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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 1:1-6

"Ruth: Malungkot Na Paninirahan Sa Moab"

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay pasisimulan natin ang serye ng mga mensahe sa aklat ng Ruth.  Gagawin ko ito kaugnay sa
pag-alaala sa kapanganakan ng ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo, na di magtatagal ay sasaatin.

Itatanong mo sa akin:  “Anong kaugnayan ng aklat na iyan sa Lumang Tipan, na Ruth, sa kapanganakan
ni Jesu Cristo?”  Una sa lahat, mula sa sinapupunan ni Ruth ipapanganak ang Tagapagligtas na si Jesu
Cristo.  Iyan ay, si Ruth ay ihuhugpong sa lahi ng mga babaeng makadios sa Lumang Tipan na mula sa
henerasyong iyon si Jesu Cristo ay ipinanganak ayon sa laman.  Iyan ay tunay na nagpapakita sa atin ng
kahanga-hangang biyaya ng Dios sa pagbibigay ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.

Sa Mateo 1:1-16 makikita natin ang tala ng salinlahi ng Panginoon, iyan ay, ng Kanyang mga ninuno.  At
naging napakalinaw na ang Panginoong Jesu Cristo ay hindi dumating ayon sa katapatan, kabutihan, o
plano ng sarili Niyang bayan.  Kundi si Jesu Cristo ay dumating sa hiwaga ng biyaya ng Dios, dahil ang
Dios lamang ang makapagdadala ng Tagapagligtas.  Kapag pinag-aralan natin ang aklat ng Ruth, makikita
natin na ang Dios, sa biyaya, ay gumamit ng isang babae, isang Moabita, isang hindi ipinanganak sa gitna
ng bayan ng Dios, isang babae na ipinanganak mismo sa kadiliman, at sa pamamagitan niya Siya ay
nalulugod din na isakatuparan ang Kanyang pangako ng paghahatid ng Tagapagligtas.  At lahat ng ito ay
isinisigaw lamang sa atin ang kahanga-hangang ebanghelyo na si Jesu Cristo ay ipinanganak ayon sa
biyaya ng Dios – hindi ayon sa kalooban ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Dios upang iligtas ang
Kanyang bayan.

Isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng aklat ng Ruth sa atin ay dahil itinuturo nito na si Jesu Cristo
ay dumating upang iligtas ang iglesia ng Dios mula sa bawat bansa, at ginawa Niya ang gayon sa
pamamagitan ng di-mapaglalabanan, makapangyarihang biyaya.  Si Jesu Cristo ay ipinadala ng Ama upang
iligtas ang lahat ng mga hinirang ng Dios, ang mga hinirang ng Dios na malayang pinili mula sa bawat
bansa, lipi, at wika.  At makapangyarihan Niyang ginagawa ang gayon, gumagawa sa kanila at dinadala
sila upang sumampalataya sa ikaliligtas.  Ito ay ipapakita sa atin sa kahanga-hangang paraan sa aklat ng
Ruth, sapagkat si Ruth ay dadalhin din sa bayan ng Dios sa pamamagitan ng soberanong awa at sa
pamamagitan ng kahanga-hangang paggawa ng probidensya ng Dios.

Isa pang dahilan kung bakit ang aklat ng Ruth ay kagamit-gamit sa panahong inaalala natin ang
kapanganakan ng ating Tagpagligtas na si Jesu Cristo ay dahil ipapakita sa atin ng Ruth ang katapatan
ng Dios.  Ang katapatan ng Dios, noon, upang dalhin ang sarili Niyang Anak at upang tuparin ang
pangakong Tagapagligtas; ngunit ang katapatan at awa din ng Dios sa sarili nating mga buhay, upang
ipakita sa atin ang walang katapat na karunungan ng Dios na patnubayan ang ating kaluluwa sa landas
ng kaligtasan.  Ang aklat ng Ruth ay magtuturo sa atin na hindi nawawala sa paningin ng Dios ang
Kanyang layunin, na hindi inaalis ng Dios ang Kanyang mata mula sa Kanyang pangakong Tagapagligtas
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at ng krus, at lahat sa ating buhay bilang bayan ng Dios ay itinakda ayon sa layuning iyon ng Dios kay
Jesu Cristo.

Kaya sisimulan natin ngayon ang kapana-panabik, kahanga-hangang aklat ng Biblia:  Ruth.  Nais nating
tingnan ang pambungad na bahagi ng aklat na iyon.  Buksan ninyo ang Ruth 1:1-6 at basahin ang
bahaging iyan ng Kasulatan.

