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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 2:21-25

“Ang Pagkakatalaga ng Dios sa Pag-aasawa”

ni Rev. Rodney Kleyn

Nakaraang linggo ating sinimulan ang isang serye ng mga mensahe patungkol sa Cristianong tahanan
sa pamamagitan ng Mga Awit 127:1:  “Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang
nagsisigawa ang nagtatayo.”  Ating napansin na ang Dios, sa pasimula, ang nag-disenyo ng pamilya
at tahanan.  Ang maitayo ito, samakatuwid, ay dapat tayong sumunod sa Kanyang disenyo o blueprint.
Ang hindi ito sundin, kundi sundin ang ating sariling mga pananaw tungkol sa pag-aasawa at pantaong
kasarian at mga anak at disiplina at patuloy pa, ay pagbabalewala sa kautusan ng Dios, na umaakay
tungo sa hindi maiiwasang kapahamakan.  Magagawa ba ng tao na balewalain ang law of gravity ng
hindi siya mahihirapan?  Hindi.  Gayon din naman sa pag-aasawa at ng pamilya.  Mayroong hindi
nababanggit na paghihirap sa ating sanlibutan dahil marami ang hindi pumapansin sa kautusan ng Dios
para sa pag-aasawa at pamilya.  

Dahil sa katuruan ng evolution, na tumatanggi sa pagkakalikha ng Dios sa tao sa pasimula, ang
pag-aasawa ay tinatanaw na pantaong imbento lamang na nangyayari pansamantala sa pagbabago ng
tao subalit tayo, sa kasalukuyan, ay umiinog ng higit pa sa pangangailangan para sa pag-aasawa at
pamilya.  Kaya naman, sinasabi sa atin, na ang pag-aasawa ay hindi mahalaga, ang pag-aasawa ay
maaaring baguhin ang kahulugan, o maaari tayong makawalang lahat sa pag-aasawa.  Ang ganitong
kaasalan na bumabalewala sa Salita ng Dios ay resulta ng maraming imoralidad at pagdurusa sa ating
sanlibutan – hindi lang paghihirap na para sa lalaki at babae, kundi maging ang mga anak ay naghihirap
din dahil sa kamalian ng kanilang mga magulang.

Nais kong magsalita ngayon sa inyo sa paksa ng pag-aasawa bilang itinalaga ng Dios, mula sa Genesis
2, kung saan nilikha ng Dios ang unang lalaki at ang unang babae, ibinigay sa bawat isa sa kanila, at
pinamunuan ang unang kasalan na may ganitong mga pananalita sa Genesis 2:24:  “Kaya't iiwan ng
lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila'y magiging
isang laman.” 

Ang mga ito ay napakahalagang mga pananalita.  Ibinigay nito sa atin ang blueprint ng Dios at
manuwal para sa pag-aasawa.  Kung nais mo na malaman kung paanong ginawa ang isang bagay sa
paggamit nito, dapat mong balikan ang orihinal nitong disenyo at hanapin mo kung ano ang intensyon
ng gumagawa nito.  Dito ay mayroon tayong layunin ng Dios at kalooban para sa pag-aasawa.  Ang
Biblia mismo ay bumabalik sa kabanatang ito sa ganitong pamamaraan.  Nang tanungin si Jesus tungkol
sa pagiging lehitimo ng diborsyo, Kanyang tinukoy sa Kanyang mga tagapakinig pabalik sa pasimula.
Sinabi Niya sa Mateo 19,  “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”  (vv.4-6).
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Ang sinasabi ni Jesus na ang pag-aasawa ay permanente, habangbuhay na itinatag o relasyon sa
pagitan ng isang lalaki at isang babae dahil ito ang paraan na dinisenyo ng Dios sa pasimula nito.

Ang isa pang itinukoy pabalik sa Genesis 2 ay ibinigay ni Pablo sa 1 Timoteo 2:13.  Sa kanyang
pananalita tungkol sa pamumuno ng lalaki, at ng gampanin ng babae sa iglesia, kanyang sinabi,
“Sapagka't si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva.”  Binalikan ni Pablo ang paglikha upang
ipaliwanag ang pag-aasawa at ang relasyon ng lalaki at babae.

