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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 128

“Ang Pinagpalang Pag-aasawa (1)”

ni Rev. Carl Haak

 
Pangkaraniwan na sa mga asawang lalaki at babae na magkaroon ng tawagan sa bawat isa – mga
katawagang pribado, at ekslusibong pangalan ng pagmamahalan:  Honey, Punkin, o anopamang meron
kayo sa pagsasama.  Gayondin sa Dios, sa Kanyang kasintahang babae, ang iglesia.  Patunay?  Basahin
natin ang aklat ng Mga Awit ni Solomon.   Dito ang Dios ay nagsaaslita ng Kanyang pag-ibig at ng Kanyang
kasiyahan sa minamahal na bayan, ang Kanyang iglesia, sa salitang minsan ay masarap sa ating pandinig.
“Mahal Ko, ang kalapati Ko, ang Aking sakdal.”  Ito ay kagaya na kapag nakikita tayo ng ating mga anak
na ikaw at ang iyong asawa ay naglalambingan, sila ay namumula sa hiya.  At sasabihin nila, “Itigil ninyo
‘yan!  Huwag ninyo pong gawin ‘yan.”  Gayondin ang Dios na may mahalagang pangalan na ipinapahayag
sa Kanyang pag-ibig para sa Kanyang kasintahang iglesia.  Siya ay may pangalan ng pagsuyo para sa atin
habang nakikita Niya tayo na matuwid sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo.
 
Halimbawa, sa Isaias 62, kung saan tinatawag tayo ng Dios na Hephzi-bah, na ang ibig sabihin, ang Aking
kasiyahan ay nasa kanya.  Ating mababasa sa talatang 4,  “Hindi ka na tatawagin pang Pinabayaan; hindi
na rin tatawagin pa ang iyong lupain na Giba: kundi ikaw ay tatawaging Hephzi-bah, at ang iyong lupain
ay Beulah: sapagka't ang Panginoon ay nalulugod sa iyo, at ang iyong lupain ay tatangkilikin.”  Dito sinasabi
ng Dios na Kanyang aalisin ang dapat nating pangalan (Kakalimutan) at tatawagin sa isang bagong pangalan
na Kanyang pinili (Hephzi-bah).  Bakit?  Dahil nasisiyahan ang Dios sa kanya.  Ang Dios ay nasisiyahan sa
Kanyang iglesia, minamahal Niya siya.  Sa Mga Awit 149:4,  “Sapagka't ang Panginoon ay nalulugod sa
kaniyang bayan: kaniyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo.”  Sa Isaias 43:4,  “Yamang ikaw ay
naging mahalaga sa aking paningin… aking inibig ka.”  Sa Kanyang pag-ibig sa atin, nilalayon ng Dios na
tayo ay mapagpala at ating malaman na tayo ang natatanging mahalaga sa Kanya na mga anak sa dugo
ni Jesu Cristo, pinili mula sa walang pasimula, mapagbiyayang minahal at iniligtas ng dugo ng Kanyang
sariling Anak.  Itinalaga ng Dios na sa iyo, at sa akin, bilang Kanyang mga anak, na makilala ang Kanynag
pag-ibig at Kanyang biyaya at Kanyang katapatan, malaman ang Kanyang pag-ibig sa atin.
 
Ang isang paraan na Kanyang ipinaabot ang pagpapala at Kanyang pag-ibig sa atin na Kanyang mga anak
ay sa pamamagitan ng isang banal na pagsasama.  Ang pag-aasawa ay nilayon ng Dios na maging larawan
ng Kanyang bigkis sa atin na Kanyang iglesia, at maging larawan ng mga pagpapala na dumarating sa atin
sa pag-ibig ng Dios.
 
