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EFESO 5:32-33 
"SUMASALAMIN SA HUWARAN NG DIOS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Noong isang linggo ay sinimulan natin ang pag-aaral sa isang napakagandang sitas sa Biblia, ang 
Efeso 5:32, 33, isang sitas na nagsasabi sa atin sa layunin ng pag-aasawa at nagbibigay rin sa atin ng 
huwaran, isang sakdal na huwaran, na dapat sundan sa ating pag-aasawa.  Doon ay nabasa natin 
ang mga salitang ito:  “Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Cristo at sa 
iglesia.  Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang 
sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa.” 
 
Gaya ng sinabi ko, sinimulan natin ang pag-aaral sa sitas na ito noong isang linggo.  Pagkatapos ay 
nakita natin na ang Dios ay nagbigay ng layunin sa pag-aasawa.  Ang layuning iyan ay hindi 
nakasentro, una sa lahat, sa ating mga sarili.  Hindi ito nagsisimula sa ating kaligayahan, ni 
nagsisimula man ito sa ating kaganapan o kasiyahan.  Oo, ang Dios ay nagpapala nang mainam sa 
pag-aasawa.  Ngunit dapat mong maunawaan na hindi ipinagkaloob ng Dios ang pag-aasawa, ni 
anuman, una sa lahat para sa atin.  Ipinagkaloob Niya ito para sa Kanyang sarili.  Binigyan Niya ang 
pag-aasawa ng pinagpalang layunin upang sumalamin sa walang hanggang kaisahan na Kanyang 
ginawa sa Kanyang bayan kay Cristo.  Kita mo, itinuturo sa atin ng kaligtasan na ang buhay ay hindi 
tungkol sa ating sarili, hindi ito tungkol sa sarili nating munting pananaw sa buhay.  Hindi, 
ipinaunawa sa anak ng Dios na naligtas kay Cristo na ginawa ng Dios ang lahat ng mga bagay para 
sa Kanyang sarili, lahat ng mga bagay ay nagsisilbi para sa layunin ng Kanyang kaluwalhatian.  Ang 
Biblia, kung babasahin mo itong mabuti, ay napakaliwanag na naka-sentro-sa-Dios na aklat.  
Sinasabi nito sa atin na ang ating layunin ay hindi nakasentro sa tao o sa ating sarili.  Hindi ito dapat 
nakasentro sa ating mga damdamin, kundi ito ay dapat nakasentro sa Dios.  Gayundin ang ating 
pag-aasawa.  Ang pag-aasawa ay may layunin.  At ang layunin nito ay maluwalhati:  upang salaminin 
ang walang-maliw at tapat na bigkis na ginawa ng Dios sa pagitan ni Cristo at ng iglesia. 
 
Iyan ang kabigatan ni apostol Pablo sa Efeso 5 sa isa sa pinaka praktikal at magagandang sitas sa 
buong Biblia tungkol sa katotohanan ng pag-aasawa.  Nagtitiwala ako, bilang may-asawang tao, na 
madalas mo itong babasahin.  At nagtitiwala ako na kung ikaw ay nagpaplanong mag-asawa, 
babasahin mo itong sitas ng mabuti at pagbubulayan ito. 
 
Kapag pinag-iisipan mo ang pag-aasawa, nakikita mo na iyan ay kahanga-hangang hakbang.  Maaari 
lamang itong maging isang tiyak na hakbang kung ikaw ay mag-aasawa dahil sa pananampalataya 
sa Dios.  Kahanga-hangang sitas ito, sapagkat dito ay hindi lamang inihahatid sa atin ng apostol ang 
prinsipyo na dapat sumuporta sa ating buhay may-asawa, na ang ating pag-aasawa ay dapat maging 
larawan ni Cristo at ng iglesia, kundi kanya rin ibinigay ang mga detalye nito at ang mga 
implikasyon.  Ang buong sitas, talaga, ay gumagawa ng mga detalye at mga implikasyon ng malalim 
na katotohanan ni Cristo at ng iglesia na sumasalamin sa pag-aasawa ng mga tao.  Pagkatapos ang 
apostol, sa talatang 33, ay binuod ang mga praktikal na aspeto ng pag-aasawa kung ang pag-aasawa 
ay tunay ngang nakasentro sa hangarin ni Cristo at ng iglesia.  “Gayunman,” mababasa natin, “dapat 
ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae 
ang kanyang asawa.”  Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, “Ito ang inyong huwaran sa pag-aasawa:  
si Cristo at ang iglesia.  At ngayon ganito ninyo sa katunayan sasalaminin ang pag-iisang iyan ni 
Cristo at ng iglesia:  mga asawang lalaki, sa pamamagitan ng pagmamahal ninyo sa inyong asawa; at 
mga asawang babae, sa pamamagitan ng paggalang ninyo sa inyong asawa.” 
 