Kaya nga, ang itayo ang ating tahanan ngayon, lalo na, ang ating pag-aasawa, dapat tayong bumalik
sa ordinansa ng Dios sa Genesis 2.  Mayroong limang mga punto na nais kong ilagay sa inyong harapan
ngayon, limang pagtatalaga mula sa Dios para sa pag-aasawa.

Ang una ay ito:  Ang layunin ng Dios sa pag-aasawa ay pagsasama.  Dinala ng Dios sina Adan at Eba
ng magkasama sa pasimula upang maging magkaibigan, upang masiyahan sa bawat isa, at upang
ibahagi ang kanilang buhay sa bawat isa.  Maganda ang pag-aasawa, na siyang itinalaga ng Dios.  At
marapat itong maghatid sa atin ng malaking kagalakan sa ating mga buhay.  Sa Genesis 2, ating
natutuhan, na sa ikaanim na araw ng isang linggong paglikha ng Dios, ay nilikha ang lahat ng mga
hayop, at pagkatapos Kanyang inanyuan si Adan, ang unang tao, mula sa alabok ng lupa at inihinga
sa kanya ang hininga ng buhay kaya ang tao ay naging kaluluwang buhay.  Si Adan ay isang marangal
na gawa sa nilikha ng Dois.  Binigyan siya ng kaluluwa.  Inilagay ng Dios sa nilalang na ito ang walang
hanggan.  Nilikha Niya si Adan ayon sa Kanyang wangis, at nilikha Niya si Adan na isang nilalang na
nakikipag-relasyon, hindi isang puno o isang bato o isang hayop, kundi isang nilikha na mabubuhay at
makikipag-ugnayan sa Kanya, lumalakad na kasama Niya sa hardin sa maaliwalas na panahon.

At nilikha ng Dios si Adan upang mabuhay sa pakikipag relasyon hindi lamang para sa Kanyang sarili
bilang Dios, kundi maging sa ibang mga tao rin naman.  Ang mayamang pagpapahayag nito ay ang
pag-aasawa na orihinal na nilikha ng Dios.  Upang maliwanag ito kay Adan at sa atin, sinadya ng Dios
na ipagpaliban ang paglikha kay Eba.  Matapos likhain ng Dios si Adan, dinala Niya ang lahat ng mga
hayop kay Adan upang pangalanan niya ang mga ito.  Dumating sila na magkaka-pares – isang lalaki
at isang babae bawat isa.  At habang pinapangalanan ni Adan ang mga ito, naisip niyang may bagay
na kulang sa kanya.  Oo, mayroon siyang natatanging relasyon sa kanyang Manlilikha na wala sa ibang
nilalang.  Subalit walang nilalang na makakasama niya – walang kagaya niya.  Ganito ito inilagay ng
Genesis 2:  “Datapuwa't kay Adan ay walang nasumpungang maging katulong niya” (v. 20).  Naisip ni
Adan na mayroong isang bagay na kulang, na hindi pa tapos ang Dios sa Kanyang mga nilikha, na
mayroon pang isang bagay na hindi pa nagagawa na magpapa-kumpleto ng Kanyang disenyo para sa
nilkhang kalawakan.  Gagawin pa lang ng Dios ang babae.  Kailangang lumikha ang Dios ng
makakaibigan ni Adan.  Hinihintay siya ni Adan, lalo na para makasama niya.

Ang layunin ng paglikha kay Eba, at pagdadala nito kay Adan, ay ang may magsama si Adan at Eba sa
bawat isa sa kanilang pag-aasawa.

Pangalawa, ating pansinin na sa pag-aasawa na itinalaga ng Dios, ang lalaki ay nilikha upang mamuno
at ang babae ang katuwang.  Mahalang aking nilayong balikan ito sa susunod na dalawang mga
mensahe.  Subalit dito, ating pansinin lamang ito:  kung ikaw ay naniniwala na nilikha ng Dios ang
pag-aasawa sa pasimula, at ang tanging daan ng kasiyahan at katuparan sa pag-aasawa ay ang
sumunod sa itinalaga ng Dios para sa pag-aasawa, iyong kikilalanin ang pamumuno ng lalaki at nilkha
ng Dios ang asawang babae upang makatuwang niya.  Ito ay totoo at kinakailangan para kina Adan
at Eba.  At ito ay tunay at kailangan pa rin sa pag-aasawa ngayon.
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Hindi ibig sabihin nito na ang babae ay ituring na maliit at hindi mahalaga at mababa.  Hindi.  Ang
mahabang kasaysayan ng pang mamaliit at pang hahamak ng kababaihan ay hindi Biblikal.  Ang Dios,
sa pasimula, sinabing ang lalaki ay hindi kumpleto kung wala ang babae.  Walang ipinamanang
kataasan sa lalaki.  Sa pasimula nilkha ng Dios ang lalaki at babae na parehong kalarawan Niya, at sila
ay nakatayong pantay sa espiritu sa harapan ng Dios.  Ang babae ay dapat luwalhatiin bilang babae,
at ang kanyang lugar at gampanin bilang nilkha ng Dios ay dapat parangalan.

