ikaw ba ay nasa bingit ngayon ng nakakatakot na damdamin sa iyong pag-aasawa, o pagkagalit at 
kapaitan?  Ikaw ba ay nahulog na sa bingit patungo sa katigasan ng kawalang-pagpapatawad at 
kapaitan?  Ano ang gagawin mo?  Ano ang sagot? 
 
Ang pag-aasawa ay usapin ng puso.  Sinasabi ng Dios sa iyo, “Anak Ko, ibaon mo ang mga ugat ng iyong 
puso sa Aking mapagpatawad na biyaya.  Alalahanin mo ang ginawa Ko para sa iyo.  At gayon ang gawin 
mo sa iyong asawa.” 
 
Mangusap nawa sa ating lahat ang salita ng Dios sa bawat relasyon natin sa buhay.  Mangusap nawa ito 
sa mga bata at mga kabataan na isang araw ay mag-aasawa, na ang kanilang pag-aasawa ay matayo sa 
batong iyon.  At mangusap nawa ito sa atin na mga may asawa na.  Ang pag-aasawa ay may panuntunan 
ng pag-uugali.  Ang panuntunan ng pag-uugali sa pag-aasawa ay ito:  Kung paano kang pinatawad ni 
Cristo, gayon din ang gawin mo.    
 
Sinasabi kung gayon sa atin ng apostol na ito ay mismong mula sa karanasan ng ginawa ni Cristo para sa 
atin sa Kanyang habag at paano nagtitiis si Cristo sa atin sa kasalukuyan at sa Kanyang awa at 
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kahabagan, na dapat tayong umasal sa ating sarili at dapat nating ituring ang ating asawa.  Ang iyong 
relasyon sa Dios ang una. 
 
Kailangan tayong magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong ng, “Alam ko ba iyan?”  Alam mo ba ang 
biyaya ng Dios sa iyo?  Tunay mo ba itong natikman?  Ito ba ay isa lamang teorya o ito ba ay isang buhay 
na nararanasang katotohanan sa iyong kaluluwa?  Ang dahilan ba sa nasasaktang relasyon sa iyong 
pamilya o sa iyong iglesia ay ito, na hindi mo nalalaman, hindi mo natitikman, ang ginawa ng Dios para 
sa iyo?  Naniniwala at nararanasan mo ba ang ginawa ng Dios, sa pamamagitan ng biyaya kay Cristo, 
para sa iyo?  Niyayakap mo ba ang hiwaga ng kapatawaran?  Pinahahalagahan mo ba ito?  Ito ba ay 
kamangha-mangha, ganap na maluwalhati?  Si Cristo ba ang lahat sa iyo? 
 
Kung iyan ang katayuan, kung gayon ay nanaisin nating ipakita iyan sa ating relasyon sa iba, at lalo na sa 
ating relasyon sa pag-aasawa.  Sasabihin mo, “Pero pastor, sinasabi mo ngayon ang tungkol sa pag-
aasawa.  Hindi ba itong katotohanan na dapat nating ituring ang iba kung paanong itinuring tayo ni 
Cristo ay ginagamit sa bawat relasyon sa buhay, hindi lamang sa Cristianong may asawa, kundi sa mga 
kabataang babae habang sila ay namumuhay sa isa’t isa sa paaralan at sa mga lalaki at mga babae at 
mga kapatid sa Panginoong Jesu Cristo sa iglesia – hindi ba natin dapat ipinapakita sa iba nang hayagan 
ang natanggap natin nang palihim sa Dios?  At ang sagot diyan ay, Oo!  Lagi nating dapat ipakita ang 
biyaya na ipinakita ng Dios sa atin.  Pero binibigyang-diin ko ang pag-aasawa dahil ang pag-aasawa ay 
pangunahin.  Ito ang lubos na nagtatagal, ang pinakamalapit na relasyon, at ito ang larawan ni Cristo at 
ng iglesia.  Kaya nga ipinagkaloob ng Dios ang pag-aasawa – upang maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  
Samakatuwid, lalo na sa iyong pag-aasawa, sanayin ang iyong pananampalataya doon!  Huwag 
magsimula sa pamamagitan ng pagsasanay muna ng iyong pananampalataya sa dayuhan, o sa kapwa 
muna na hindi nakatirang kasama mo.  Kundi sasanayin ang karanasang iyon ng pagpapatawad at biyaya 
na natanggap mo kay Cristo, sanayin muna iyon sa iyong relasyon sa mga pinakamalapit sa iyo, sa iyong 
asawa. 
 