Ngayon hindi tayo maaaring pumunta sa mga detalye at mga implikasyon ng magandang 
katotohanang iyan.  Ang apostol, gaya ng sabi ko, ay inilalabas iyan sa buong sitas, simula sa 
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talatang 22.  Inilalabas niya ang mga implikasyon para sa atin upang pagbulayan.  Ngunit sa araw na 
ito, ating isaalang-alang kahit paano ang pangkalahatang kaisipan at ang mga paraan kung saan 
masasalamin ng mag-asawa sa kanilang pag-aasawa ang pag-iisa ni Cristo at ng iglesia.  Paano 
makikita ang huwaran ni Cristo at ng iglesia sa inyong pag-aasawa? 
 
Mula sa sitas, ang unang bagay na nais nating sabihin ay ito:  dapat tayong mag-asawa sa Panginoon 
at pagkatapos, matapos ang pag-iisang dibdib, tumingin sa pamamagitan ng pananampalataya sa 
Panginoon.  Ang unang pahayag, pag-aasawa sa Panginoon, ay malinaw na ginagamit lalo na sa mga 
wala pang asawa, sa inyo mga kabataan na nakikinig.  Kung ang inyong pag-aasawa isang araw ay 
dapat sumalamin kay Cristo at sa iglesia (at iyan ang dapat nitong gawin), kung gayon ang inyong 
pagkatawag kay Cristo ay mag-asawa sa Panginoon.  Iyan ang mababasa natin, halimbawa, sa I 
Corinto 7:39 kung saan sinasabi ng apostol na ang babae na ang asawa ay namatay na ay malaya 
upang mag-asawang muli – lamang ay sa Panginoon.  Dalaga, para ikaw ay mahalin ng isang asawa 
gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesia at para manirahan na kasama mo gaya ni Cristo na 
pinahahalagahan ang iglesia ay nangangahulugan na ang binatang iyon ay kay Cristo.  At kung ikaw, 
bilang binata, ay magkakaroon ng asawa na gumagalang sa iyo gaya ng iglesia na gumagalang kay 
Cristo, iyan ay nangangahulugan na ang dalagang iyon ay maaaring isa na nagmamahal sa iglesia at 
nagmamahal kay Cristo.  Dapat kayong magkaisa sa pananampalataya – iyan ang pinakamahalagang 
aspeto ng paghahanda sa pag-aasawa.  Hindi iyan isang bagay na aakma lamang sa iyo.  At tiyak na 
iyan ay hindi isang bagay na gagawin mo pagkatapos.  Huwag mong gawin ang ganyang paraan.  
Huwag mong sabihin, “Mahal na mahal namin ang isa’t isa.  Itong mga bagay tungkol sa 
pananampalataya, maaayos din lahat ang mga iyan.  Maliliit na problema lang ang mga iyan na 
lulutasin natin pagkatapos ng kasal.”  Ah, hindi! Kung ganyan ka magsalita, kung ganyan ka mag-
isip, hindi mo binibigyan ng pansin na tinatawag ka ng iyong Tagapagligtas na ibigay sa pag-aasawa 
ang nararapat dito sa isang banda.  Ang iyong pag-aasawa ay dapat maging pag-iisa sa 
pananampalataya at sa pag-ibig at sa pagsunod kay Cristo. 
 
