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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:32

"Pagka-malapit Sa Pag-aasawa"

ni Rev. Carl Haak

Nararanasan mo ba ang pagka-malapit sa iyong pag-aasawa?  Espiritual na pagka-malapit?  Masasabi mo ba
na ang iyong pag-aasawa ay kasiya-siya sa iyo?  Nagagalak ka ba dito bilang banal na kaloob ng Dios?
Ipinagtatanggol mo ba at pinahahalagahan ito?

O ikaw ba ay maasim sa iyong pag-aasawa?  Nakikita mo ba na may malaking agwat sa pagitan mo at ng
iyong asawa?  Sa loob mo ba ay may kapaitan at tinapos mo nang ikaw ay magmamatigas na lang o
maghahanap ng unang dahilan o posibilidad na makatakas mula sa pagpapahirap na kinaroroonan mo? 

Nararanasan mo ba ang mapagmahal na pagka-malapit sa bigkis ng iyong pag-aasawa?  Kalooban ng Dios,
para sa lahat ng Kanyang mga anak kay Cristo Jesus, na ang pag-aasawa ay hindi lamang maging bigkis
kundi ito ay maging malapit na bigkis ng pag-ibig at kasiyahan at kagalakan kay Jesu Cristo.  Ang pag-aasawa
ay mabuting kaloob ng Dios para sa Kanyang mga anak kay Jesu Cristo.  Nang makamit ni Jesu Cristo ang
mga pagpapala ng kaligtasan, pinagpala rin Niya ang pag-aasawa, at niloloob Niyang sa loob ng pag-aasawa
ang Kanyang mga anak ay masisiyahan sa pagpapala – ang pagka-malapit ng paglago sa pag-aasawa sa
pag-ibig ng Dios.

Ang panimulang punto ng anumang pagtalakay sa pag-aasawa, maging ang panimulang punto para sa
pagkakamit ng anumang pagka-malapit sa pag-aasawa, ay ang tandaan itong biblikal na katotohanan tungkol
sa pag-aasawa:  Ang pag-aasawa ay dapat maging larawan ni Cristo at ng Kanyang kasintahang babae, ang
iglesia.  Malinaw itong sinasabi ng Biblia.  SaEfeso 5:32, matapos magbigay ng aral ang apostol sa mga
mag-asawa tungkol sa kanilang pagkatawag at lugar sa pag-aasawa, sinabi niya sa kanila, “Subalit hindi ako
nagsasalita sa inyo tungkol sa pag-aasawa.  Nagsasalita ako sa inyo tungkol sa dakilang hiwaga:  ang hiwaga
ni Cristo at ng iglesia.”  Sa sitas na iyon na kilalang-kilala, sinasabi ng Kasulatan sa atin na ang pag-aasawa
ay umiiral, sa layunin ng Dios, upang maging larawan ng malapit na bigkis sa pagitan ni Cristo at ng Kanyang
iglesia.  Iyon ang panimulang punto.

Kung malalaman man natin ang kagalakan; kung malalaman man natin ang dahilan sa pag-aasawa; kung
masasabi nating, “Ang aking pag-aasawa, sa biyaya ng Dios, ay isang mabuting pag-aasawa,” kung gayon,
bilang mga anak ng Dios, dapat nating tandaan na ang ating pag-aasawa ay sinadya ng Dios na maging
larawan ni Cristo at ng iglesia.  Mga asawang lalaki, ang dakilang layon ng iyong pag-aaral sa pag-aasawa
ay si Cristo.  Mga asawang babae, ang dakilang layon ng iyong pag-aaral sa pag-aasawa ay ang iglesia.  Kung
paanong si Cristo ay sa Kanyang kasintahang babae at kung paanong ang kasintahang babae (ang iglesia)
ay sa Kanya, gayundin naman ang mga asawang lalaki sa kanilang mga asawang babae at ang mga asawang
babae sa kanilang mga asawang lalaki.

