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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 2

"Sa Ilalim Ng Kanyang Mga Pakpak"

ni Rev. Carl Haak

Sa pagbabalik natin sa ating serye sa aklat ng Ruth dumating tayo ngayon sa ikalawang kapitulo.  Sa
kapitulong ito makikita natin ang isang napakaganda at makapangyarihang salita sa atin ng
makapangyarihang pangangalaga at kabutihan ng probidensya ng Dios.  Ang isang larawan ay
kasing-halaga ng sanlibong salita, sabi natin.    Kaya itinuturo sa atin ng Kasulatan sa salita na ang
makapangyarihang Dios ang kumokontrol sa lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa
Kanya.  Ngunit sa kapitulong ito hindi nakasaad ang katotohanang iyon sa mga salita kundi sa buhay ng
Kanyang mga anak.  Wala tayo, kung gayon, ng nakasulat na kapahayagan ng pinagpalang katotohanan
ng probidensya ng Dios na nagtutuon sa lahat ng mga bagay para sa ikabubuti natin; kundi ang
katotohanang iyon ay isinagawa sa harap ng sarili nating mga mata.  Ang Dios, mula sa Kanyang matibay
na pag-ibig at di-nagbabagong biyaya, ay ginawa nga ang lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng dalawang
mahina, kawawa, nag-iisang mga biyuda.  Sa katunayan, ang Dios ay gumagawa higit pa sa kanilang
nalalaman – higit pa sa kanila.  Siya ay gumagawa para sa buo Niyang bayan – para sa iyo at sa akin.
Kinokontrol Niya ang lahat ng mga bagay upang si Jesu Cristo ay dumating.

Ngunit kailangan kong idiin sa inyo na ang karanasan nitong kahanga-hangang pangangalaga ng Dios ay
ibinigay kay Naomi at Ruth sa tahanan, iyan ay, sa iglesia.  Nakita natin sa kapitulo isa na pinauwi ng Dios
si Naomi.  Si Naomi at kanyang asawa ay nagkasalang lumisan sa lupain ng Canaan sa ilalim ng taggutom
upang manirahan sa Moab.  Doon ay sinaway sila ng Dios.  Ngayon si Naomi ay bumalik bilang isang
biyuda.  Ang asawa niya at dalawang anak na lalaki ay patay na.  Ngunit ang Dios, sa kaawaan, ay
dinalang kasama niya si Ruth, ang sumasampalatayang anak ng Dios.  Habang sila ay nasa Moab, tunay
na inalagaan ng Dios sina Naomi at Ruth.  Hindi Niya sila iniwan.  Subalit ang karanasan noon ni Naomi
ay karanasan ng pagsaway.  Ang Dios, ngayon, ay gumawa kay Naomi na ayaw na niyang magpatuloy sa
kanyang kasalanan ng paghiwalay ng kanyang sarili mula sa katawan ni Jesu Cristo.  At, sa kanyang
pagbabalik sa Bethlehem, pabalik kung saan siya kabilang, mararanasan niya ngayon ang hiwaga ng
kamangha-manghang pangangalaga ng Dios.  Kapag pinipigilan tayo ng daan ng ating kasalanan, at kapag
nagsisimula nating sabihin, “Pero matatamasa ko ang pakikitungo ng Dios sa sarili ko, malayo sa iglesia,
at magkakaroon pa rin ako ng kaaliwan na ang lahat ay magkasamang gumagawa para sa aking ikabubuti
sa mga kamay ng Dios,” kung gayon tayo ay nagyayabang lamang.  Iyan ay puro hangin lamang, dahil
hindi natin mararanasan ang hiwagang iyan kung tayo ay nasa daan ng kasalanan.  Kapag sa biyaya
lamang, ang anak ng  Dios ay lumalakad sa daan ng pagsisisi ay mararanasan din niya itong
kahanga-hangang pagpapala na iniuutos ng Dios at kinokontrol ang bawat detalye ng kanyang buhay para
sa walang hanggan niyang kabutihan.

Ang paksa ng Ruth 2 ay tunay na ipinahahayag sa ikalabindalawang talata, ang mga salita ni Boaz kay
Ruth:  “Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa, at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng
Panginoon, ang Dios ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ikaw ay nanganlong.”  Si Ruth ay
nagtiwala sa Panginoon niyang Dios.
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Lubos na mahirap na ngayon at walang mga asawa upang magtustos sa kanila, si Naomi at Ruth ay
dumating sa Bethlehem, isang nayon na bumabawi pa lamang mula sa kalunus-lunos na taggutom.  Sa
pagtingin sa sanlibutan sa pamamagitan ng mga mata ni Naomi, ang lahat ay mukhang madilim at
mabigat.  Ang pag-asa ng kanyang buhay ay kumaunti.  Ang kanyang asawa at dalawang anak ay inilibing.
Ang tahanang babalikan niya sa Bethlehem ay walang dudang magulo, taglay ang epekto ng labinlimang
taon ng pagpapabaya.  Maraming alaala ng nakalipas ang umapaw sa kanyang isipan.  At ngayon,
nilalabanan niya ang paghihirap at kawalang-pag-asa.  Nakakaugnay ka ba diyan?  Marahil ganito mo
nakikita ang iyong buhay ngayon.  Nakikita mo na ang hinaharap ay madilim lang at malabo at, tila baga,
inaalis ng Dios ang lahat ng bagay mula sa iyo at walang iniiwang kapalit nito sa iyo.