Nararanasan mo ba ang pagpapala ng pag-ibig ng Dios sa iyong pag-aasawa – ang mahalaga, matapat,
minamahal, at nagpapatuloy na pag-ibig ng Dios?  Kung nararanasan mo, pinapasalamatan mo ang Dios,
‘di ba?  Kung hindi, bakit naman hindi?  Matatawag ba na masayang pagsasama ang sa iyo, o ikaw ngayon
ay palihim, at madalas sumusuko sa buhay ng pagkabigo sa bawat isa?  Nasabi mo na ba sa iyong sarili at
naisip mo na ba na ang isang pagkakamali ang iyong pag-aasawa?  Sinasabi mo ba,  “Hindi ko siya
mababago”?  At natatagpuan ang iyong sarili na nasa kabiguan, malayo, hindi magawang
makipag-ugnayan?  Nararamdaman mo ba na ikaw ay bitag sa iyong sariling pag-aasawa?
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Ang Salita ng Dios ay nagtuturo sa atin na nilalayon ng Dios ang pag-asa ng Kanyang mga anak na maging
paraan mula sa Kanyang kamay na turuan sila at upang maihatid ang kanilang mga puso sa katotohanan
na tinatanggap ng Dios ang kaligayahan, na ang Dios ay nasisiyahan sa kanila.  Samakatuwid, tinatawag
Niya ang pag-aasawa na isang pinagpalang estado na dito Siya ay nangangako sa Kanyang mga anak, sa
paraan ng pagsunod, sa lubos na kagalakan.  Ang pag-aasawa ay pinagpala ng Dios.
 
Dahil ang pag-aasawa ay isang institusyon na ginawa ng Dios sa Kanyang sarili, at ito samakatuwid ang
kalooban ng Dios sa isang lalaki at babae na magsamang mabuhay sa bigkis ng pag-aasawa, ang
pag-aasawang ito ay may malaking potensyal na magdala ng Kanyang mga pagpapala.  Subalit ang
pag-aasawa rin naman, kung tayo ay mamumuhay sa isang makasalanang paraan, ay may malaking
potensyal na maghatid sa atin ng kahihiyan.  Ang masidhing kapangyarihan at dulot ng pag-aasawa sa ating
mga buhay ay may nakikita marahil na nagdadala ng kapaitan at gayong kahihiyan kapag ang pag-aasawa
ay nagiging maasim at nasisira.  Hindi naman talaga ang mga karanasan sa labas ng iyong tahanan ang
nakakasakit sa iyo ng malalim.  Kundi ang kahirapan sa pagsasama ang malalim na pilat.  Ito ay ang krus
na tahanan – marahil ang mga anak na rebelde, o paghihiwalay, pagsuko, at malayong agwat ng
pagsasama, kawalan ng katapatan.  Isang tunay na mabigat ito na krus.  Napakabigat ang dinadala nito sa
mga puso ng mga anak ng Dios.  Sa pag-aasawa ang ilan sa mga mabibigat na kalungkutan na maaaring
maranasan sa buhay na ito ang hatid sa atin dahil ang ating pagkamakasalanang laman ay may potensyal
na mawasak.  Minsan, ang isang lalaki at babae ay nakapagsasabi marahil,  “Kung alam ko lang na ganito
ang mangyayari, aatras na ako sa kasal bago pa ito mangyari sa halip na lumakad pa sa altar ng
pag-aasawa.”
 
Ito ay hindi pagtingin sa realidad, kundi mula sa pananaw ng ating mga kasalanan.  Dapat nating tingnan
ito mula sa pananaw ng biyaya ng Dios.  Sa pagtingin dito sa pamamagitan ng Salita ng Dios at sa
pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo, at kapag sa pamamagitan ng pananampalataya, ay may apat mga
kamay ang nanghahawakan sa Salita ng Dios, ibig sabihin ang pag-aasawa ay may malaking potensyal sa
mga kamay ng Dios na maghatid ng dakilang mga pagpapala, mga pagpapala mula sa inihanda ni Jesu
Cristo.
 
Dapat nating unawain, na ang mga pagpapala na ipinapangako ni Jesus sa pag-aasawa ay hindi gaya ng
malambot na kending bulak na pagpapala.  Hindi ito ang mga pagpapala na sa tingin ay mabuti pero
mawawala agad.  Hindi ito biglaang nakatutuwang pagpapala.  Ang mga ito ay malalim na mga pagpapala.
Ito ay nananatiling mga pagpapala.  Ang mga ito ay pagpapala na pinanday ng Dios.  Siya ay marahang
gumagawa, pero Siya ay gumagawa sa kanila.  Pinagpapala ka Niya sa iyong pag-aasawa ng higit pa sa
marahil sa naiisip mo, at higit pa sa maaari mong malaman.
 