Ang kasaysayan ni Ruth ay nangyari sa panahon ng mga Hukom, ang apatnaraan at limampung taon sa
pagitan ng kamatayan ni Josue, na nasakop ang lupain ng Canaan, at ang pagpuputong ng korona kay
Saul bilang unang hari ng Israel.  Ito ang panahon na inilalarawan ng Biblia na “mga araw na iyon ay
walang hari sa Israel; ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin” (Hukom
21:25).  Iyon ay panahon, kung gayon, kung saan ang mga lalaki at mga babae, mga batang lalaki at mga
batang babae, sa loob ng iglesia ay nabuhay sa isang kinahinatnan:  Ano ang gusto ko?  Ano ang
nakapagpapasaya sa akin?  Nagplano sila ng kanilang buhay sa pamamagitan ng sarili nilang pag-iisip, sa
sarili nilang mga pagnanasa (bagama’t hindi nila iyon tatawaging ganoon), sa sarili nilang kalayawan.
Hindi nila pinlano ang kanilang buhay sa pamamagitan ng sinabi ng Dios sa kanila sa Kanyang Salita.  Hindi
nila inayos ang kanilang buhay sa hangarin ng Dios sa lupa.  Hindi nila tinanong ang kanilang sarili ng
tanong na, “Anu-ano ang mga pangangailangan ko sa pananampalataya?”  Kundi namuhay sila ayon sa
sariling nilang dikta, sa sarili nilang kapritso, at sa sarili nilang mga hilig.  Dahil dito, inihatid ng Dios sa
Kanyang bayan ang matinding taggutom, sapagkat kinukontrol ng Dios ang lahat ng mga bagay.  Ginamit
din Niya ang hangin, temperatura, at tagtuyot upang ihatid ang Kanyang kamay ng pagsaway sa Kanyang
bayan na nagpabaya sa Kanya.   

Sa ilalim ng mga katayuang iyon, isang lalaking nagngangalang Elimelec ang nakatira sa Bethlehem sa
Juda kasama ang kanyang asawang si Naomi, at ang kanilang dalawang anak na lalaki.  At sa ilalim ng
taggutom na iyon nagpasya siyang iiwan niya ang lupain ng Canaan upang manirahan sandali sa lupain
ng Moab, kung saan, tila baga, mayroong pagkain at tinapay para sa kanya at sa kanyang pamilya.  Noong
una, ito ay tinawag na paninirahan, iyan ay, binalak niya itong maging pansamantala at babalik pa siya.
Binalak niya iyan, sa ilalim ng pamimilit ng kasalukuyang kalagayan na may mga bibig na pakakainin, wala
siyang pagpipilian kundi umalis ng sandali.  “Babalik kami,” sabi niya.  Ngunit mapapansin mo sa dulo ng
talatang 2 nakasaad doon na sila ay “nanatili doon.”

Si Elimelec ay isang lalaking sumasampalataya sa Dios.  Nagmula siya sa mga henerasyon ng mga nabuhay
sa mga pangako ng Dios.  Ang pangalang “Elimelec” ay nangangahulugang “Ang Dios ang aking hari.”
At si Naomi, na kanyang asawa, siya rin ay sumasampalatayang anak ng Dios.  Ang kahulugan ng kanyang
pangalan ay “isang kaaya-aya.”  Ginagawang malinaw ng aklat ng Ruth na si Elimelec ay isang mayamang
lalaki, isang may-ari ng lupain.  Mayroon siyang mahalagang piraso ng lupain sa Bethlehem sa Juda.
Subalit sa ilalim ng taggutom na iyon, walang mga pananim.  At walang pagkain para sa kanyang pamilya.
Iyon ay napakatinding taggutom.  Iyan ay lumabas sa mga pangalan ng kanyang mga anak.  Ang
kahulugan ng Malon ay mahina.  Ang kahulugan ng Chilion ay isang nangangayayat.  Nakalap natin na ang
kanilang mga anak ay pinangalanan sa ilalim ng nakakapangayayat na taggutom, marahil ay nasa ilalim
ng malnutrisyon ng taggutom na iyon.  Ano ang gagawin niya?  Nagpasya siyang dadalhin ang kanyang
pamilya palabas sa lupang pangako patungo sa lupain ng Moab upang sila ay makakain.

