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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 4:11-12

“Pagpalain Nawa Ng Dios Ang Iyong Pag-aasawa!”

ni Rev Rodney Kleyn

Sa isa o ibang panahon sa iyong buhay, ikaw ay makikibahagi sa isang kasalan.  Siguro ikaw ay magiging
kasintahang lalaki o kasintahang babae.  O siguro ikaw ay magiging kaibigang lalaki o kaibigang babae.
O siguro ikaw ay tatayo bilang katuwang na lalaki o katuwang na babae.  O siguro ikaw ay maiimbitahan
bilang panauhin.  O marahil ikaw mismo ang magsasagawa ng kasal.  Ang kasalan karaniwan ay isang
napakasayang okasyon.  Mayroong simoy ng pagdiriwang, at maraming naghahangad ng mabuti at
pagbati.

Ngayon ay titingnan natin ang Ruth 4:11, 12.  Ito ay isa sa pinakamalapit na bagay na makikita mo sa
Biblia ng paglalarawan sa seremonya ng kasal. 

May iba pang pag-aasawa at pagdiriwang ng kasal na binanggit sa Biblia, ngunit ang isang ito, marahil
higit sa alinmang iba, ay nagbibigay sa atin ng katuruan kung ano ang pag-aasawa, kung paano dapat
ipagdiwang ang pag-aasawa, at kung ano ang dapat nating ipanalangin para sa bagong mag-asawa sa
pagbibigay natin sa kanila ng pagbati.

Ang mga talatang ito ay sumunod sa mga pag-uusap sa pagitan ni Boaz at ng mas malapit na
kamag-anak ni Ruth patungkol sa pagtubos sa ilan sa mga lupain ni Naomi at ang katungkulan niyang
pakasalan si Ruth.  Ang lalaking may katungkulan nito bilang pinakamalapit na kamag-anak na
tumangging gawin ito.  Kaya si Boaz ay nagpahayag ng kanyang pangako na bilhin ang lupain at
pakasalan si Ruth at ibangon ang pamilya ng namatay na si Elimelec.

Ngayon, matapos ipahayag ni Boaz ang kanyang pangako, mababasa natin ito sa Ruth 4:11, 12:
“Pagkatapos, ang buong bayan na nasa pintuang-bayan at ang matatanda ay nagsabi, Kami ay mga
saksi.  Gawin nawa ng PANGINOON na ang babaing papasok sa iyong bahay na maging gaya nina Raquel
at Lea na sila ang nagtatag ng sambahayan ni Israel.  Maging makapangyarihan ka nawa sa Efrata at
maging bantog sa Bethlehem.  Ang iyong sambahayan ay maging gaya ng sambahayan ni Perez  na
ipinanganak ni Tamar kay Juda, dahil sa mga anak na ibibigay ng PANGINOON sa iyo sa pamamagitan
ng kabataang babaing ito.”  

Ang unang bagay na ating bibigyang-pansin sa mga talatang ito ay ang mga saksi.  Sino sila at ano ang
kanilang ginagampanan sa kasalang ito?  Sila, una sa lahat, ang matatanda sa bayan ng Bethlehem, at
gayundin ibang mga kaibigan at pamilya na nagkatipon.  Si Boaz ay taong kilala.  Kaya, kung kilala mo
siya at nagdaraan ka sa may pintuan ng bayan sa panahong ito, ikaw ay hihinto at makikibahagi. 
Katulad din kung tayo ay magkakaroon ng kasalan, iyon ang ating mga aanyayahan.  Mayroong mga
kaibigan at pamilya, mga taong kilala mo, at mga opisyal – isang ministro – na magsasagawa ng kasal.
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Ano ang papel na ginampanan ng mga saksing ito?  Sila ay naroon bilang bahagi upang makigalak sa
masayang pagdiriwang na ito, upang batiin ang mag-asawa, at upang alalayan sila ng panalangin at
pampalakas-loob.  Subalit hindi ito ang pangunahing dahilan sa kanilang presensya.  Panguhahin silang
naroon upang tiyakin ang pag-iisang dibdib.  Sila ay mga saksi sa pagtatatag ng bigkis ng kasal sa
pagitan ni Boaz at Ruth.  Narinig nila ang sumpa na ginawa ni Boaz sa kanyang asawa.  At pananagutin
nila siya sa sumpang iyon.  Iyon ang ibig nilang sabihin ng kanilang bigkasin, “Kami ay mga saksi.”  