Pangatlo, sa pag-aasawa bilang ito’y itinalaga ng Dios, ang lalaki at ang babae ay dapat iwanan ang
kanilang ama at ina.  Ano ang ibig sabihin nito?  Sigurado, hindi ibig sabihin nito na kapag ikaw ay
nag-asawa ay pababayaan mo ang iyong mga magulang, o dapat mong ihiwalay ang iyong sarili sa
kanila sa distansya ng lugar.  Nilikha ng Dios ang relasyon ng mga magulang at mga anak na maging
habambuhay na relasyon.  Kasama dito ang pangangalaga sa matandang mga magulang ng kanilang
mga matatandang mga anak.  Ito ay bahagi ng pagpaparangal na utang ng mga anak sa kanilang mga
magulang.

Bagkus, ang iwan ang ama at ina ay nangangahulugang ang relasyon mo sa iyong mga magulang ay
magbabago ng malaki.  Ibig sabihin ay magkakaroon ka na ng relasyon sa kanila bilang matandang
kasama nila.  Wala ka na sa ilalim ng kanilang kapangyarihan na katulad sa paraan noong bata at
kabataan ka pa.  Ibig sabihin hindi ka na umaasa sa iyong mga magulang sa paraang tulad noon nang
kasama mo pa sila.  Itatayo mo ang iyong sarili sa pananalapi.  Hindi ka busabos na umaasa sa kanilang
pag sang-ayon at kanilang payo tulad noon.  Ganito ang ibig sabihin nito:  na hindi mo na hahayaan
ang iyong relasyon sa kanila, kasama na marahil ang isang masamang relasyon, upang dumating at
makaapekto sa iyong pag-aasawa.

Ito ay magiging problema, lalo na sa maagang pag-aasawa.  Ang pagpasok sa pag-aasawa ay
naghahatid ng malaking pagbabago.  At ang nakakagulat sa mga pagbabagong ito ay minsan sa isang
bagong asawang lalaki o asawang babae na nais bumalik sa tahanan ng kanilang mga magulang o kahit
gayahin man lang ang buhay-pamilya ng kanilang pagkabata sa paraang hindi mabuti sa kanilang
bagong relasyon.  Ang asawang lalaki ay nagnanais na baguhin ang kanyang asawang babae upang
sa gayon siya ay maging katulad ng kanyang ina.  O ang kasintahang babae ay susubukang baguhin
ang kanyang asawang lalaki dahil hindi niya ito gusto ang pamamaraan nito, o dahil hindi ganito ang
paraan na nais ng kanyang mga magulang.