Naiisip natin si Elimelec at Naomi na nakaupo sa mesa ng kanilang kusina sa gabi at ang kanilang mga
anak ay natutulog.  Napagdaanan na nila ito ng maraming ulit.  Walang na talagang sapat.  Ang tanong
ay, “Ano ang gagawin natin?  Mabubuhay ba tayo sa malinaw na Salita at pangako ng Dios, Dios na
nagsabing, ‘Mamuhay na malapit sa Aking Salita at sa ilalim ng ministeryo na ibinibigay ko sa Canaan.  At
ibibigay Ko ang iyong mga pangangailangan’?  O dapat ba tayong gumawa ng sarili nating pasya sa
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panahong ito at sundin kung ano ang tila magaling at mabuti?  Hindi natin itatanggi ang ating pag-asa ng
pagiging kabilang sa bayan ng Dios.  Kundi, sa kabila ng lahat, mayroon tayo nitong mga makalupang
pangangailangan at pagsasaalang-alang.”

Sila ay nakapagpasya na.  Iiwan nila ang lupang pangako, sabi nila, ng sandali, at sila ay darating sa bansa
ng Moab.  At doon ay nanatili sila.

Iyon ay kasalanan, kasalanan sa bahagi ni Elimelec bilang pinuno ng kanyang tahanan.  At ito ay naghatid
ng ilang napakalungkot na bunga.  Si Elimelec ay hindi na nakabalik.

Bakit mali iyon?  Inihiwalay ni Elimelec ang kanyang sarili mula sa tinapay o sa pagkain na ibibigay sa
kanya ng Dios.  Ang tinapay at pagkaing iyon ay ang mga salita na magmumula sa bibig ng Dios, ang mga
salita na maririnig niya sa lupang pangako kasama ng bayan ng Dios.  Sa lupang pangako, Canaan,
ibinigay ng Dios ang pamamaraan ng biyaya, iyan ay, ibinigay ng Dios ang daan kung saan Siya ay
nalugod na tustusan ang espiritual na pagkain kay Elimelec at kay Naomi at sa kanyang pamilya.  At
tinawag ng Dios si Elimelec, at lahat ng mga taong sumasampalataya sa Dios nang panahong iyon, upang
mamuhay na umaasa sa Salita na ibibigay ng Dios.  Ang Dios ay nagpahayag ng pangunahing katotohanan
sa Deuteronomio 8:3 nang sabihin Niya na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, iyan ay, sa
pamamagitan ng makalupang tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon.  Inilagay
ng Dios ang prinsipyong ito para sa bayan ng Dios at sa atin, na ang ating makalupang buhay ay dapat
pamahalaan ng espiritual na pagsasaalang-alang una, at pangunahin, at hindi ng makalupang
pagsasaalang-alang lamang.  Huwag kayong magpasya bilang isang pamilya ayon sa pera, sweldo, bahay,
pananamit, o sasakyan.  Kundi iayon ang lahat ng inyong pasya sa inyong pangangailangan na matanggap
ang tinapay na ang Dios lamang ang makapagbibigay sa inyo, ang tinapay ng Kanyang Salita at Kanyang
pangako kay Jesu Cristo.  Ganyan mo dapat isaayos ang iyong buhay.  Ngunit sa ilalim ng matinding
pagsubok at tukso, isinantabi ni Elimelec ang Salita.

Mayroon pa.  Iyon ay mali dahil dinala niya ang kanyang pamilya sa sanlibutan.  Iyan ang laging
kalagayan, tandaan mo iyan, kapag ang isa ay nagsimulang panlamigan ng sakong sa iglesia at magkaroon
ng pagbibigay-layang ugali sa iglesia.  Kung gayon kaagad niyang makikita ang kanyang sarili na
natatangay ng sanlibutan.  Kinakatawan ng Moab ang madilim na sanlibutan.  Nang pumunta si Elimelec
sa Moab, kanino siya maaaring makisama?  Sino ang magiging kalaro ng kanyang mga anak?  Paano
naman ang mga asawang pipiliin ng kanyang mga anak?  Paano ang sarili niyang asawang si Naomi, at
ang kanyang mga espiritual na pangangailangan?  Ang mga bagay na ito ay hindi niya isinaalang-alang
na dapat sana nilang ginawa.  Sa halip pinili lamang niya na magkaroon ng tinapay sa mesa.  Iyan muna
ang nais niya.