Ang magkaroon ng isang pinagpalang pagsasama, ang gayong pag-aasawa ay dapat nakatindig sa pauna
o pangunahing mga prinsipyo na ating pinaniniwalaan mula sa Kasulatan at naniniwala sa mga ito ng buong
puso.  Lalo na ngayon, mahalagang manghawakan ng mahigpit sa mga prinsipyong ganito.  Babanggit ako
ng ilan sa araw na ito.  Anu-ano ang mga prinsipyong nakakailalim sa pinagpalang pagsasama?  Anu-ano
ang mga katotohanan ngayon, na nararapat sa mga lalaki at babaing matibay na pananampalataya mula
sa Salita ng Dios kung sila ay nagnanais makaranas ng pinagpalang pag-aasawa ng Dios?
 
Una sa lahat ay ito.  Dapat nating maunawaan at matibay na paniwalaan sa ating mga puso na ang
pag-aasawa ay habang-buhay na bigkis ng Dios.  Habang nakaupo ka sa computer, may biglang lalabas na
isang patalastas.  Nakita ko ito isang araw, na sinasabi nito:  “Madaling pagdi-diborsyo-online-mura
lang-mabilis-madali-sigurado.”  Isa pang bagsak presyo:  “Walang sablay na diborsyo-25.95 lamang na
dolyar.”  Lumalabas ang diborsyo ay isang umaasensong negosyo.  Subalit ang Diborsyo ay hindi kalooban
ng Dios.  Ang kalooban ng Dios ay magsama ng magkasama habang-buhay sa bigkis ng pagsasama.”
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Alam mo ang Kasulatan ay nagsasalita nito lalo na sa isang sitas na nakatala sa Mateo 19.  Dito ang mga
Fariseo ay lumapit sa Panginoong Jesu Cristo na nagtatanong sa Kanya ng mga katanungang ito na
patungkol sa diborsyo.  “OK lang ba na hiwalayan ang isang tao dahil iyun ang gusto niya?  OK lang ba ang
diborsyo sa isang lalaki dahil naiinis na siya sa kanyang asawa o dahil ang babae ay lumalaki na ang
timbang ng sampung kilo at gusto mo kasi ang pagsasama ay kaakit-akit pa?  OK lang ba ang diborsyo kung
ang asawang lalaki kasi ay madalas manood ng TV?  OK lang ba ang diborsyo dahil ang pagsasama ninyo
ay hindi na nagiging maayos at masyado ng pabigat, at mas mabuti pa sa dalawa na maghanap ng kanilang
kaligayahan sa ibang tao?  Sinasang-ayunan ba ng Dios ang diborsyo at maghiwalay ang bawat isa?”
Sinasabi ng mga Judyo sa kapanahunan ni Jesus ay “Oo.”  Sila ay nasa ilalim ng katuruan ng paaralan na
sumasang-ayon sa diborsyo.  May iilan naman sa panahon ni Jesus na may mahigpit na pananaw.  Pero
marami sa mga ito ang sumunod sa katuruan na ang isang lalaki at makakapag- diborsyo ng kanyang asawa
sa anomang dahilan.  Sabi nila, kung hindi ito masarap magluto, magagawa niyang hiwalayan siya na may
pag-sang ayon pa ng Dios.  Kung ang lalaki ay makakatagpo ng mas magandang babae, magagawa niyang
hiwalayan ang asawa at magpakasal sa babaing iyun.  Marami sa panahon ni Jesus ang nagsasabi na OK
lang ito basta may wastong papel na nagpapatunay ng diborsyo.  Pagkatapos ay tatakbo sila sa Lumang
Tipan at matatagpuan ang isang maliit na anyo ng batas ni Moses at kanilang aangkinin na sinusuportahan
ng Dios ang kanilang pananaw sa diborsyo basta may papel na wastong maisasampa.
 
Kaya dinala nila ang katanungan kay Jesus:  “Naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalake ang
kaniyang asawa sa bawa't kadahilanan?”  Sumagot ang Panginoon, na nagtuturo sa kanila ng pagpapanatili,
ang habang-buhay na bigkis ng pagsasama.  Hindi dahil ang Panginoon ay walang muwang o walang
simpatiya sa mga kahirapang nararanasan ng mga may asawa.  Nalalaman ng Panginoon ang lahat ng
gayong mga bagay.  At ang Kanyang biyaya ay nariyan at sapat sa atin sa bawat pagsubok ng ating
pag-aasawa.
 