Hindi dapat maging ganito ang paraan.  Sa halip, ang iwan ang ama at ina ay nangangahulugan na ang
pangunahing relasyon, na siyang tumatanggap na madalas ng iyong pansin, na siyang madalas mong
ginagawaan, na dito mo nahahanap ang iyong kagalakan, na siyang pinagbabahaginan mo ng iyong
sarili at ng iyong buhay, ay ang iyong pag-aasawa.  Na sa lahat ng iyong mga ka-relasyon, binibigyan
mo ng prioridad ang iyong pag-aasawa.  Ganito ang ibig sabihin na iiwan mo ang iyong ama at ina.
Oo, mayroon ka pa ring malasakit tungkol sa iyong relasyon sa iyong mga magulang, subalit mas
mahalaga sa iyo ang maging mabuting asawang lalaki o babae kaysa maging mabuting anak.  Oo, kung
ikaw ay may mga anak, ikaw ay may malasakit na maging mabuting magulang.  Subalit ang higit na
mahalaga sa iyo ay ang maging mabuting asawa.  Hindi kailangan ng iyong mga anak ang magulang
na nagmamalabis sa kanila o pinababayaan ang bawat isa.  Subalit kailangan ng mga anak ng
magulang na magkatuwang, at nagpapakita sa kanila kung ano ang pagmamahal ay kung paano
mamuhay sa relasyon sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa bawat isa sa kanilang
pag-aasawa.
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Kaya nga, kung ikaw ay kasal na, nagawa mo bang hayaan ang iyong ama at ina at gawin mong ang
iyong pag-aasawa ang pangunahing relasyon ng iyong buhay, ng higit sa iba pang relasyon?  Ako’y
naniniwala, na ito ang isa sa pangunahing dahil sa mataas na bilang ng diborsyo sa ating panahon –
na ang asawang lalaki at asawang babae ay hindi nagbibigay ng prioridad sa kanilang pagsasama.  Sa
halip, may sari-sariling buhay sila sa bawat isa – sariling pamilya, sariling mga kaibigan, sariling
hanap-buhay, sariling pananalapi; at ang kanilang pag-aasawa ay tila dalawang tao lang na nagsasama
na tulad sa roommates.

Ang layunin ng Dios sa pag-aasawa ay ang pagsasama.  At ang tiyak na paraan upang maiwasan ang
paghihiwalay ay ibuhos mo ang iyong sarili sa buhay ng iyong asawang lalaki o babae.

Ang iwanan ang ama at ina ay nangangahulugan pa ng isa pang bagay.  Ito ang ibig sabihin nito:  na
inihahanda ng mga magulang ang kanilang mga anak na iwan ang tahanan.  Ang layunin ng mga
magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak ay hindi upang manatili ang mga ito sa ilalim ng
kanilang mga pakpak kundi turuan sila na mamuhay sa kanilang mga sarili sa sanlibutang ito.  Hindi
palaging nasa paligid mo ang iyong mga magulang para sa iyong mga anak.  Hindi mo dapat lumpuhin
ang kanilang emosyon sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng kanilang mga buhay habang sila ay
tumatanda.  Kapag iniwan nila ang tahanan at nagpakasal, dapat mong hayaan ang iyong anak na lalaki
na maging ulo ng kanyang tahanan, hayaan siyang gumawa ng desisyon para sa kanyang sariling
pamilya, at hayaan ang kanyang asawang babae na maging pangunahing tagapayo gayon din bilang
punong kaibigan at kanyang responsibilidad.  Dapat mong himukin ang iyong anak na babae na umasa
hindi sa iyo, kundi sa kanyang asawang lalaki, upang sa gayon siya ay maghanap ng payo at kalinga
at kalakasan sa emosyon at patnubay sa kanyang asawang lalaki.  Sinasabi ni Pablo sa Tito 2 na ang
matatandang babae (at kasama dito ang mga ina) ay dapat turuan ang mga kabataang babae na
mahalin ang kanilang mga asawa at mahalin ang kanilang mga anak, na ang magtayo ng sariling buhay
at pamilya ang pangunahing pagtuonan ng kanilang buhay, ang ibuhos ang kanilang sarili dito.

Kaya ito ang ibig sabihin dito na iiwanan ng ama at ina.

Pang apat, sa pag-aasawa na itinalaga ng Dios ang lalaki at babae ay dapat magkadikit sa bawat isa.
Ang magkadikit ay bagay na nangagahulugan na nakakapit dito, hawakan ito na napakalapit sa iyo,
ingatan ito kasama ng iyong buhay.  Sa pag-aasawa, ang lalaki at babae ay pumapasok sa tipan ng
pananagutan sa bawat isa.  Sila, ay nakadikit sa bawat isa.  Marami ngayong tao ang nagpapakasal na
ang iniisip, kung ito ay hindi uubra, o kung hindi ako dito masisiyahan, o kung maraming problema ang
lilitaw, makikipaghiwalay na lang ako.  Aking pipindutin ang “reset” na buton, at hananap ako ng iba
pa, na mas komportable akong kasama.  Para sa kanila, ang pag-aasawa ay isang pansamantalang
institusyon ng ginhawa.