Pansinin na ang buong sitas mula sa Efeso 5 tungkol sa pag-aasawa ay sumasabog sa katotohanan 
ng kaligtasan at pagtubos.  Nang magsalita si Pablo sa mga asawang babae sinabi niya, “Ngayon 
kumilos kayo na gaya ng sa Panginoon.”  At nang magsalita siya sa mga asawang lalaki sinabi niya, 
“Ngayon gawin n’yo ito kung paanong ginagawa ito ni Cristo.”  At sinasabi niya, “ako ay nagsasalita 
tungkol kay Cristo at sa iglesia.”  Tila baga hindi mabuksan ni Pablo ang kanyang bibig tungkol sa 
pag-aasawa nang hindi nakaturo sa mismong puso ng ating kaligtasan kay Jesu Cristo, kung kaya’t 
kasama sa sitas ang ilan sa mayayamang katuruan sa kaligtasan.  Sinasabi ni Pablo sa atin, “Ngayon, 
makakapamuhay lamang kayo sa pag-aasawa kung nalalaman n’yo na ang kaligtasan ay kay Cristo.  
Kung aalisin n’yo ang pagkakaisa sa isang pananampalataya, ang pagkakaisa ni Cristo sa pag-
aasawa, ay pinuputol n’yo ang kiakailangan upang mabuhay ang isang pag-aasawa.”   
 
Ang mamuhay sa pag-aasawa ay nangangailangan ng higit na biyaya.  Hindi mo mauunawaan iyan 
hanggang buksan ng Dios ang iyong mga mata upang makita mo ito.  Mahalaga sa pamumuhay sa 
biyayang iyan ay ang pamumuhay mula sa iisang pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo.  
Kailangan kayong sumailalim sa kombiksyon na iyan.  Kailangan ninyong sumailalim sa 
kombiksyon na bilang isang na kay Jesu Cristo, ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ay ang 
magtatag ng pag-aasawa na hindi nakatayo sa sarili mong damdamin, hindi sa simpleng pisikal na 
pagkahalina lamang, kundi sa pananampalataya kay Cristo – pagkakasundo at pagkaunawa sa mga 
doktrina ng Banal na Kasulatan.  Mag-asawa ka sa Panginoon. 
 
At pagkatapos mong mag-asawa, tumingin sa Panginoon.  Iyan ang pinakamahalagang bagay para 
sa isang mag-asawa.  Tumingin sa Panginoon, hindi sa isa’t isa, kundi tumingin muna sa Panginoon.  
Iyan ang implikasyon ng sitas.  Maihahayag ng mag-asawa ang pagkakaisa ni Cristo at ng iglesia sa 
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pagtuon ng sarili nilang buhay na maging masunurin kay Cristo – sa mga detalye ng kanilang pag-
aasawa.  Iyan ay nangangahulugan na hindi natin magiging ugali bilang asawang lalaki at asawang 
babae, “Aba, magbabago ako kung magbabago siya.”  O, “Gagawin ko ito kung gagawin mo iyan.”  O, 
“Kung magpapakita siya ng pagtutuwid at pagbabago sa kanyang pamamaraan, ay babaguhin ko rin 
ang aking pamamaraan.”  Kung kaya’t ang mag-asawa ay naglalaban taun-taon sa pagsasaayos ng 
hidwaan, ang bawat isa ay naghihintay sa isa na magpaubaya bago siya magpakita ng pagmamahal 
o bago siya magpasakop.  Ang resulta ay nakatayo sila na limampung yarda ang layo, nagsasabing, 
“Kasalanan n’ya iyan.  Hindi, siya ang may kasalanan,” ang bawat isa ay naghihintay na maunang 
gumawa ang isa.  Ano ang ginagawa mo?  Sinasabi mo, “Ang pag-uugali ko sa pag-aasawang ito ay 
kokontrolin at aayusin ng pag-uugali ng kabila.”   
 
Iyan ay mismong paghihimagsik laban sa Salita ng Dios.  Itinuturo ng Salita ng Dios sa atin na ang 
ating pag-uugali sa pag-aasawa ay hindi nakabatay sa, o maging kondisyon ng, mga kilos ng ibang 
tao.  Ito ay ibabatay at ikokondisyon ng ating relasyon kay Jesu Cristo.  Iyan ang puso ng sitas.  
Dapat mo iyang panghawakan.  Kung bago mo gawin ang sinasabi ng Dios na gawin mo sa iyong 
pag-aasawa ay maghihintay ka na may gawin muna ang isa, para magbago muna ang isa, ikaw ay 
naghihimagsik laban sa Panginoong Jesu Cristo. 
 