Nakita mo, hindi lamang ito pribadong gawain sa pagitan ni Boaz at Ruth o isang pampamilyang gawain
sa pamilya ni Naomi.  Ito ay pampubliko, opisyal na bagay, bagay na ginawa sa harap ng mga matatanda
ng bayan, na hindi lamang matatanda ng iglesia kundi mga hukom.  Ang kanilang kapangyarihan ay
pambayan.  Ito ay nagsasabi sa atin ng napakahalagang bagay tungkol sa pag-aasawa.  Ang pagtatatag
ng pag-aasawa ay isang opisyal na pagsasama, itinatag sa ilalim ng batas, na may pagsang-ayon ng may
kapangyarihang pambayan.  Ang pag-aasawa ay hindi lamang pribadong bagay sa pagitan ng lalaki at
babae na nagpasyang sila ay para sa isa’t isa, at kaya kanilang sinasabi na sila ay mag-asawa na.  Ni ang
pag-aasawa ay isa lamang pampamilyang bagay.  O ang pag-aasawa ay isa lamang bagay na
pang-iglesia.  Hindi, ang pag-aasawa ay pambayan.  Kaya, hanggang ngayon, sa ating lipunan, upang
maging opisyal na mag-asawa kailangan mong magkaroon ng lisensya mula sa mga may kapangyarihang
pambayan.

Bakit ko ito ipinupunto?  Ito ay dahil kapag tayo ay nag-asawa, may isa pang saksi sa ating pag-aasawa.
At iyon ay Dios.  Ibinigay ng Dios ang kautusan sa pag-aasawa at ang pangangasiwa nito sa mga may
kapangyarihang pambayan.  Kaya Siya ay gumagawa at Siya ay sumasaksi sa ating mga pag-aasawa sa
pamamagitan ng may kapangyarihang pambayan.

Unawain, ang pag-aasawa ay ordinansang pang-nilikha.  Sa pasimula ay itinalaga ng Dios ang
pag-aasawa.  Pinagsama Niya si Adan at Eba.  Sinalita Niya ang unang pangangaral sa kasalan.  At ang
kilos-sa-nilikhang iyon ay naglalarawan sa atin at sa lahat ng kasaysayan ng tao kung ano ang
pag-aasawa.  Iyan ang puntong ginawa ni Jesus sa Mateo 19 nang Kanyang tinatalakay kung ang
diborsyo ay ipinahihintulot.  Sinasabi Niya sa Kanyang mga alagad na ang batas sa kanilang panahon ay
maaaring pahintulutan ito, subalit hindi nito ibig sabihin na ipinahihintulot ito sa harap ng Dios.  Sapagkat
Kanyang sinabi, “Nang pasimula ay hindi gayon,” at Kanyang binanggit ang Genesis 2:  “Ang pinagsama
nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.”

Kapag ang lalaki at babae ay opisyal na pinagsama sa pag-aasawa sa harap ng hukom, ang Dios ay
gumagawa sa pamamagitan ng hukom na iyon na pagsamahin sila sa pag-aasawa.  At ito rin ay
nangangahulugan, na, bagaman ang mga may kapangyarihang pambayan ay may karapatang ang
dalawa ay pagsamahin sa kasal, wala silang karapatan na ilarawan ang pag-aasawa sa ibang paraan
maliban sa inilarawan ng Dios sa pasimula pa.  Ang biblikal na pag-aasawa ay ang pagsasama ng isang
lalaki at isang babae sa isang habangbuhay na relasyon sa harap ng Dios.  Wala nang iba pang maaaring
ituring na pag-aasawa.  Anumang iba ay sumisira sa kautusan ng Dios at pangangalunya.

Sa sitas na ito, ang pag-iisang dibdib ni Boaz at Ruth ay maingat at ayon sa batas na itinatag.  Ito ay
isang taimtim na okasyon.   Ngunit bagama’t ito ay taimtim, dapat din natin itong makita bilang masaya.
Makikita mo iyon sa kagalakan ng mga sumaksi sa kasalang ito.  At iyan ang naglilipat ng ating tuon mula
sa mga matatanda ng Bethlehem tungo sa ibang mga panauhin na naroroon.