Ngayon, ano ang ginawa ni Cristo para sa atin?  Tingnan natin kung paano iyan ipinakita ni Pablo sa 
magandang sulat sa mga taga-Colosas.  Itinuturo sa atin ng apostol na pinalaya tayo ni Cristo mula sa 
poot ng Dios laban sa ating kasalanan.  Sa talatang 6 sinasabi ng apostol ang tungkol sa poot ng Dios na 
darating sa mga anak ng pagsuway.  Doon tayo magsisimula.  Napakahalagang magsimula doon mismo.  
Nadaig ni Cristo ang poot ng Dios laban sa ating mga kasalanan.   
 
Natutukso tayong mag-isip ang ating poot at galit laban sa ating asawa ay napakalaki upang madaig.  
Subalit dapat nating makita na nadaig ng biyaya ng Dios ang isang higit na mas malaki – ang poot ng Dios 
laban sa ating mga kasalanan.  At paano naalis ang poot na iyon?  Balikan ang Colosas 2:13 at 14.  
Mababasa natin, “At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman 
ay kanyang binuhay kayong kasama niya, nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan, na 
pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin, at ito'y kanyang inalis at 
ipinako sa krus.”  Sinasabi ni apostol Pablo na inalis ng Dios ang ating mga kasalanan, ang ating 
pagkakautang, ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin, bawat paglabag 
na nagawa natin na nagsasaad ng kaparusahan – kinuha ng Dios ang mga paglabag na iyon, ang 
kasalanang iyon, at isinantabi sa pamamagitan ng pagpapako nito sa krus. 
 
Ngayon, hindi mo literal na kukunin ang kasalanan at ipapako mo sila sa krus at ikakabit mo sila sa krus.  
Ibig sabihin ng apostol ang mga pako na ibinaon sa mga kamay at paa ni Jesus at ang pagdurusa ni Jesus 
sa krus dalawang libong taon na ang nakalilipas.  Tiniis ni Jesus ang lahat ng nasulat laban sa atin.  Lahat 
ng kasalanan, lahat ng paglabag ng bayan ng Dios, mga pinili kay Cristo – ipinako ng Dios ang mga iyon sa 
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krus sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kaparusahan na nararapat sa mga kasalanang iyon sa Kanyang 
pinakamamahal na Anak. 
 
Sinasabi ng apostol, “nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan.”  Hindi ito nangyari ng 
may anumang tulong mula sa iyo.  Wala kang ginawang anuman upang maalis ang iyong kasalanan.  
Hindi ito nararapat sa iyo.  Mapagbiyayang ginawa iyon ng Dios para sa iyo, bago ka pa man ipinanganak.  
Ngayon tiyakin mong makita ng personal itong lubos na kahanga-hanga sa lahat ng katotohanan.  Huwag 
kang maglayag dito.  Huwag mong hayaan na maglayag ito sa iyong ulo.   Huwag kang magkaroon ng 
matigas na puso dito.  Kinuha ng Dios ang tala ng lahat nating kasalanan, at sa halip na ipamukha sila sa 
atin at ipadala tayo sa impierno, inilagay Niya sila sa palad ng kamay ng Kanyang Anak at nagbaon ng 
pako sa kanila doon sa krus. 
 
Kaninong mga kasalanan?  Aking mga kasalanan!  Ang mga kasalanan ng iyong mananampalatayang 
asawa.  Ang mga kasalanan ng iyong kapatid.  Si Jesus ay pinarusahan bilang kahalili ng mga hinirang na 
anak ng Dios.  Hindi mo iyan kayang paniwalaan ng napakatibay.  Ang ginawa ni Jesus ay higit pa sa 
kapatawaran.  Sapagkat ang gawa ng krus ay higit pa sa pagpapatawad.  Ang gawa ni Jesu Cristo ay 
katuwiran din.  Tinamo Niya ang katuwiran para sa atin.  Hiningi ng Dios hindi lamang ang kaparusahan 
ng kasalanan kundi hiningi Niya ang kaganapan.  At namatay si Jesus upang pasanin ang kaparusahan ng 
ating kasalanan at matamo para sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang ganap na mapagmahal na 
pagsunod, ang walang dungis na katuwiran sa harap ng Dios.   
 