Gagawin mo iyan alang-alang sa Panginoon – gaya ng sa Panginoon.  Alang-alang kay Cristo ay 
mamahalin mo ang iyong asawang babae.  Hindi ka muna titingin sa iyong asawang lalaki para sa 
motibo ng paggalang sa kanya at pagpapasakop sa kanya.  Hindi mo hihintayin ang iyong asawang 
babae na maging isang uri ng tao na nararapat sa kanya bago ka magpakita ng pagmamahal sa 
kanya.  Ganyan ba ang ginagawa mo?  Kung gayon ay naghihimagsik ka laban sa iyong Panginoon at 
Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Dapat kang magsisi.  Ang Panginoon ay napakaseryoso.  Siya ang 
ating Tagapagligtas.  Dapat nating gawin ang lahat ng mga bagay na gaya sa Kanya.  Tumingin ka sa 
Kanya at sundin Siya.  Sinasabi Niya sa iyo, “Mahalin mo ang iyong asawa.”  Hindi Niya sinabing, 
“Kung siya ang uri ng babae ngayon na inakala mong magiging siya.”  Hindi Niya sinabi iyan.  Sabi 
Niya, “Mahalin mo ang iyong asawa, ang isang ibinigay Ko sa iyo.  Alam ko ang lahat tungkol sa 
kanya.  Alam ko lahat ng mga bagay na ito bago mo siya pinakasalan.  Nababatid kong mabuti ang 
lahat ng mga bagay na ito,” sabi ng Panginoon.  Ngunit kita mo, kung sino siya at paano siya kumilos 
ay hindi ang dahilan na magpapasya sa iyong mga kilos.  Ang dahilan na magpapasya ng iyong mga 
kilos ay si Cristo. 
 
Ngayon dapat nating panghawakan iyan sa pamamagitan ng pananampalataya.  Dapat nating 
salaminin ang pag-iisa ni Cristo at ng iglesia.  Hayaan mong tanungin ko kayo mga asawang lalaki, 
Bakit inibig ni Cristo ang iglesia?  Bakit ka Niya inibig?  Naghintay ba Siya upang ikondisyon ang 
Kanyang pagmamahal sa iyo?  Ah, alam ko na iyan ang ipinagmamalaking katuruan na tanyag na 
tanyag sa Cristianismo. Subalit hindi iyan biblikal na katuruan.  Ito ay mapagmataas na katuruan.  
Hindi, hindi tayo inibig ni Cristo, na kinukondisyon ang Kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng 
anumang nasa atin, kundi dahil iibigin Niya tayo nang dalisay mula sa biyaya.  Ngayon dapat mong 
ihayag ang ganyang uri ng pag-ibig sa iyong asawang babae. 
 
Iyan ay nangangahulugan na ang ating pag-aasawa ay dapat magsimula sa isang napakalinaw na 
espiritual na mga katangian.  Hayaan ninyong banggitin ko ang ilan sa kanila.  Katapatan.  Iyan ang 
salita ng Dios para sa pag-aasawa ngayon:  katapatan.  Si Cristo ay tapat sa Kanyang kasintahang 
babae, ang iglesia.  At ang iglesia, na tinatahanan ng Banal na Espiritu, ay tapat kay Cristo at sa 
Kanyang Salita.  Sa katunayan, inaawit natin ang tungkol diyan, hindi ba:  ang kamangha-manghang 
katapatan, ang di-masisirang katapatan na inihayag ni Cristo sa iglesia.  Iyan ang lubos na 
pinagpalang bagay ng ating kaligtasan – na ang pag-ibig na iyan ng Dios ay di nagbabago.  Kahit na 
tayo ay maligaw nang may kahangalan sa ating kasalanan, gayunman Siya ay nananatiling tapat 
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sapagkat hindi Niya maipagkakaila ang Kanyang sarili, sabi ng apostol sa II Timoteo 2.  Siya ay tapat 
sa atin, hinahanap Niya tayo, nililinis Niya tayo, pinanunumbalik Niya tayo sa Kanyang sarili.  
Samakatuwid, ang katapatan ay dapat maging katangian ng inyong pag-aasawa.  Panlabas.  
Asawang lalaki, siya ang iyong asawa.  At asawang babae, siya ang iyong asawa.  Sa kanya ka 
sumumpa na magiging tapat.  At ang pagmamahal na iyan ay hindi itinatapon.  Hindi ka maaaring 
mag-asawa ng iba.  Hindi mo siya maaaring hiwalayan.  Tinatawag kayo ng Dios na magsisi at 
maging tapat sa isa’t isa.  Ngunit katapatan din sa inyong puso.  Kaya ikaw ay mananalangin, bilang 
lalaki, na hindi ka magpagala-gala sa iyong pag-iisip.  Kundi pahahalagahan mo ang iyong asawang 
babae at mamahalin mo ang iyong asawang lalaki.   
 