 Ano ang kanilang kagalakan?  Hindi ang kagandahan ng kasintahang babae o ang espiritu ng pagtitipon
nang oras na iyon.  Walang parangya sa kasalang ito.  Sa katunayan, ito ay medyo kakaiba mula sa kung
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paano natin ipinagdiriwang ang kasal.  Maging ang kasintahang babae ay wala.  Subalit ang pagkawala
ng kasintahang babae at ang pagkawala ng espiritu ng pagtitipon ay tumutulong sa ating maunawaan
kung nasaan dapat ang tuon sa pag-aasawa.  Hindi ko sinasabing ang kasintahang babae ay dapat wala
doon o hindi tayo dapat magdiwang.  Kundi ganito lamang:  sa paggawa natin ng mga bagay na iyon
sa isang kasalan, hindi natin dapat iwala ang ating tuon sa tunay na dahilan na mayroon tayong
kagalakan sa pag-aasawa.  Ano ang kagalakan ng mga saksing ito?  May tatlong bagay.  

Una, sila ay nagagalak sa gawa ng Dios na pinagsama si Boaz at Ruth.  Pansinin sa dalawang talatang
ito na ang Panginoong Jehovah ay binanggit ng dalawang beses kaugnay sa kasalang ito.  Kapag
mayroon tayong kasalan, dapat nating ipagdiwang ang gawa ng Panginoon.  Tulad ng pagsasama Niya
kay Adan at Eba nang pasimula, kaya ngayon ay dinadala Niya sa bawat lalaki ang kanyang asawa at
sa bawat babae ang kanyang asawa.  Ito ay gawa ng Dios.  At kung ating ipagdiriwang ito sa ganoong
paraan, ating seseryosohin din ang pag-aasawa.  Tayo ay nagpapakasal sa harap ng Panginoon.

 Pangalawa, ang kagalakan ng mga saksing ito ay ang isang banal na pag-aasawa ay itinatag dito.  Ang
dalawang taong ikinakasal ay parehong mananampalataya at nais nilang maglingkod sa Dios ng
magkasama.  Kapag mayroon kayong kasalan tulad nito, kung gayon kayo ay may tunay na dahilan
upang magalak.  Kaya mayroon kayong relasyon na dapat ikasiya.  At, malibang mayroon kayo nito, wala
talagang kagalakan sa pag-aasawa.  Mayroon lamang isang uri ng tao na ikaw, bilang mananampalataya,
ay dapat pakasalan at isaalang-alang sa pag-aasawa, at iyon ay isa pang mananampalataya.  Sa I Corinto
6 ang mga mananampalataya ay sinabihang huwag makipamatok o makisama sa mga hindi
mananampalataya.  At iyon ay ginagamit sa pag-aasawa.  Sa I Corinto 7:39, kung saan ang pahintulot
ay ibinigay sa biyuda upang mag-asawang muli, sinasabi, “Malaya na siyang makakapag-asawa sa kanino
mang ibig niya, lamang ay sa Panginoon.”  Iyon ang hinihingi sa bawat mananampalataya na
naghahanap ng kapareha sa pag-aasawa.  Kailangan mong mag-asawa sa Panginoon, sa Panginoon
lamang.  

Ngayon hindi ibig sabihin nito na pakasalan mo na lang ang sinomang nagsasabing siya ay Cristiano.
Nililinaw ng Biblia na maraming tao ang tinatawag ang kanilang sarili na Cristiano na hindi naman.  Kaya,
kapag ikaw ay nakipagtipan at naghahanap ng makakapareha sa pag-aasawa, gugustuhin mong
malaman ang katunayan, ang katapatan, ng kapahayagan ng iba.  Gugustuhin mong tiyakin na ang
kanyang kapahayagan ay tulad ng sa iyo.  Mga kabataan, kapag kayo ay nagtitipanan dapat ninyong
pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na ito:  saang iglesia ka dadalo; ang iyong pagnanais sa pamilya;
paano mo palalakihin ang iyong mga anak; anong lugar sa iyong pang-araw-araw na buhay at sa iyong
relasyon ang mga espiritwal na bagay.  Dapat kayong manalanging magkasama at gumawa tungo sa
pagkakaisa ng inyong pananampalataya bago kayo magpakasal.  Ito ang mga bagay na dapat unahin
sa inyong relasyon.

Kadalasan ang mga tao ay naghihintay na pag-usapan ang mga gayong bagay hanggang sila ay maikasal
na.  Sa halip na tanawin ang pag-ibig at relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae bilang isang
sinasadyang pasya sa isang katulad ng iyong pag-iisip, ang relasyon at pag-ibig ay tinatanaw bilang
bagay na nahulog ka lamang.  Kaya, nahulog sa pag-ibig, ikaw ay nahulog sa pag-aasawa, at sa gayon
ay nalaman mo ang lahat ng detalye pagkatapos.   Sa ganoong uri ng pag-aasawa, ay walang magiging
tunay na kagalakan.