Mayroon pa.  Iyon ay mali dahil, sa pamamagitan ng pag-alis, siya ay umaasta na tila baga ang taggutom
sa lupain ng Israel ay hindi naroon dahil sa sarili niyang kasalanan.  Iyan din ang problema sa iglesia
ngayon.  Inihiwalay ni Elimelec ang kanyang sarili mula sa mga sinasaway ng Dios, at sa paggawa niyon
ipinalagay niya ang pag-uugaling sila ang dapat sisihin.  Sabi niya, “May sarili akong pamilya na dapat
isipin.  Hindi ako interesado sa aking kaugnayan at pananagutan (sa aking panlahatang pananagutan) sa
iglesia ni Jesu Cristo.”  Sa halip na umalis, ang pagkatawag ni Elimelec ay tawagin ang mga lalaki ng
Israel, kasama ang kanyang sarili, sa pagsisisi.  Sa paraan ng pagsisisi, babalik ang ulan at ang lupa ay
magiging malusog.  Ngunit pinabayaan ang mahirap na daan ng pangkalahatang pananagutan at pagsisisi,
si Elimelec ay tumalikod na lamang sa kanyang mga kapatid at inisip na bahala na siya sa kanyang sarili.

Mayroon pa.  Iyon ay mali dahil tinuturuan niya ang kanyang mga anak kung ano ang dapat nilang
ipamuhay, iyan ay, ano ang pinakamahalaga sa buhay.  Sinasabi niya sa kanyang mga anak, “Ang unang
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bagay ay, huwag hanapin ang kaharian ng Dios at ang katuwiran nito, kundi ang sanlibutan at ang
mapandaya nitong kalayawan.”  Kung sinabi mo kay Elimelec na iyan ang sinasabi niya, itatanggi niya iyon.
Ngunit nagsasalita ng mas malakas ang kanyang mga kilos.  Si Elimelec ay isang lalaking naniwala sa mga
pangako ni Jesu Cristo.  Subalit unti-unti, sa ilalim ng hirap nitong kasalukuyang sanlibutan at mga tukso
at impluwensya ng panahon na iniisip lamang ang mga personal na pangangailangan ng isang tao,
unti-unti siyang nahulog sa tukso.  At sa pamamagitan ng kanyang mga kilos sinabi niya sa kanyang mga
anak, “Ito ang kinahinatnan ng buhay.  Kailangan ninyong ayusin ang inyong buhay sa kung anong
gagawin ninyo, anong magiging pag-aari ninyo, anong isusuot ninyo, at anong tatamasahin ninyo, hindi
sa pamamagitan ng espiritual na mga isasaalang-alang.”

Ngayon, bago natin ilagay ang ating sarili sa ibabaw ng lalaking ito na si Elimelec, mas mabuting tingnan
muna natin ang sarili nating mga buhay.  Paano mo isinasaayos ang iyong buhay?  Ano ang talagang
mahalaga sa iyo?  Ito ba ay ang Kanyang Salita?  Namumuhay ka bang malapit sa iglesia, sa tunay na
iglesia, na nangangaral ng tunay na ebanghelyo ni Jesu Cristo, ang Reformed, biblikal na doktrina?  Ang
puso mo ba ay nagugutom at nauuhaw sa mga bagay na ito?  At una mo ba itong ninanasa bilang pagkain
ng iyong kaluluwa?  Mahal mo ba ang pakikisama sa bayan ng Dios?  Mahal mo ba ang iglesia?
Nauunawaan mo ba na ang iglesia ni Jesu Cristo sa Kasulatan ay hindi lamang lugar ng espiritual na
tulong?  Ang iglesia ay hindi espiritual na sentro ng 911 kung saan ay lumalapit ka kapag nasasaktan.
Kundi ang iglesia ay bahay ng Dios.  At dapat kang mamuhay na nakasentro sa bahay ng Dios, kung saan
ay makakasama mo ang bayan ng Dios, pumunta sa ilalim ng pangangalaga ng mga opisyal ng iglesia
(pastor, matatanda, at diakono), kung saan ay maaari mong makamtan ang mga sakramento, at kung
saan, higit sa lahat, ay maaari mong marinig ang dalisay na Salita ng Dios.  Ito ba ang iyong prayoridad?
At ipinapakita ba ito ng iyong buhay?  O, sa ilalim ng mga tukso ng sanlibutang ito tumatalikod ka rin ba,
lalo na kapag ang pananalapi ay minamadali at kapag ang mga pagkakataon sa trabaho ay ipinupukol sa
harapan mo?  Tumatalikod ka ba sa unang pagsasaalang-alang ng iglesia at ng iyong kaluluwa at iniisip
na, kailangan kong magpasya ayon sa kung ano ang pinakamabuti para sa akin sa buhay na ito? 