Kaya ano ang ginawa ni Cristo para sa akin?  Ibinigay ng Dios, dahil sa di-masukat na pag-ibig, ang 
Kanyang Anak upang pasanin ang aking kaparusahan at isagawa ang buong katuwiran sa aking lugar.  Sa 
pamamagitan ng pananampalataya alam ko na ito ngayon.  Mayroon ako ng Kanyang katuwiran na 
ibinilang na akin.  Inilalagay ito mismo ng Biblia sa magandang katawagan.  II Corinto 5:21, “Para sa ating 
kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y 
maging katuwiran ng Dios.”  
 
Iyan ang pundasyon ng pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay dapat itayo sa katotohanan, sa pagkaunawa ng 
biyaya ng kapatawaran.  Pinatawad ka ni Cristo.  Ang maluwalhating agos ng biyaya ay bumagsak mula 
sa langit tungo sa madumi, makasarili, galit, makasalanang may kapaitan – ikaw at ako – at nilinis tayo.  
At sa relasyon ng pag-aasawa, na siyang huwaran ni Cristo at ng iglesia, na dapat sana ay sumasalamin 
sa ginawa ni Cristo para sa iglesia, dapat nating tanggapin ang biyayang iyan na dumating sa atin at 
dapat natin itong salaminin sa ating asawa.  Kaya sinasabi ng apostol sa Colosas 3:  “Bilang mga hinirang 
ng Dios, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng 
kaamuan, at ng katiyagaan …kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayundin naman ang 
inyong gawin.”  
 
Ito ang ibig sabihin nito.  Ang sukat ng biyaya ng Dios sa iyo sa krus ni Cristo ay hayaang maging sukat ng 
iyong biyaya sa iyong asawa.  Iyan ang panuntunan ng pag-uugali.  Ituring ang iyong asawa kung paano 
ka itinuring ni Cristo.  Gaya ng pagtitiis sa iyo ng Panginoon, ay gayon din ang gawin mo sa iyong asawa.  
Ang Panginoon ay nagtitiis sa iyo araw-araw.  Araw-araw tayo ay hindi umaabot sa Kanyang kalooban.  
Tunay nga, ang agwat sa pagitan ng inaasahan sa atin ni Cristo at kung ano ang naabot natin ay higit na 
mas malaki kaysa inaasahan mo sa iyong asawa at sa naabot ng iyong asawa.  Si Cristo ay nagpatawad 
nang higit sa magagawa natin.  Si Cristo ay nagtiis ng higit pa.  Maging panuntunan nawa ng iyong pag-
uugali ang panuntunang ito, ang asawa mo man ay mananampalataya o hindi mananampalataya:  ang 
sukat ng Kanyang biyaya sa akin ay dapat maging sukat ng biyaya na ipinapakita ko sa aking asawa, at sa 
lahat ng aking nakakasalamuha.  
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Ngunit sasabihin mo, “Pastor, parang nagiging medyo negatibo ka kapag nagsasalita ka tungkol sa pag-
aasawa.  Agad kang nagsasalita tungkol sa pagpapatawad at pagtitiis.  Hindi ba’t ang pag-aasawa ay 
tungkol din sa romansa at pag-ibig?  Hindi ba tayo maaaring maging positibo ng kaunti dito?  Nasaan ang 
pag-ibig?  Si Cristo at ang iglesia, iyan ay pag-ibig, di ba?  Hindi ba’t minamahal ni Cristo ang iglesia?  At 
hindi ba may aklat sa Biblia (ang Awit ng mga Awit) na namumula tayo sa hiya dahil sa pagiging magiliw 
ni Cristo sa Kanyang asawa, na bumubulong ng matatamis na bagay sa kanya?  Hindi ka ba naniniwala na 
ang aspetong iyon ni Cristo at ng iglesia ay dapat maging huwaran sa Cristianong pag-aasawa?” 
 
Ang sagot ay:  Oo naman!  Ang pag-aasawa ay dapat dalawa (lalaki at babae), na nagpapakumbaba ng 
kanilang sarili sa pananampalataya, nananahan sa pag-ibig, hinahanap na malugod at matugunan ang 
pangangailangan ng isa’t isa.  Oo, pag-ibig.  Ngunit binibigyang-diin ko na ang pag-aasawa ay huwaran ni 
Cristo at ng iglesia sa pagpapakita, una sa lahat, ng mapagpatawad na biyaya.  Binibigyang-diin ko iyan 
dahil magkakaroon ng pagkakasala sa inyong pag-aasawa (at sa lahat ng inyong mga relasyon).  Sa iyong 
pag-aasawa ay magkakaroon ng mga kasarilinang pag-uugali, yaong mga pambihira, yaong mga gawi na 
mayroon ang taong pinakasalan mo na nakayayamot.  Marahil, maliliit na bagay.  O malalaking bagay – 
hindi siya nagsasalita, hindi siya nakakaunawa, iniiwan niya ang damit niya sa buong paligid.  Kailangan 
mo ng paraan upang makayanan iyan.   
 