Kaya, kung hindi ka pa nag-aasawa, ito ay isang bagay na dapat mong ipanalangin at ipaghintay sa
Panginoon.  Hindi natin dapat kunin ang kaisipan na maaari nating pakasalan kahit sinong may nais.
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Hindi, ang Dios ang naghahatid sa asawang lalaki at asawang babae upang magkasama.  At dapat
tayong manalangin, sumunod, at maghintay.

Pagkatapos, pangatlo, ang mga saksing ito ay nagagalak sa pampublikong pagpapakita ng pag-ibig at
pagtatalaga ni Boaz kay Ruth.  Iyon ang kanyang sumpa sa kasal.  Paano nila nalaman ang pag-ibig at
pagtatalaga ni Boaz kay Ruth?  Iyon ay dahil ito ay isang bagay na bukas niyang inihayag.  At iyon din
ay dapat totoo sa ating pag-ibig para sa asawa na ibinigay sa atin ng Dios.  Dapat maging malinaw sa
iba, mula sa iyong pakikipag-usap, mula sa paraan ng pagsasabi mo tungkol sa iyong asawa, na ang
iyong matalik na kaibigan at pag-ibig ng iyong buhay ay ang lalaki o ang babae na inilagay ng Dios sa
iyong tabi sa pag-aasawa.  

Ganito iniibig ng Dios ang Kanyang kasintahang babae, ang iglesia.  Ipinakita Niya ang Kanyang pag-ibig
sa kanya sa harap ng publiko sa pagbibigay ng Kanyang Anak.  At ang Kanyang Anak, na siyang
kasintahang lalaki, ay ipinakita ang Kanyang pag-ibig sa pag-aalay ng Kanyang buhay para sa Kanyang
kasintahang babae.  At iyan ang mensahe na ipinakita para makita ng buong mundo.  Iniibig ni Jesus
ang Kanyang kasintahang babae.

Ngayon, sa pagbalik sa teksto, nakikita natin na ang mga taong ito ay hindi lamang mga saksi sa
kasalang ito, kundi mga bumabati rin.  Ang mga talatang ito ang kanilang panalangin para kay Boaz at
Ruth.  Sinasabi nila sa atin kung ano ang dapat nating ipanalangin patungkol sa pag-aasawa – sa ating
sariling pag-aasawa at sa pag-aasawa ng iba.  May apat na bagay sa kanilang panalangin sa mga
talatang 11 at 12.

Una, nanalangin sila para sa mabungang pag-aasawa.  Sabi nila, “Gawin nawa ng PANGINOON na ang
babaing papasok sa iyong bahay na maging gaya nina Raquel at Lea na sila ang nagtatag ng
sambahayan ni Israel.”  Isa sa mga layunin ng Dios sa pag-aasawa ay mga anak.  Sa pamamagitan ng
pagdadala ng mga anak, ang mag-asawa, at lalo na ang babae, ay nagtatatag ng sambahayan, ang
pamilya ng kanyang asawa.  Iyan ang ginawa ng mga asawa ni Jacob sa pagbibigay sa kanya ng labing
dalawang anak na lalaki na naging ama ng labing dalawang lipi ng Israel.  Kaya, una, nanalangin sila
para sa mabungang pag-aasawa. 

Pagkatapos ay nanalangin sila para sa masaganang pag-aasawa.  Sa King James na salin mababasa natin
ito:  “At maging makapangyarihan ka,” iyon ay, sinasabi nila kay Boaz, “Magkaroon ka nawa ng
kalakasan at kayamanan.”  Sa panahon ng Lupang Tipan, ang kayamanan ay tanda ng pagpapala ng Dios
sa Kanyang bayan.  Nalalaman natin na si Boaz ay mayaman na.  Kaya ang kanilang panalangin ay ang
Dios ay patuloy na bigyan si Boaz at Ruth ng pinagpalang buhay sa ipinangakong lupain ng Canaan.