Ang layunin at ang pagkatawag na mayroon sa ating buhay may-asawa bilang mga anak ng Dios ay upang
maging larawan ng pag-iisa ni Cristo at ng iglesia upang ang iba sa iglesia ay matuto mula sa atin hindi
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lamang kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng asawa, kundi ano ang ibig sabihin ng inibig ni Cristo ang
iglesia at ibinigay ang Kanyang sarili para dito, at upang ang iba ay matuto mula sa atin kung ano ang
kahulugan ng ang iglesia ay kusang-loob na nagpapasakop sa kanyang Panginoong Jesu Cristo.  Kailangan
nating bumalik sa mga pangunahin.  Ang pag-aasawa ay larawan ni Cristo at ng iglesia.  Iyan ang pundasyon
ng bawat aspeto ng pag-aasawa, kasama na ang pagka-malapit, kasama ang katotohanang ang pag-aasawa
ay isang habangbuhay na bigkis sa pagitan ng dalawa (isang lalaki at isang babae) hanggang kamatayan.
Ang pag-aasawa ay isang panghabang-buhay na bigkis.  Si Jesus mismo ang nagsabi niyan sa Mateo 19:
“Ang pinagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.”  Ang pag-aasawa ay habangbuhay.  Bakit?
Upang masalamin ang katotohanang ito:  Na ang pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo para sa Kanyang iglesia
ay hindi nagbabago; at mayroong haligi, mayroong pundasyon, kung saan tumatayo ang lahat – ang
di-nagbabago at di-nasisirang pag-ibig ng Dios para sa mga sariling Kanya kay Jesu Cristo.

Kung dapat magkaroon ng pagka-malapit sa iyong pag-aasawa, dapat ay mayroon munang may kamalayan
na pagyukod sa harap ng katotohanang ito:  Ang aking pag-aasawa ay dapat maging larawan sa lupa ng
kahulugan ng si Cristo ay kumuha para sa Kanyang sarili ng iglesia bilang Kanyang mahalagang kasintahang
babae.

Pagkatapos dapat nating tandaan na ang pagka-malapit sa pag-aasawa ay matatamo lamang sa paraan ng
pagsisisi.  Ito ay matatamo lamang sa paraan ng dalawang makasalanan na nagpapahayag ng kanilang mga
kasalanan sa harap ng Dios.  Maaari nating ilagay ang prinsipyong ito ng negatibo:  Ang makasalanang
di-nagsisisi ay hindi maaaring maging malapit.  Ngayon maaaring marami ang makikipagtalo diyan, ngunit
ang Salita ng Dios ay napakalinaw.  Sinasabi sa atin ng Tito 3:3 na, ayon sa laman, tayo rin naman noong
dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na
namumuhay sa kasamaan at inggit; mga kasuklamsuklam at napopoot sa isa't isa.  Naroon ang pagsasakdal
ng Dios tungkol sa kalikasan ng mga relasyong hiwalay kay Jesu Cristo – nabubuhay sa kasamaan at inggit,
kasuklamsuklam at napopoot sa isa't isa.  Walang pagkakasundo sa daan ng kasalanan.  Hindi maaaring
magkaroon.  Ang kasalanan ay kaguluhan.  Ang kasalanan ay di-pagkakasundo.  Ang makasalanang
di-nagsisisi ay hindi maaaring maging malapit.  Hindi maaari.  Anupaman ang anyo nito, hiwalay sa pagsisisi
kay Jesu Cristo ay hindi magkakaroon ng pagkakalapit.  Sinasabi mong may pakikipaglaban sa kapaitan sa
iyong pag-aasawa?  Sinasabi mong kayo ay nagiging malayo, na hindi ka malapit sa iyong asawa, na hindi
mo maibahagi ang mga pagnanasa ng iyong puso at kaluluwa sa kanya?  Kung gayon ay kailangan mong
tumingin sa sarili mong puso.  Ikaw ba, ngayon, ay isang nagsisising anak ng Dios?  Nagsisisi ka ba?
Pinapatawad mo ba ang iyong asawa?  Nagsisisi ka ba sa iyong pagmamataas?  Tanging sa paraan ng
pagsisisi sa harap ng Dios magkakaroon ng posibilidad ng pagka-malapit.

Layunin ng Dios sa ating pag-aasawa na tayo ay maging malapit, na tayo ay maging mapagmahal, na tayo
ay mamuhay nang magkasama sa pagpapahayag niyon bilang mag-asawa sa sekswal ding pagka-malapit.
Itinuturo sa atin ng Kasulatan na ang pag-iisa sa pagitan ni Cristo at ng Kanyang iglesia ay tunay ngang
malapit, mapagmahal na pag-iisa.  Inilalapit ni Cristo ang Kanyang iglesia sa Kanyang puso.  Inihahayag Niya
ang Kanyang mga lihim sa Kanyang iglesia.  At ipinapakita Niya ang Kanyang kaluguran sa iglesia.  Hindi na
kailangang tanungin ng iglesia kung nalulugod ba si Jesus sa kanya.  Ipinapangako ni Jesus ang Kanyang
katapatan sa iglesia.  