Subalit nalalaman ng Panginoon ang katotohanan at nalalaman na ang katotohanan ng isang masayang
pagsasama ay ito:  Tinatawag tayo ng Dios  sa isang habang-buhay na bigkis ng katalagahan sa bawat isa.
Sumagot ang Panginoon at sinabi sa Mateo 19:4 -6,  “Hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila
buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang niya na lalake at babae, At sinabi, Dahil dito'y iiwan ng lalake ang
kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman?  Kaya nga
hindi na sila dalawa, kundi isang laman.  Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.”
Dito’y itinuturo ni Jesus ang walang kamaliang hangganan na disenyo ng Dios, ang Manlilikha, Siyang may
gawa ng kasal, kung ano ang mula pa nung una.  Ang disenyong ito ay ang pag-isahin ang dalawang tao,
isang lalaki at babae, sa habang-buhay na bigkis na pagsasama – upang gawin silang isang katawan at
isang layunin at walang sinoman ang may karapatang turuan sila na maghiwalay.  Ang pinagsama ng Dios
ay huwag papaghiwalayin ng tao.
 
Sa kabuuan ng Kasulatan ating naunawaan ang dahilan kung bakit ito ginawa ng Dios.  Aking sinabi na ito
ay mula pa sa pasimula.  Ito ay dahil ang Dios ang lumikha ng pag-aasawa sa pasimula upang lumarawan
ng Kanyang pakikiisa sa Kanyang iglesia, ng Kanyang tipan ng pag-ibig, ng bigkis ng pakikisama sa
pamamagitan ng krus ni Cristo kasama ang Kanyang bayan, isang bigkis na nananatili at walang katapusan,
isang pag-ibig na hindi mabibigo.  At sinasabi ng Dios,  “Sa inyong pagsasama ngayon, nais Ko na ang
inyong pag-aasawa ay maging tulad sa Aking pag-aasawa.  Kahit pa kayo ay makasalanan, kahit pa kayo
ay mahihina, minahal Ko kayo.  Kaya ngayon mamuhay kayo sa pagsasama, sa kapanatilihan ng
katalagahan sa bawat isa.”
 
Ito ang unang prinsipyo ng isang masayang pagsasama.  Iyan ang hindi mahahating prinsipyo ng isang
masayang pagsasama.  Ang kalimutan ang prinsipyong iyan sa likod ng inyong isipan na may posibilidad
na ikaw ay makakaalis pa sa pagaasawa kung matutuklasan mo na hindi na masaya, ay magkakaroon ka
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ng marami pang mga kaguluhan sa inyong pagsasama.  Paniwalaan mo ito sa iyong kalooban!  Maniwala
ka ito ang soberano at matalinong kalooban ng inyong Ama sa langit  na ang pag-aasawa ay isang bigkis
na pang habang-buhay.
 
Subalit may iba pang mga prinsipyo na dapat paniwalaan ng matibay.  Ang isa pang prinsipyo ay ito:  na
ating lubos na paniwalaan na ang pagpapala ng Dios at ating kaligayahan ay matatagpuan sa pag-aasawa.
Ang tinutukoy ko ay ang Mga Awit 128. Mapalad ang tao na may takot sa Panginoon.  Pagkatapos ay
patuloy sa pagsasalita ang mang aawit na ang pinagpalang ito ay kinapapalooban sa buhay na ito ng
kanyang asawang babae at kasama niya sa tahanan at kanyang mga anak.  Sinasabi ng Dios sa salmong
ito:  “Ang Aking mga pagpapala ay matatagpuan sa inyong pag-aasawa.”  Dapat nating paniwalaan iyan.
Ito ay nangangailangang ipagsigawan mula sa bubungan ng mga bahay at patuloy na dinadala sa iyong
pag-alaala dahil ang sanlibutan at ang ating sarling laman ng kasalanan ay hindi iyan pinaniniwalaan.
Tinitingnan ng sanlibutan ang pagsasama bilang disenyo ng Dios (bilang isang paghahandog, natatanging
pag-ibig – makikita sa pamumuno ng isang mapagmahal na asawang lalaki at nagpapasakop na isang
babae) at nakikita nito ang pagkagapos, ang panggigipit.  Kaya nais ng sanlibutan na baguhin ang
pagsasama sa paraang inaakala nilang makapagpapasaya sa kanila.  Ang kanilang pag-aasawa, ay dapat
walang pananagutan.  Meron dapat kasunduan bago ang kasal, isang kasal na walang kamalian at may
diborsyo, walang malinaw na tungkulin ng asawang lalaki at babae maliban sa sila ay magbibigayan ng
suporta sa bawat isa sa ilang bagay at pamamaraan – walang katapatan kapag may bagay na biglang
dumating sa dinaraanan.  Nais nilang baguhin ang disenyo.  At kapag nabago na nila ang disenyo ng Dios,
inilulubog nila ang sarili sa kahirapan at kalungkutan.  Hindi lang kahirapan sa buhay nila, kundi kahirapang
hatid din sa kanilang mga anak.
 