Pagkatapos, pangatlo, ipinanalangin nila ang katanyagan ng pamilya ni Boaz at Ruth sa Efrata at sa
Bethlehem.  Mayroong bagay na mapagmahal at di-makasarili tungkol sa panalangin.  Hindi sila naiinggit
kay Boaz at Ruth.  Sa halip, nais nilang pag-usapan sila ng mga tao.  Nais nilang ang kanilang pamilya
ay mag-iwan ng pamanang espiritwal sa Israel.  Nais nilang may magmula sa pamilya ni Boaz at Ruth
na gagawa ng katangi-tangi sa pangalan ng Panginoon at para sa Panginoon at maalala para sa dakilang
espiritwal na nagawa.  Ang panalangin na ito ay tiyakang tinugon.  Isipin mo ang katanyagan ng
pangalan ni David at Solomon, at pagkatapos, ng pangalan ni Jesus ang Mesias, na ipinangaral sa buong
sanlibutan. 

Pagkatapos, pang-apat, nanalangin sila para sa pagpapalang tipan sa pamilya ni Boaz at Ruth.  Iyon ay
nasa talatang 12.  Sa talatang ito binanggit ang lalaking nagngangalang Perez, na anak ni Juda kay
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Tamar.  Ang kanilang panalangin ay gawin ng Dios ang sambahayan ni Boaz at Ruth tulad ng
sambahayan ni Perez.  Ngayon, sa una ang pagbanggit na ito ay medyo nakakalito, lalo na kung alam
mo ang kwento ng kapanganakan ni Perez.  Mababasa mo ito sa Genesis 38.

Sa kabuuan, ang nangyari doon ay ito.  Mayroong pangyayaring katulad sa isa dito sa aklat ng Ruth.
Si Juda ay may tatlong anak na lalaki, at si Tamar ay napangasawa ng panganay na, dahil sa kanyang
kasalanan, ay namatay.  At siya ay walang mga anak.  Kaya napangasawa niya ang kanyang kapatid,
ang pangalawa sa panganay na anak ni Juda, na sinadyang tumanggi na ibangon ang pamilya sa
pangalan ng kanyang panganay na kapatid.  Kaya pinatay din siya ng Panginoon.  Pagkatapos sinabi ni
Juda kay Tamar, “May bunso akong anak.  Bakit hindi mo hintayin hanggang siya ay lumaki at
pagkatapos ay pakakasalan ka niya.”  Kaya siya ay naghintay.  Ang kabataang lalaking ito ay lumaki at
hindi siya ibinigay kay Tamar.  Sa pagdaan ng panahon, ang asawa mismo ni Juda ay namatay.  Kaya
si Tamar ay nagpanggap na upahang babae sa tabing daan kung saan dumaan si Juda.  At nilapitan siya
ni Juda.  Itinago niya ang ilang mga pansariling bagay niya.  Pagkatapos nito, nang marinig ni Juda na
siya ay nagdadalang-tao, nais niyang siya’y batuhin hanggang mamatay.  At sinabi niyang, “Subalit ako’y
nagdadalang-tao sa lalaking nagmamay-ari ng mga bagay na ito, ang tungkod na ito at singsing.”  At
iyon ay si Juda.  Kaya naligtas ang kanyang buhay.  At lumabas na, siya ay nagdadalang-tao sa kambal,
at ang nakatatanda sa dalawa ay si Perez.

Ngayon, tulad ng sinabi ko, sa una ito ay medyo nakakalito.  Bakit binanggit si Perez?  Dahil si Perez ay
naging ama sa linya ni Jesu Cristo.  Kahit saan sa Biblia na iyong mababasa ang lahi ni Cristo, makikita
mo ang pangalan niya doon.  Ipinakikita nito ang dalawang bagay.  Una, naniniwala akong ipinapakita
nito ang kabanalan ni Perez sa kaibahan sa mga kapatid niya.  Bagaman ang kanyang ina ay nagpanggap
na upahang babae, ang kanyang inaalala ay masunod ang kautusan ng Dios at ang pangalan ng pamilya
ni Juda ay mapanatili.  Sinasabi nito sa atin na siya ay isang banal na babae at pinalaki niya ang kanyang
mga anak bilang mga lalaking banal.  At si Perez ay isa na ang pamilya ay kinilala mula sa iba pang mga
anak ni Juda.  Subalit ipinapakita rin nito sa atin ang pagpapalang tipan ng Panginoon sa pamilyang ito,
ang pamilya ni Juda.  Sa kabila ng kaguluhang ginawa ni Juda, ang Dios ay nanatiling tapat sa Kanyang
pangako na dadalhin si Jesus, ang ipinangakong Mesias.  At nang ang mga taong ito ay nanalangin na
ang sambahayan ni Boaz ay maging gaya ng kay Perez, sinasabi nilang, “Maging tapat nawa sa inyo ang
Dios sa inyong pag-aasawa at bigyan kayo ng mga anak na banal sa inyong mga henerasyon,” at maging
ito, “Ibangon nawa ng Dios mula sa inyong binhi ang ipinangakong Tagapagligtas.”