Ang Kasulatan ay sagana dito.  Jeremias 31:3, kung saan ay sinasabi ng Dios, “Inibig kita ng isang walang
hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang-loob sa iyo.”  Sa Juan 15:15, sinasabi
ni Jesus, “Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa
ng kanyang panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na
narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo.”  Inihahayag ni Cristo ang Kanyang mga lihim, ang Kanyang
puso ay malapit sa ating puso.  Inilalapit Niya ang ating mga puso sa Kanya.  Ang pinaka layunin ni Cristo
sa Kanyang pakikipag-isa sa iglesia ay upang ang iglesia ay makibahagi sa mapagbiyayang pagka-malapit sa
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buhay ng Dios.  Sinasabi sa atin ni Jesus sa Juan 17:26 na ipinadala Siya ng Ama sa sanlibutan upang madala
Niya tayo sa Ama, upang sila ay Sumakanya at Siya sa Ama, at sa gayon sila ay maging isa sa Kanya.  Sa
pamamagitan ni Jesu Cristo tayo ay dinalang malapit sa Dios.   

Samakatuwid, ang pag-aasawang Cristiano ay sinadya upang maging malapit.

Ano ang kalikasan ng pagka-malapit na iyon?  Ang kalikasan ng pagka-malapit na iyon ay, una sa lahat, na
ang ating mga pag-aasawa ay maging magiliw na bigkis, sa isa’t isa.  Ang pakikipag-isa ni Cristo sa Kanyang
iglesia ay isang magiliw na bigkis.  Makikita natin iyan sa buong Kasulatan.  Sinasabi Niyang Siya ang ating
Pastol at bibigyan Niya tayo ng kapahingahan.  Inihahayag Niya sa atin, halimbawa,  sa Mateo 12, na Siya
ay mahabagin at magiliw na Tagapagligtas; na hindi Niya papatayin ang nagbabagang mitsa; na hindi Niya
babaliin ang tambong nasugatan; na Siya ang Dios at ang Tagapagligtas na ang kahabagan ay walang wakas.
Si Cristo ay magiliw.  Si Cristo ay malapit sa atin.

Nakikita Niya tayo sa lahat ng ating kahinaan.  Ngunit hindi Niya tayo hinahamak.  Nakikita Niya tayo sa
walang hanggang pag-ibig ng Ama.  Nakikita Niya tayo sa lahat nating pagdurusa.  Gayunman
pinakikitunguhan Niya tayo sa magiliw na kaawaan.  Lagi Niyang nakikita ang ating mga pangangailangan
at lagi Siyang naglilingkod nang ganap sa pangangailangang iyon.  Kaya naman, kung tayo ay magkakaroon
ng pagka-malapit, ang espiritu ng kagiliwan ay dapat nasa ating mga puso para sa isa’t isa.  Hindi natin dapat
bilangin ang mga pagkakasala ng isa’t isa.  Bawat araw ang mga mag-asawa ay dapat lumapit sa Dios.  Dapat
tayong lumapit sa Dios nang magkasama, ipinahahayag ang ating mga pagkakamali sa isa’t isa,
nagpapatawad, inaayos ang mga kasakitan at inaayos ang mga pananakit na nangyari sa araw na iyon at
ipinahahayag ang mga pagkakasalang iyon sa isa’t isa at sa harap ng Dios at hindi nagbibilang ng kamalian.
Tanging sa paraan ng kagandahang-loob, sa paraan ng isang  magiliw na puso, sa paraan ng isang malambot
na puso sa isa’t isa – ang mga pusong nakaugnay sa natanggap nila kay Cristo.   Sa gayon lamang paraan
magkakaroon ng pagka-malapit sa pag-aasawa.