Tayo ay may sala din sa ating iniisip, na ang kaisipang ang pagpapala ay hindi naman talaga matatagpuan
sa pag-aasawa, at ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa ilalim ng lahat ng mga handog na
may kinalaman sa pagpapanatili ng isang tahanan.  Nagpapasimula tayo na mag-isip na marahil, ang
kasiyahan ay matatagpuan sa iba.  Paunti-unti, nagsisimula tayong ibigay ang ating lakas sa iba kaysa sa
ating pag-aasawa.  Gumagawa si Satanas ng maraming pagsisikap para ating hanapin ang ating kaligayahan
at ating kasiyahan sa iba imbes na sa pag-aasawa.  Patunay?  Ang patunay ay matatagpuan sa isang
puntong ito.  Tayo ay nabubuhay sa isang sanlibutan na hubad na kabuluhan.  Ang mga tahanan na may
sala ay palaki ng palaki at dumarami pa ang mga silid – at paliit naman ng paliit ang panahong ginugugol
dito.  Hinayaan ng lalaki na lamunin siya ng trabaho ng maraming oras.  Ang mga babae ay nagnanais na
isulong ang kanilang mga karera sa buhay.  Ang paglilibang at kasiyahan ang umuubos ng kanilang panahon
at salapi.  Ang mga kabataan naman, (na kumukuha ng kanilang kaasalan sa inyo na mga tatay at nanay),
ay nag-aakala na ang kasiyahan ay matatagpuan hindi sa loob ng kanilang pamilya.  At kapag ang pamilya
ay nasa tahanan na, ang TV at mga palabas ang sumasakop sa kanilang mahahalagang oras.  Ang gabi sa
pamilya ay nauuwi na lang sa palabas.  Wala ng pag-uusap.  Huwag nating dalhin ang sanlibutan sa loob
at panoorin ang iniaalok ng sanlibutan.  Isang gabi dapat iyun ng pamilya!
 
Minamahal sa Panginoong Jesu Cristo, dapat nating paniwalaan na ang pagpapala ng Dios ay matatagpuan
sa ating pag-aasawa at sa pamilya na may ugnayan at pagmamahalan, mga gawaing kasama ang ating mga
anak at asawa.  Ang pagpapala ay matatagpuan sa isang asawang lalaki na dumarating sa tahanan sa gabi
para makasama ang kanyang maybahay at maglaan ng gabi na kasama ang pamilya na nag-uusap at
nagtitiklop ng mga labahan o ano pa man, ang mga anak ay nasa lamesa, gumagawa ng mga takdang aralin
naglalaro, nag-aaral ng katekismo, at may pag-uugnayan.  Sa ganito, ay naroroon ang mayamang
pagpapala ng Dios.  Naniniwala ka ba dito?
 
Dapat tayong nakatalaga ng matatag sa prinsipyong iyan na pagpapala ng Dios at kaligayahang
matatagpuan sa pag-aasawa at tahanan.
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May pangatlong prinsipyo na nais kong ibigay ng maikli – na tayo ay dapat may kabanalan. Dapat tayong
magsanay ng kabanalan.  Ang isang banal na pagsasama ay isang pagsasama na gumagawa ayon sa
kaluguran ng Dios – kapag ang asawang lalaki at babae ay hindi tumingin sa isa’t isa muna, kundi tumitingin
muna sa Dios at ang pangunahing hinihingi,  “Ano ang nais ng Dios na gawin ko?”  Iyan ang
pinakamahalaga.
 