Kayo, mga kabataang nasa kolehiyo?  Itatanong ninyo, “Anong uri ng edukasyon ang magbibigay sa akin
ng pagsasanay na nais ko, kung saan ako ay magiging matagumpay?”  Sinasabi mo ba, “Hindi ba
pare-pareho naman ang mga iglesia?  Pagkakaiba sa doktrina – mahalaga ba talaga ito?  Sa kabila ng
lahat, hindi ba ang bayan ng Dios ay nasa lahat ng lugar, kaya mahalaga ba kung saan ako hahantong at
ano ang kahahantungan kong gawin?”  Ganyan ka ba magsalita?

Para sa trabaho, ilalayo mo ba ang iyong sarili sa Salita na lumalabas mula sa bibig ng Dios?  At paano
ang kaabalahan ng sanlinggo?  Pinahihintulutan ba natin ang kaabalahan nitong kasalukuyang buhay na
dumaloy sa mismong Linggo, kung kaya’t pagkatapos ng ilang sandali ang ating mga Linggo ay hindi na
mga oras ng pamamahinga kundi ang sanlibutan ay nakikipagsiksikan na sa ating mga Linggo, o tayo ay
abalang-abala sa loob ng sanlinggo kaya tayo ay pagod na pagod kapag Sabbath at wala na tayong lakas
upang gugulin para sa mga bagay ng Dios?
 
Bagama’t sina Elimelec at Naomi ay nagkasala sa kanilang pasya, gayunpaman, makikita natin na ang Dios
ay gumagawa sa isang kahanga-hangang katapatan.  Iyan ay kamangha-mangha at nagbibigay-kaaliwan.
Sina Elimelec at Naomi ay naligaw ng landas.  Nabaligtad ang kanilang mga prayoridad.  Subalit ang Dios
ay hindi naligaw ng Kanyang landas.  Ni nawala man ng Dios ang paningin sa Kanyang mga prayoridad.
At sa pamamagitan ng biyaya, ang Dios ay gagawa ng isang dakilang kaligtasan para sa kanila, isang
dakilang kaligtasan para sa buo Niyang iglesia.  

Ang diin sa sitas, gaya ng nabasa natin mula sa mga talatang 3-6 ay lumipat mula kay Elimelec patungo
kay Naomi.  Si Elimelec, kung matatandaan mo mula sa iyong kaalaman sa aklat ng Ruth, ay namatay sa
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lupain ng Moab.  At, pagkatapos lamang noon, ang dalawa niyang anak, pagkatapos nilang mag-asawa
ng mga babaeng mula sa Moab, ay namatay din.  Ito ang pagpukaw at pagsaway ng Dios sa kaluluwa ni
Naomi.  Si Naomi ay nagkaroon ng pananampalataya.  Subalit ang pananampalatayang iyon ngayon ay
umuusok na lamang bilang baga.  Sinimulan ng Dios na hipan ang mga bagang ito.  Sinimulan ng Dios na
hipan ang mga bagang ito nang ang kanyang asawa ay namatay at siya at ang dalawa niyang anak ay
naiwan sa isang banyagang lupain.  Sinimulan ng Dios na hipan ang mga baga ng pananampalataya sa
kanyang puso nang makita niya ang dalawa niyang anak na kumuha ng mga asawa sa mga babaeng
taga-Moab.  Malalim na pag-aalala ang dumiin kay Naomi para sa pag-aasawa ng kanyang mga anak at
sa mga magiging anak nila.  Hinipan ng Dios ang mga baga ng kanyang pananampalataya nang ang
dalawa niyang anak ay kapwa namatay.

Panghuli nabasa natin na si Naomi ay nagsimulang bumalik kasama ang dalawa niyang manugang (Ruth
at Orfa) mula sa lupain ng Moab patungo sa lupain ng Canaan.  May kahabagang ibabalik ng Dios si
Naomi.  At ibabalik Niya siya kasama ang isang manugang na tinatawag na Ruth, kinuha mula mismo sa
lupain ng kadiliman, ang lupain ng Moab.