Subalit sinabi ng Dios na sa pag-aasawa ang isang lalaki at babae ay dapat magkadikit sa bawat isa.
Sinabi ni Jesus sa atin, na ibig sabihin ng pag-aasawa ito ay permanente, habambuhay na relasyon.
Sinabi Niya,  “Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.”  Hindi dapat hayaan
na ang asawang lalaki o babae ay mawala sa pagkakadikit sa bawat isa.  Ito ang Biblikal na pananaw
ng pag-aasawa na nagliligtas sa kaguluhan ng pag-aasawa at nakikita nito ang asawa sa pamamagitan
ng maraming mga kahirapan sa kanilang buhay may asawa.  Sa bagong mag-asawa – ang lahat ay
nakangiti sa araw ng kanilang kasal, humahanga sa bawat isa, nagagalak sa kaloob at kagalakan g
pag-aasawa.  Hindi nila nakikita ang pag-aasawa na ito ay usapin lamang ng ginhawa at pakiramdam,
kundi pananagutan at pagsunod.  Sa ganito paraan nila tinanggap ang pangako.  Nang sabihin nila,
“Magsasama hanggang kamatayan,” at  “tulungan nawa tayo ng Dios,”  sila ay may pananagutan na
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sa bawat isa na sundin ang itinalaga ng Dios sa pag-aasawa anuman ang dumating – sa hirap at
ginhawa, sa yaman at kahirapan, sa karamdaman at sa kalusugan.

Ang buhay mag-asawa ay isang usapin ng pagsunod, ng pagmamahal sa Dios.  Ang diborsyo, kahit ano
pa man ang dahilan kaysa sa pangangalunya, ay pagsuway at paglapastangan sa Dios at sa Kanyang
kalooban para sa pag-aasawa.  Ang pagsunod, ng asawang babae na mapagmahal sa Dios na siya ay
magiging matapat sa kanyang asawa kahit mawala pa ang kanyang yaman at maging lumpo.  Ang
pagsunod, ng asawang lalaki na mapagmahal sa Dios ay nangangako na mananatiling nakatalaga sa
kanyang asawang babae at hindi maghahangad ng ibang babae, kahit mawala ang kanyang
kagandahan bilang kabataan at kahit hindi siya maayos o marumi o hindi kaakit-akit o nakakasiya sa
kanya na ibig niya.  Sa pag-aasawa, ang lalaki at babae ay tatanggap ng buong pananagutan sa
harapan ng Dios upang manatiling nakatalaga sa bawat isa ano man ang kahinatnan.

Ganito ang ibig sabihin na sa pag-aasawa ang isang lalaki at babae ay nakadikit sa bawat isa.

Panlima, sa pag-aasawa na itinalaga ng Dios, ang isang lalaki at babae ay magiging isang laman.  Ano
ang ibig sabihin nito?  Sa pangunahing antas, ito ay tumutukoy sa sekswal na relasyon na inihanda ng
Dios para sa pag-aasawa.  Sa loob ng pag-aasawa, ang pagtatalik ay mabuti, banal, at magandang
bagay.  Ito ay kailangang bahagi ng pag-aasawa.  Hindi lamang ito upang magkaroon ng mga anak na
pareho ng lalaki at babae, kundi ito ay ang pinakatampok ng pagsasama.  Ito ay nilalayon ng Dios para
sa kalayawan, isang paraan para sa lalaki at babae na maligayahan sa bawat isa.  Ito ay isang mabuting
likha ng Dios.  Subalit dapat maunawaan, lahat ng sekswal na relasyon na labas sa pag-aasawa ay
kasalanan.  Nilalayon ng Dios ang pagtatalik para sa pag-aasawa.  At ito ay kung bakit isa sa Kanyang
Sampung Kautusan ay nagsasabi ng maliwanag:  “Huwag kang mangangalunya.”