Mayroon pa, nagsasalita ako sa mapagpatawad na biyaya dahil ang paraan ng pagpapatawad kay Cristo 
ay nagpapayabong ng pag-ibig.  Ang mahirap na gawa ng pagpapatawad at pagtitiis ang nagpapayabong 
sa damdamin kapag tila sila ay namatay na.  Ang pagkagalit at kapaitan ay maaaring maging malakas, 
tulad ng unos sa ating kaluluwa.  Subalit tayo ay dinala sa krus upang makita ang ginawa natin, at 
pinatawad na tayo ni Cristo.  Kaya, bagama’t tayo ay natutuksong sabihin na namatay na ang pag-ibig 
natin sa pag-aasawang ito, kapag tayo ay nasa krus ay muling ipinaaalala sa atin ang biyaya na ipinakita 
ng Dios sa atin. 
 
Ang Dios ay naluluwalhati kapag ang dalawang magkaibang tao, dalawang taong hindi maaaring 
mamuhay ng magkasama, dalawang makasariling makasalanan na sinaktan ang isa’t isa, ay 
pinagkumbaba sa harap ng ginawa ng Dios para sa kanila, at sa liwanag ng ginawa ng Dios ay papandayin 
nila ang buhay ng katapatan, pag-ibig, at pagkagiliw, sa hurno ng kanilang mga pagsubok, nananangan 
kay Cristo. 
 
Ang buhay Cristiano ay dapat isapamuhay sa ilalim ng anino ng krus.  Ang Cristianong pag-aasawa ay 
hindi dapat maligaw mula sa krus ni Jesu Cristo.  Kung paanong pinatawad kayo ni Cristo, ay gayundin 
naman ang inyong gawin.  Kapag napalayo na kayo mula sa krus sa inyong pag-iisip o sa inyong mga 
karanasan, kayo ay mahihirapan sa inyong pag-aasawa.  Iyan ang pakikipagbaka.  Iyan ang tuon.  Ang 
tuon sa pag-aasawa ay hindi, una sa lahat, ang isang tao.  Kundi ang tuon ay ito:  Ano ang ginawa ni 
Cristo para sa akin?  Alam ko ba ang biyaya ng Dios?  Iyan ay nakalulugod.  Yaong kamangha-mangha, 
yaong biyayang walang bayad!  Ang napakalaki bang katotohanang ito ay pumupuno sa ating puso?  
Pinatawad ng Dios ang lahat ng ating mga pagkakasala.  Kinuha Niya ang tala ng ating mga kasalanan 
laban sa atin at ipinako ito sa krus.  Ibaon mo ang katotohanang iyan sa iyong budhi. 
 
Ang katotohanang iyon sa pag-aasawa ay dapat mas higit sa inyo kaysa anumang problema sa inyong 
pag-aasawa.  At kung ang anumang problema sa inyong pag-aasawa ay bagay na mas malaki sa inyong 
kaluluwa kaysa ginawa ni Cristo para sa inyo sa Kanyang habag, kung gayon ang problema ay hindi ninyo 
nalalaman, hindi ninyo personal na nararanasan, ang ginawa ni Cristo para sa inyo. 
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Paniwalaanmo  itong salita ng Dios – ito ang susi sa isang maligayang pag-aasawa. 
 
Ito ang panuntunan sa pag-uugali:  Ano ang ginawa ni Cristo para sa akin?  Kapag lumuhod ako sa harap 
ng krus at makita ang Kanyang kamangha-manghang biyayang iyon,ito ang siyang gigising sa emosyon at 
damdamin.  At kung paanong ginawa sa akin ni Cristo, ay gayon ko rin pinagpasyahang gawin sa aking 
asawa. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong mabuting Salita.  At dalangin namin ang paglambot ng aming 
puso at ang mga impluwensya ng Espiritu Santo sa kanila – na mula sa pagkaranas ng Iyong biyaya kami  
ay lumakad nga at ituring nga ang aming asawang lalaki o asawang babae upang ang Iyong pangalan ay 
maluwalhati sa aming pag-aasawa.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 
 
  
 
 