Ang pangalawang katangian ng ating pag-aasawa ay dapat kapatawaran.  Paano iiral ang iglesia 
kung walang kapatawaran?  Upang ang iglesia ay makaisa ni Cristo dapat ay mayroong 
kapatawaran.  Tayo ay isa kay Cristo sa pamamagitan ng krus – pag-iisang batay sa kapatawaran ng 
Dios.  Pinatawad tayo ng Dios sa ating mga pagkakasala.  Kung hindi iyan ang kalagayan, walang 
magiging pag-iisa sa pagitan ni Cristo at ng iglesia.  Ito ay batay sa matuwid at sakdal na 
kapatawaran sa sarili Niyang dugo.  Kaya sinasalamin ng Cristianong mag-asawa si Cristo at ang 
iglesia sa pamamagitan ng pagpapatawad sa isa’t isa.  Gaya ng sinasabi ni Santiago sa kanyang sulat, 
kapitulo 5, “Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ninyo ang 
isa't isa, upang kayo'y gumaling.”  Patawarin ang isa’t isa, kung paanong ang Dios, alang-alang kay 
Cristo, ay pinatawad kayo.  Maging mabait kayo sa isa’t isa at mahabagin.  Huwag magkimkim ng 
masasamang kaisipan.  Huwag magtabi ng aklat ng talaan.  Huwag mong isulat ang iyong mga galit.  
Patawarin mo sila.  Manalangin gabi-gabi.  Linisin ang iyong puso sa lahat ng kapaitan bawat araw.  
Magpatawaran kayo sa isa’t isa sa paraan ng nagkakaisang kapahayagan.   
 
Ang pangatlong katangian ay ito:  Pagpapakasakit sa sarili.  Ang mga pag-aasawa ay dapat tapat.  
Ang mga pag-aasawa ay dapat puno ng pagpapatawad.  At mayroon din dapat ng pagpapakasakit sa 
sarili.  Dapat nating ibigin ang isa’t isa gaya ni Cristo na umibig sa iglesia.  Paano ipinakita ang pag-
ibig ni Cristo sa iglesia?  Sinasabi ng apostol, “Ibinigay Niya ang Kanyang sarili at sinaid ang 
Kanyang sarili para sa iglesia.”  Pagpapakasakit sa sarili.  Ipapakita natin na wala tayong alam kay 
Cristo at wala sa pinagpalang pag-iisa ni Cristo at ng iglesia kung palagian nating itinataas ang ating 
sarili.  Kung ang unang naiisip mo sa iyong kaisipan ay ang iyong sarili, ipinakikita mong hindi mo 
kilala si Cristo.  Kapag ang asawang lalaki ay lubhang makasarili na hindi niya kayang ibahagi ang 
kanyang buhay sa kanyang asawa, lubhang makasarili upang maging mapagmahal, para sabihing, 
“Nagkamali ako, mapapatawad mo ba ako?”  lubhang makasarili upang maisip ang mga 
pangangailangan ng kanyang asawa; o kapag ang asawang babae ay walang panahon upang 
sumangguni sa kanyang asawa, hindi ibinubunyag sa kanya ang malalalim niyang alalahanin – kung 
gayon ay ipinapakita nila na hindi nila kilala si Cristo.  Sa pag-aasawa dapat mong itanggi ang iyong 
sarili.  Dapat mong tanggapin ang punyal sa iyong sarili.  Dapat ninyong pahalagahan ang isa’t isa 
kaysa sa inyong sarili. 
 