Ano ang magpapalambot ng lubos sa ating puso?  Ito ang lubos na nagpapalambot ng ating puso, na alam
natin kung ano ang natanggap natin mula sa Dios, ang kaganapan ng Kanyang kapatawaran, na
pinakitunguhan Niya tayo, na masasamang makasalanan, sa walang wakas na kaawaan.  Samakatuwid, kung
paanong ang Dios ay nakitungo sa akin, ay gayon ko rin pakikitunguhan ang aking asawa.  Sa gayon tayo
ay magiging malambot ang puso sa isa’t isa, hindi galit, hindi sarado, hindi madaling masaktan, hindi
ginagawang mapait ang ating sarili, kundi nakikitungo sa isa’t isa kung paanong ang Dios, alang-alang kay
Cristo, ay pinakitunguhan tayo.  Lalapit tayo sa isa’t isa ng may pang-unawa, ng may pagmamalasakit.

Ngunit may isa pang sangkap ng pagka-malapit ni Cristo sa iglesia.  Hindi lamang ito magiliw na
pagka-malapit, kundi ito rin ay di-makasarili na naglalarawan ng pagka-malapit ni Cristo sa iglesia.  Si Cristo,
para sa iglesia, ay di-makasarili.  Mababasa natin sa Efeso 5:25, ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa atin.
Sa malalim na sitas, Filipos 2:5-8, mababasa natin na hinubaran Niya ang Kanyang sarili, na, kahit Siya ay
kapantay ng Ama, bagama’t hindi Niya kukunin sa Kanyang sarili ang hindi Kanya (iyon ay, hindi Siya kukuha
ng titulo, ng karangalan sa Kanyang sarili, na hindi sa Kanya – kung sinabi Niyang kapantay Siya ng Dios, iyon
ay para sa Kanya; Siya ay kapantay ng Dios), bagaman Siya ay lubos na itinaas sa karingalan bilang ang
mismong Anak ng Dios (Dios ng Dios), gayunman ay hindi Niya isinaalang-alang ang sarili Niyang karapatan
kundi nagpakababa Siya at kinuha sa Kanyang sarili ang ating laman.  Nagpakababa Siya hanggang sa
kamatayan sa krus, sabi ng apostol, upang tayo ay mabuhay.  Si Cristo ay di-makasarili.  Hindi Niya hinanap
ang para sa sarili Niya, kundi hinanap Niya ang mga bagay ng kaligtasan ng Kanyang kasintahang babae, ang
iglesia. 
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Gayundin sa pag-aasawa.  Magiging malapit ba tayo sa isa’t isa?  Kung gayon ay dapat nating itanggi ang
ating sarili.  Sa harap ng pintuan ng pag-aasawa, ang isa ay tinawag upang magbitiw sa kanyang sarili at
mabuhay para sa isa.

Tunay na tunay na karamihan sa ating mga problema ay dumarating kapag hinahanap natin kung ano ang
makukuha natin mula sa ating asawa.  Napakadalas mayroon tayong sariling inaasahan tungkol sa kung sino
siya at ano ang ibibigay niya sa akin.  At kapag tayo ay nagpakasal na natutuklasan natin na ang ating mga
inaasahan ay hindi nakasalig sa katotohanan.  Hindi sila ang gayong uri ng tao.  Ginawa natin silang isang
bagay na nais natin maging para sa ating sarili, ngunit sa katunayan ibibigay nila sa atin ang kanilang pag-ibig
sa ibang paraan.  Napakadalas hinahanap natin sa isang tao na may ibigay sa atin.  Ngunit gayunman hindi
magkakaroon ng pagka-malapit.  Ang pagka-malapit sa pag-aasawa ay kapag itinanggi natin ang ating sarili
at kapag tayo ay nabuhay nang buo para sa isa.

Ito ang halimbawang natanggap natin mula kay Jesu Cristo.  Paulit-ulit nating nabasa sa buong Kasulatan
na ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa atin.  Kaya hindi tayo dapat lumapit sa pag-aasawa na may tanong
na:  “Ano ang utang niya sa akin?  Paano niya ako mabibigyang-kasiyahan?”  Hindi, dapat nating itanong ito:
“Ano ang utang ko sa kanya?  Paano ko siya mabibigyang-kasiyahan?”