Subalit ang maging isang laman ay higit pa sa pisikal na relasyon lamang sa pag-aasawa.  Sa
katotohanan, kung wala ito sa pag-aasawa, ang pisikal na relasyon ay mawawalan ng kahulugan.  Ang
isang laman ay nangangahulugan na ang isang lalaki at babae sa pag-aasawa ay nagbabahaginan ng
bawat bagay sa bawat isa – ang kanilang katawan, kanilang pag-aari, kanilang interes, kanilang
kakayahan, kanilang mga suliranin, kanilang kabiguan, kanilang paghihirap, kanilang layunin, kanilang
kagalakan, at kanilang kalungkutan.  Sinabi ni Jesus,  “Hindi na sila dalawa, kundi isang laman.”   Sila
ay nagiging isang bahagi – kaya kapag inisip mo ang isa, wala kang magagawa kundi isipin din ang isa
pa.  Sila ay hindi magkahiwalay na magkapareho.  Hindi siya mabubuhay ng wala ang isa.  Hindi na siya
nabubuhay para sa kanyang sarili kundi para sa kanilang dalawa na.  Ang bawat isa ay nagmamalakit
tungkol sa pangangailangan ng bawat isa dahil ang isa para sa isa.  Sinasabi ng Efeso 5,  “Mga lalaki
ibigin ninyo ang inyong asawa bilang isa laman.

Hindi ibig sabihin nito na ang asawang lalaki at babae ay wala nang pagkakaiba at pagkatao.  Hindi ibig
sabihin, halimbawa, na dahil gusto ko ng oatmeal sa aking almusal ang asawa ko din ay dapat kumain
din nito, kahit pa halos masuka siya rito.  Hindi ibig sabihin na dahil gusto ng asawa mong lalaki ng
football, o gusto mong mag-shopping, na dapat ibigin niya kung ano ang gusto mo at ikaw rin sa
ginagawa niya.  Hindi.  Ito ay tulad sa katawan ng tao.  Mayroong iba’t ibang bahagi.  Subalit sila ay
nagsisilbi sa iisang layunin.  At hindi nila sinasadyang saktan ang bawat isa.  Ang asawang lalaki at
babae ay hindi dapat hayaan na ang kanilang pansariling kaibhan ay humarang sa daan ng kaisahan
ng kanilang pagsasama.  Sa madaling salita, hindi sila dapat maging makasarili.

At ito ang natatamong malaking problema sa lahat ng ating pag-aasawa, hindi ba?  Ang bawat
pag-aasawa ay may sangkot na dalawang makasalanan.  At ang bawat makasalanan ay makasariling
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tao.  Sa pag-aasawa, nais ko na maging maligaya.  Gusto ko na nasusunod ang aking opinyon.  Gusto
ko na iligtas ang aking mukha, ayokong magsabi na nagkamali ako o akong makasalanan.  Ito ang
problema sa ating pag-aasawa.  At ipinapakita nito sa atin na ang tanging daan sa kasiyahan,
matagumpay na pag-aasawa ay ang daan ng pagsisisi at pagpapahayag.  Ang mga Cristianong asawang
lalaki at babae ay makakaranas ng lubos na kaisahan ng pag-aasawa kung sila ay lalapit lamang kay
Cristo – aaminin ang kanilang mga kasalanan at hihingiin ang kapatawaran sa krus at pagkatapos, sa
kapakumbabaang ito, nagpapahayag sila ng pagkakamali sa bawat isa.  Sa pag-aasawa, dapat nating
ihambing ang ating mga sarili sa hindi makasariling pagmamahal ni Jesu Cristo.  Ito lamang ang
kapangyarihan ng biyaya ng Dios at Espiritu Santo at sa pamamagitan ng pananalangin na tayo ay
masisiyahan sa mga bunga ng pagmamahalan, at kagalakan, at pagtitiis, at kaamuhan, at kabutihan,
at pagpipigil sa sarili, at kahinahunan – lahat na mahahalaga sa pagkakaisa sa ating pag-aasawa.

Kaya nga, ang mga Cristianong mga asawang lalaki at babae ay dapat sabay na manalangin,
alang-alang sa kanilang pagsasama, na pagpalain sila ng Dios ng kaisahan habag kanilang ninanais na
sundin ang Kanyang kautusan sa pag-aasawa.  

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, isang napakagandang kalob mayroon kami sa pag-aasawa.  Isang napakagandang kasaysayan
sa pagkakalikha mo ng pag-aasawa.  At isang kahanga-hangang bagay sa amin ang matutuhan mula
sa unang seremonya ng pag-aasawa.  Kami ay makasalanan.  At kung kami ay mamumuhay ayon sa
Inyo pong kautusan sa aming pag-aasawa, kailangan namin ang Iyo pong biyaya, lalo na ang biyaya
ng pagsisisi at kapakumbabaan.  Ibigay sa amin ito, Alang alang kay Jesus, Amen.