May sitas na dapat nating idikit sa ating mga mata bilang mga asawang lalaki at babae ngayon.  Ang sitas
na aking tinutukoy ay ang I Samuel 2:30,  “Sapagka't yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking
pararangalin, at yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan.”  Ang layunin ng ating
pag-aasawa ay upang maparangalan ang Dios.  Ibig sabihin, dapat kang humanap ng mapapangasawa ng
nasa Panginoon.  At ibig sabihin ilagay mo ang Panginoon at ang Kanyang walang pasubaling pag-ibig sa
harapan mo sa bawat araw ng iyong buhay.  Ikaw ba ay banal?  Ang iyo bang asawang babae ngayon ay
isang mananampalataya?  Ang iyo bang asawang lalaki ay mananampalataya?  Ipinagpapasalamat mo ba
ito sa Dios?  Nakikita mo ba na iyan ay isang di-nahahati,at  isang malaking pangangailangan sa pagtatayo
ng isang maligayang pagsasama?  O ikaw ay hangal at makasarili na hindi mo na iniisip na dapat mong
itatag ang iyong pag-aasawa at hinaharap ayon sa isang pananampalataya at pag-ibig ng Dios?  Nakikita
mo ba iyan, ikaw ba ay naniniwala dito ng buong puso mo?
 
Kung ang iyong asawang lalaki o babae ay banal ngayon, nagpapasalamat ka ba sa Dios para dito?  O ikaw
ay nauupo lang at nagpapasimulang mag-reklamo sa iyong pagkaawa sa sarili tungkol sa lahat ng mga
kasanayan na iyong nakikita sa kanila ngayon na nakakapag inis sa iyo?  Huwag mong gawin iyan.  Dapat
kang lumuhod sa iyong mga tuhod at pasalamatan ang Dios dahil sa mananampalatayang asawa mo.
Huwag mo itong ipagwalang bahala.  Matapos ang ilang taon ng pag-aasawa at ang pulot-gata ay tapos
na, magsisimula mo ng makilala ang bawat isa ayon sa mga pamamaraan na hindi natin kilala sa bawat isa
noong magkasintahan pa kayo sa unang mga araw ng pagsasama.  Nagpapasalamat ka ba sa asawa mong
mananampalataya o mananampalatayang maybahay?
 
Maraming mga sagabal na ating haharapin sa buhay may asawa.  Nariyan ang sagabal na pananalapi.
Nariyan ang mga sagabal sa mga anak at kasama ang kanilang mga kalusugan at kanilang mga
pangangailangan.  At nariyan ang maraming usapin ng kahirapan sa pagharap sa pagsasama ngayon.  Ang
mga ito ay mabilis na lumalaki at tumitindi ang mga kahirapan.  Pero huwag mong tatapusin na ang
pag-aasawa ay walang kabuluhan.  Bilang anak ng Dios, huwag mong iisipan iyan.  Kundi paniwalaan mo
ito, maniwala ka ng buong puso mo dahil ito ay totoo, ito ay matatagpuan sa Aklat, ang banal na Biblia, ito
ay nagbubuhat sa Salita ng Dios:  na ang Dios ay nangako na bubuksan ang pagpapala ng kalangitan sa
dalawa Niyang mga anak na Kanyang pinag-isa sa bigkis ng pag-aasawa, na nagpahayag ng kanilang mga
kasalanan.  Masdan mo Siya at pasalamatan Siya sa pag—ibig na hindi nagbabago.
 
Ating babalikan ito sa susunod na linggo.  Nais kong makasama kayong muli habang tayo ay lumalakad sa
mga pagpapala ng pag-aasawa.
 
_________________________________
 
Manalangin tayo.
 
Ama, nagpapasalamat kami sa Inyo pong Salita.  Aming dalangin na ito ay pumasok sa aming mga puso.
Alalahanin kami sa aming pag-aasawa.  Kailangan Ka po namin.  Pagpalain kami sa Inyong katotohanan ng
Inyong Salita.  Sa Pangalan ni Jesus, Amen.