Isa pang sangkap ng pagka-malapit ni Cristo sa iglesia, ang ikatlong sangkap, ay kalinisan.  Ang
pagka-malapit ni Cristo sa iglesia ay nakasalig sa walang wakas na pagkamagiliw, ganap na pagiging
di-makasarili, at perpektong kalinisan.  Si Cristo ay dalisay.  Ang mga pagnanasa ni Cristo ay dalisay.  Ang
mga pagnanasa ni Cristo ay maging banal tayo, na walang bahid o dungis sa harap ng Kanyang makalangit
na Ama (Efe. 5), na tayo ay malinaw na makatayo sa araw para sa ikaluluwalhati ng Dios.  Ang layunin Niya
ay maging dalisay tayo, na tayo ay masiyahan sa mismong kalinisan at kabanalan ng Dios.

Kaya ngayon din, kung tayo ay magkakaroon ng pagka-malapit sa pag-aasawa, dapat nating panatilihin ang
ating pag-aasawa sa kalinisan.  Ito ang babala ng apostol sa Hebreo 13:4, iyon ay, sa karumihan at ang
nakamamatay nitong resulta sa pagka-malapit sa pag-aasawa.   Walang pagka-malapit sa sekswal na
pagka-lisya.  Walang  pagka-malapit sa pakikiapid.  May pagka-malapit lang kapag ang higaan ng mag-asawa
ay pinanatiling banal sa pamamagitan ng Salita ng Dios at panalangin.  Doon ay sinasabi ng Dios na
hahatulan Niya ang mga nakikiapid, silang dumudungis sa higaan ng pag-aasawa.  Kung tayo ay
magkakaroon ng pagka-malapit, dapat tayong nakatalaga sa kalinisan, kalinisan kay Jesu Cristo.  Hindi iyong
mababa; hindi iyong masama; kundi iyong mabuti at tama.  Ang pagka-malapit ng pag-aasawa ay ekslusibo;
ito ay pribado.  Ayon sa Kasulatan, ang pagkakaisang sekswal sa loob ng pag-aasawa, sa pagitan ng
dalawang mananampalataya, ay maalab ngunit hindi ligaw.  Ito ay masidhi ngunit hindi lisya.  Ito ay dapat
manatiling dalisay.

Mga binata, sa ngayon, kayong mga wala pang asawa, makinig kayo sa akin.  Kung paano ang inyong
pamumuhay pang-sekswal ngayon sa inyong isipan, ano ang hinahanap ninyo, ang inyong pakikipaglaban
sa pornograpiya – iyon ay may kinalamang lahat sa hinaharap na pagka-malapit sa inyong pag-aasawa.
Panatilihin ninyong dalisay ang inyong isipan kay Cristo Jesus, sa mga bagay na kaibig-ibig sa Kanya.
Pag-aralan kung paano umibig mula sa May-Akda at mula sa Pinagmulan:  ang Panginoong Jesu Cristo.  Hindi
mula sa sanlibutan.

Ang ikaapat na bagay na masasabi natin tungkol sa pagka-malapit ay ito ay espiritual.  Ang pagka-malapit
ni Cristo at ng iglesia ay magiliw, di-makasarili, dalisay, at espiritual.

Ang pagka-malapit, syempre, na ating tinatamasa kay Jesu Cristo ay nasa espiritual na antas, iyon ay, ito ay
sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.  Ang pagka-malapit sa pag-aasawa, kung gayon, ay
magkakaroon tayo ng magkasamang karanasan ng krus ni Jesu Cristo bilang ating kaligtasan.  Ang
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pagka-malapit sa pag-aasawa ay tayo ay magkasamang maglalakad kay Cristo Jesus bilang pundasyon ng
ating pag-aasawa.  Dapat tayong magkasamang yumukod sa harap ng krus.  Ang pagka-malapit ay isang
pananampalataya kay Jesu Cristo.  Kung tunay tayong magiging malapit, kung gayon ito ay dapat na
pagka-malapit ng ating mga kaluluwa.  Dapat nating hanapin hindi lamang pisikal na pagkabagay, kundi
unang-una espiritual na pagkabagay, espiritual na pagkakaibigan sa isang tao.  Dapat nating mapanatili ang
sarili nating paglakad sa Panginoon.  Kung mas malapit ang asawang lalaki na lumalago kay Cristo at sa Dios,
at mas malapit na lumalago ang asawang babae sa Dios at kay Cristo, ay magiging mas malapit sila sa isa’t
isa.  Ang layon ng iyong pag-aasawa ay hindi, una sa lahat, ang iyong asawa – upang maging malapit
hanggang kaya mo sa kanya.  Oo, gusto mong maging malapit.  Ngunit ang daan doon ay hindi sa
paggawang layon ng isang tao.  Gawing layon ang Dios!  Siya ang tanging layon.  Sa Dios ay ang kapuspusan
ng kagalakan – kapag hinanap mo Siya nang buong puso mo at buong kaluluwa mo, upang maging
kalugud-lugod sa Kanya, upang magkaroon ng mga kaasalang iyon, mga pag-iisip na iyon, mga pag-ibig na
iyon na nakasalig sa Kanya.  Kapag ginawa mo iyan ng personal bilang asawang lalaki, sa pamamagitan ng
Kanyang biyaya, at kapag ginawa mo iyan bilang asawang babae, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, kung
gayon pagsasamahin kayo mismo ng Dios at gagawin kayong malapit sa isa’t isa.