Bakit mahalaga lahat ng ito?  Bakit ang pag-aasawa ay dapat matapat, puno ng pagpapatawad, at 
nagpapakita ng pagpapakasakit sa sarili?  Sapagkat ito ang sumasalamin kay Cristo at sa iglesia.  
Samakatuwid, ang ating pag-aasawa ay dapat nakatayo sa ilalim ng anino ng krus.  Doon lamang sa 
ilalim ng anino ng krus, na matatanggap natin ang kalakasan upang mabuhay sa pag-aasawa.  Doon 
lamang na tayo ay pinagkaloobang makilala ang ating sarili bilang mga makasalanan at makita ang 
kamangha-manghang pag-ibig at biyaya ng Dios.  At tanging doon lamang, sa ilalim ng krus, na 
kakayanin ng mag-asawa na mamuhay kasama ang isa’t isa.  Lumapit ka sa krus.  Iluhod mo ang 
iyong tuhod sa harapan ng krus at ipahayag ninyo sa isa’t isa ang inyong kasalanan, at 
makakahanap kayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang inyong mga kahinaan at upang 
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mabuhay sa sanlibutang ito sa pag-ibig ng Dios.  Ang mga pumupunta sa ilalim ng krus ay 
pinagkakalooban ng biyaya ng Dios upang magtayo ng mapagmahal na tahanan.   
 
Mga kabataan, kapag ang tawag ng Dios ay dumating sa inyo upang mag-asawa sa Panginoon, iyan 
ay nangangahulugang:  Tiyakin mo na pakakasalan mo ang isa na nakatikim ng biyaya ng Dios na 
dumadaloy mula sa Kalbaryo.  Kaya, anumang mangyari sa mga unos ng buhay, ikaw ay magiging 
tiyak at ligtas.  Unahin mo muna ang iyong Panginoon.  Tingnan mo nang malinaw ang iyong sarili 
sa ilalim ng anino ng krus sa lahat ng iyong ginagawa.  Kung hindi mo iyan nakikita sa isang dalaga, 
kung hindi mo nakikita sa dalagang iyon na nabubuhay sa ilalim ng kombiksyong:  “Ako ay pag-aari 
ni Cristo at kung gayon pinananatili kong malinis ang aking katawan” – kung hindi mo iyan nakikita 
sa kanya, kung gayon huwag kang magkaroon ng kinalaman sa kanya.  Kung hindi mo iyan nakikita 
sa isang binata, kung hindi mo nakikita sa kanya ang hindi makasariling pagmamahal kay Cristo 
kundi ang nakikita mo ay isang tao na nakapako sa kanyang sarili, at nagnanais ng mga bagay para 
sa sarili niyang kasiyahan at kung hindi niya makuha ang sarili niyang kasiyahan ay sumisimangot 
gaya ng isang batang paslit – kung iyan lang ang nakikita mo sa kanya, kung gayon ay iwanan mo na 
siya ngayon.  Layuan mo siya.  Kalimutan mo siya.  Humanap ka ng isa na na kay Cristo.  Sa gayon ay 
makakasumpong ka ng kalakasan sa iyong pag-aasawa.  
 
Ang pinakamahalagang bagay ay ang mabuhay sa pag-aasawa na nalalaman ang huwaran ni Cristo 
at ng iglesia.  Iyan ay napakahalaga.  Napakahalaga para sa iyo na magkaroon ng pakikisama kay 
Cristo, hindi ba – ang lumago kay Cristo, ang ibihis si Cristo?  Sabi natin, “Mahalaga?  Iyan ay buhay 
magpakailanman!”  Kung gayon ay gaano kahalaga iyan para sa mga mag-asawa na magkaroon ng 
pakikisama kay Cristo, na manalangin, na magbasa ng Kasulatan.  Sa gayon ay malalaman mo na 
maging ang makalupa mong pag-aasawa ay para lamang sa buhay na ito, na ang pag-aasawa isang 
araw ay dapat mapalitan ng katotohanan ni Cristo at ng iglesia – ang pag-aasawa ng Kordero at ng 
Kanyang kasintahang babae. 
 
Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng biyaya na, sa pamamagitan ng ating mata ng pananampalataya 
kay Cristo at sa Kanyang iglesia, at sa ating mata ng pananampalataya sa walang hanggang pag-iisa 
ni Cristong Kasintahan at ng Kanyang kasintahang babae ang iglesia, sa ating mata na nasa mga 
bagay na ito mamuhay nawa tayo sa pag-aasawa na nakalulugod sa Kanya. 
 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Hihilingin namin na Iyong gagamitin ito na may kapangyarihan sa 
aming mga buhay.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 

 