Kaya, ito ang kanilang panalangin para kay Boaz at Ruth sa araw ng kanilang kasal.  “Pagpalain nawa
ng Dios ang inyong pag-aasawa ng pagiging mabunga, ng kasaganaan, ng katanyagan, at maging tapat
nawa Siya sa inyo sa inyong mga henerasyon.” 

Kapag ito ay ating pagsama-samahin at ilagay ito sa katawagan sa Bagong Tipan, ganito ang sasabihin
natin sa mag-asawang ikakasal:  “Bigyan nawa kayo ng Dios ng pangalan at lugar sa Kanyang bayan at
maging tapat nawa Siya sa inyo upang ang inyong mga anak na susunod sa inyo ay maging banal din.”
Iyan ang dapat nating hanapin sa ating pag-aasawa at sa pag-aasawa ng ibang mananampalataya at sa
pag-aasawa ng ating mga anak.

Ang panalanging iyon ay sinagot ng Dios para kay Boaz at Ruth, na ating makikita sa natitirang bahagi
ng kapitulo.  Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako.  Binigyan Niya sila ng banal na anak.  Binigyan Niya
sila ng kasaganaan at katanyagan sa Israel.  At kapag binigyan tayo ng Dios ng mga banal na anak at
ng pangalan at lugar sa Kanyang bayan, pinagpapala Niya ang ating mga tahanan at pag-aasawa.
Marami tayong dahilan na dapat ipagpasalamat sa Kanya.
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Sa pagtatapos natin ngayon, nais kong ibaling ang inyong pansin sa kasintahang babae, si Ruth, at ang
pagpapalang dumating sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasawang ito.  Sa paggawa ninyo nito, isipin
ninyo ang pagpapala na dumarating sa kasintahang babae ni Jesu Cristo, sa atin na Kanyang bayang
tinubos.  

Para kay Ruth, una ay may pagpapala ng pagtanggap ng kanyang pagkakakilanlan.  Bago ito, tinatawag
siyang ang biyuda ni Malon, at si Ruth na Moabita.  Ngayon siya ay naging asawa ni Boaz, Gng. Boaz
bilang lalaking may katayuan, ng kabanalan, at bantog sa Bethlehem.

Pangalawa, nagkaroon siya ng bagong katayuan.  Hindi na siya isang banyaga mula sa Moab at isang
mahirap na hampaslupa na kailangang mamulot ng pagkain.  Dumating siya sa tahanan ni Boaz bilang
kanyang asawa, kung saan siya ay minahal at inalagaan at binigyan.  At naging kabahagi siya ng lahat
niyang yaman.

Pangatlo, isipin mo ang magandang hinaharap na ngayon ay mayroon siya bilang asawa ni Boaz.  Anong
pag-asa mayroon para sa kanya habang nakatingin siya sa hinaharap.  Anong galak marahil ang pumuno
sa kanyang puso sa masayang araw na ito ng kasal.  

At sa mga pagpapalang dumating kay Ruth mayroon tayong pagsulyap sa pagbabago at sa pribilehiyo
na atin kay Jesu Cristo.  Sa Kanya nakatanggap tayo ng bagong pangalan.  Sa pamamagitan Niya
nakatanggap tayo ng bagong katayuan sa Dios.  May mga dakilang kayamanan at pagpapala kay Cristo
Jesus na naging atin.  At mayroong dakilang pag-asa para sa mga hinirang ng Dios sa hinaharap.

Isang kahanga-hangang Manunubos ang mayroon tayo kay Jesu Cristo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagpalain Mo ang aming pag-aasawa at pagpalain mo kami sa kagalakan ng aming kaligtasan
bilang kasintahang babae ni Jesu Cristo.  Pagpalain Mo ang Salitang ito sa amin na aming
isinaalang-alang, na maging pamamaraan nawa ito ng biyaya sa amin upang palakasin kami sa aming
pananampalataya at upang pabanalin kami sa aming paglakad.  Idinadalangin namin ito alang-alang kay
Jesus, Amen.