Isipin mo ang isang tatsulok, nakatayo bilang isang pyramid, ang tuktok ay ang Dios at ang dalawang kanto
sa ibaba ay ang mag-asawa.  Ang dalawang kanto sa ibaba ay magiging malapit sa isa’t isa kung sila ay
magpapatuloy papuntang tuktok.  Mayroon kayong isang layunin.  Lumapit sa Dios.  Sa ating paglapit sa Dios,
namumuhay na may Dios sa ating pag-aasawa, napaka praktikal din tayong magiging malapit sa isa’t isa.
Magtatamasa tayo ng pagka-malapit na hindi natin inisip dati na posible, ang pagka-malapit ay nasasalamin
hindi lamang sa ekslusibong bigkis ng pagkakaisang sekswal kundi sa buong buhay natin.  Makakatagpo tayo
ng kasiyahan sa isa’t isa, malulugod tayong makisama sa isa’t isa.  Tayo ay magiging isa sa Panginoong Jesu
Cristo.

Nararanasan mo ba ang pagka-malapit sa iyong pag-aasawa?

May kapaitan ba sa iyong puso?  Maaari mong sabihin na ang iyong paraan ay higit pa sa mga salita upang
makalutas.  Marahil ay sasabihin mo, “Walang saysay.  Hindi gagana.  Hindi mo siya kilala.” 

Tinatanong ko ito:  Kilala mo ba Siya, asawang babae, at asawang lalaki, ang Dios, kay Jesu Cristong ating
Panginoon?  Ikaw ba, sa pananampalataya, ay nakikibahagi sa pagpapalang ito, na sa pamamagitan ng
pananampalataya, kayo ay kaisa sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak sa isang magiliw,
dalisay, di-makasariling bigkis?  Kung gayon, anuman ang iyong kalagayan ngayon sa pag-aasawa, maging
ito ay matatawag mong mabuting pag-aasawa o masamang pag-aasawa, mayroon kang pag-asa.  Dapat kang
kumilos, ngayon, sa iyong asawa sa paraang kumilos nang mapagbiyaya ang Dios sa iyo.  Dapat kang maging
magiliw, kung paanong ang Dios ay naging magiliw sa iyo.  Dapat kang maging di-makasarili, kung paanong
hinubaran ni Cristo ang Kanyang sarili para sa iyo.  Ikaw ay dapat maging dalisay, kung paanong Siya ay
dalisay sa puso.  Dapat mong hanapin na maging espiritual na iisa sa pananampalataya sa Dios sa iyong
asawa.  Kung gayon ay mararanasan mo ang espiritual na pagka-malapit, mararanasan mo ang kagalakan
sa isa’t isa.  At magkasama kayong lalago sa kamangha-manghang pag-ibig ng Dios.

Ngunit dahil hindi natin makakamit ang mga bagay na ito sa ating sarili, magkasama tayo ngayong lumapit
sa Dios sa panalangin.

_____________________________________________

Manalangin tayo.
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Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay seselyuhan mo sa aming mga
puso sa araw na ito.  Itulot Mo, O Panginoon, na ang Kasulatan ay maging aming gabay at aming ilawan,
upang hindi kami bumaling sa sarili naming daan kundi sundin ang Iyong daan.  Pagpalain Mo po kami sa
aming pag-aasawa.  Alalahanin Mo ang mga pag-aasawang iyon, lalo na, ang mga naguguluhan, ang mga
nakikipaglaban.  Dalhin Mo kami, O Panginoon, sa pagsisisi sa harap ng krus.  Lahat nang ito ay hinihiling
namin sa pangalan ni Jesus, Amen.