Ipinapakita ng Dios ang Kanyang katapatan sa mga di-tapat.  Huwag kang magulat tungkol diyan!
Sapagkat tayo, bilang bayan ng Dios, ay di-tapat.  Iyan ang pangalan natin, sa ating sarili.  Subalit hindi
inaalis ng Dios ang Kanyang biyaya.  Naroon ang doktrina ng pangangalaga sa mga banal.  Iyan ang
doktrina na nakaugat sa katangian ng Dios, hindi sa katangian ng bayan ng Dios.  Ito ay nakaugat sa
katangian ng gawa ng Dios, gawa na tiyak at walang hanggan.  Ngunit ito kung minsan, ay ginagawa ng
Dios sa isang napakahirap na makalupang paraan.    Matitinding dagok ang dumapo kay Naomi.  Nawala
ang kasalukuyan niyang buhay.  Nawala ang kanyang tahanan at kanyang mga kaibigan, kanyang asawa
at mga anak.  Binago ng Dios ang lahat dahil ipapakita ng Dios sa kanya na Siya lamang ang mahalaga
sa kanyang buhay, at dahil sa Kanya, mayroon na siya ng lahat.

May mga pagkakataon na ang lupain ng Moab ay tila napakaganda rin sa atin.  Ang lupain ng Moab ay
lugar ng lunas sa iyong mga problema.  Ikaw ay nasa ilalim ng mga problema, marahil ngayon, at iniisip
mo na ang sagot ay mas mabuting trabaho, mas malaking kita para sa mas malaking bahay sa labas ng
lunsod.  Ngunit upang makamit ang lahat ng iyan, kailangan mong may ikompromiso sa Salita ng Dios.
Ang lupain ng Moab ngayon ay maaaring isang maalalahanin, guwapong binata na nagpapainit sa iyo sa
loob.  Subalit hindi siya nagtitiwala kay Jesu Cristo.  Ang lupain ng Moab ngayon ay maaaring isang iglesia
na mayroon ng lahat – mga gawain, mga programa – at tinatanggap nila lahat ng uri ng kaibahan sa mga
pang-doktrina at mahahalagang usapin.  Ngunit hindi nila ipinapangaral ang dalisay na Salita ng Dios.
Sasabihin mo, “Hindi ba mas madali ang pumunta sa ganoong iglesia?”  Iyan ang lupain ng Moab.  Ito ay
laging nasa paligid natin, hindi ba?  Ang lupain ng Moab ay kapag naghahangad tayong lumayo mula sa
tunay na Salita ng Dios at mula sa tunay na iglesia ni Jesu Cristo at iniisip na ang buhay ay magiging mas
mabuti kung uunahin nating tingnan ang sarili nating mga panlupang pangangailangan at kaligayahan.
Iyan ang lupain ng Moab. 

Gaano tayo kahandang manirahan.  Lolokohin natin ang ating sarili sa pag-iisip na, “Aalis kami ng sandali
lang.”  At bago natin ito malaman, tayo rin ay nananatili na doon. 

Matuto tayo mula sa Salita ng Dios.  At umasa tayo sa katapatan ng Dios at purihin Siya sa Kanyang
katapatan sa ating buhay.  Sapagkat ang katapatan ng Dios ang siyang nagpapaliwanag sa katunayan na
tayo ay nananatili sa Kanya at nananatili sa Kanyang Salita at katotohanan. Na tayo ay nananatili sa Kanya
hindi dahil sa ating tibay at lakas.  Ito ay dahil sa Kanya at sa Kanyang katapatan sa atin.
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Ah, ang Dios ay gumagawa.  Ginagawa ng Dios ang lahat ng bagay para sa ikabubuti nila na nagmamahal
sa Kanya.  Ginagawa ng Dios ang lahat para sa ikabubuti ng Kanyang iglesia at para sa ikabubuti ni Naomi.
Sapagkat ang Dios, sa kabila ng lahat ng ito, ay inihahanda ang daan para sa kapanganakan ng Kanyang
Anak.  Dadalhin Niya si Ruth sa lahi ng Kanyang bayan.  At gagamitin din ng Dios ang hangal na kasalanan
ni Elimelec at Naomi na manirahan sa Moab upang ang Kanyang layuning kaligtasan ay maisakatuparan
at ang Kanyang Pangalan ay maluwalhati sa buong lupa.  Sapagkat palagi, sa lahat ng mga bagay,
pinananatili ng Dios ang Kanyang layuning kaligtasan na malinaw sa Kanyang mga mata.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  At dalangin namin ang pagpapala nito sa aming mga kaluluwa sa araw
na ito.  Gawin Mo kaming matalino, at ipagkaloob Mo sa amin ang prayoridad na nasain namin ang tinapay
ng Salita ng Dios.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