Sa tagpong iyon ang pananampalataya ni Ruth ay nagsalita.  Sabi niya sa kanyang biyenan, “Hayaan mo
ako ngayong pumunta sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa hulihan ng taong magpapahintulot sa akin.”
Si Ruth ay kumilos, hindi hinintay ang kanyang biyenan na humiling.  Tila baga hindi pa rin nakakagawa
ng plano si Naomi.  Si Ruth ay may gagawin.  Ginagawa niya iyan dahil tunay nga, gaya ng sasabihin ni
Boaz, na sa ilalim ng mga pakpak ng makapangyarihang Dios siya ay nanganlong.  Iyan ay isang
napakagandang kapahayagan sa Kasulatan.  Madalas mo itong matatagpuan sa Mga Awit (Awit 17:8;
36:7; 57:1; 91:4 – “Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay
manganganlong ka; ang kanyang katapatan ay baluti at panangga”).  Ito ay isang napakagandang
kapahayagan ng anak ng Dios sa mga oras ng pighati at ng ganap na kaligtasan at tanggulan na
mararanasan sa pagtitiwala sa Dios.  Ang larawan ay tulad sa isang malaking ibon, marahil ay agila, na
may maliliit na inakay na kumakarimot para sa pangangalaga sa ilalim ng mga pakpak ng agila at malapit
sa kanyang dibdib upang aluin at patahanin sa kanilang mga takot.

Nang sabihin na si Ruth, sa biyaya ng Dios, ay nanganlong sa ilalim ng mga pakpak ni Jehovah, ito’y
nanangahulugan na sa pamamagitan ng pananampalataya naniwala siya sa lumulukob na pangangalaga
ng banal na kapangyarihan ng Dios at ng Kanyang katapatan kay Jesu Cristo.  Ipinahiwatig nito na
naniniwala siyang ang pagtubos ay ginawa para sa kanyang mga kasalanan at, sa paraang iyon ng
pagtubos, tinanggap din niya, sa pananampalataya, ang katiyakan na ang Dios ay naging ama niya
alang-alang kay Cristo.  Samakatuwid, maaari siyang magtiwala, siya ay lubos na makakaasa sa Dios
upang tustusan ang lahat ng mga bagay na kinakailangan niya.

Alam mo ba iyan?  Isinasaalang-alang mo ba iyan ngayon sa lahat ng iyong pag-aakala sa hinaharap?
Anuman ang kalagayan ng iyong buhay?  Siguro ang iyong pasanin ay napakalinaw at kitang-kita.  Ito ay
karamdaman.  Ito ay pag-iisa.  Ito ay pag-iwan.  Ito ay anak na matigas ang ulo.  Ito ay di-masabing
paghihirap sa trabaho.  O, marahil, ang paraan ng iyong paghihirap ay isang bagay na nakatago at nais
mong ilihim sa iyong mga mahal sa buhay upang sila ay subukang pangalagaan – upang maging malakas
– ngunit ito ay malaking pasanin sa iyo.  Sabi ng Salita ng Dios, Manganlong.  Sa ilalim ng anino ng
Kanyang mga pakpak! Tumigil at magtiwala.  Huwag lamang tumingin sa sanlibutan na nakikita ng iyong
mga mata.  Huwag kang gumawa ng pagtaya.  Kundi, sa pamamagitan ng pananampalataya, tumingala.
Tingnan ang Dios na makapangyarihan na pinalilibutan ang Kanyang mga anak ng walang hanggang
kapangyarihan at di-nagmamaliw na pag-ibig.

Lubhang kapansin-pansin na ang pagtitiwala ni Ruth sa Dios ay nagdala sa kanya sa paggawa.  Ginawa
niya ang mismong ibinigay ng Dios na gawin niya nang oras na iyon – umalis siya upang mamulot sa bukid
upang siya at ang kanyang biyenan ay may makain.  Ngayon, ang pamumulot sa bukid ay isang bagay
na itinatag ng Dios sa panahong iyon at dapat tuparin sa bawat pag-aani.  Sinabi ng Dios sa Deuteronomio
24 at sa aklat ng Levitico na kapag umani ang mga anak ni Israel ng pananim ng kanilang lupain, hindi
nila dapat simutin ang mga sulok ng bukid kapag sila ay umani, kundi dapat silang mag-iwan para sa
mahihirap at sa mga dayuhan.  Kailangan nilang gawin ito dahil Siya ang Panginoon nilang Dios.  Sa
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anumang pag-aani, ilan sa mga binhi ay sumasablay at nahuhulog sa lupa.  Sinabi ng Dios sa mga
magsasaka ng Israel, “Iwan ninyo doon.  Hayaan ninyo ang mga mahirap at mga biyuda at mga dayuhan
na pumunta at pulutin ito para sa sarili nilang pagkain.”  Sinasabi ng Dios sa mga magsasaka, “Ang binhing
iyan, ang aning iyan, ang butil na iyan, ay hindi sa inyo.  Iyan ay Akin.  Ibinigay Ko ito sa inyo at sa iba.”
Kaya ang Dios, sa isang kagila-gilalas na paraan, ay nagtuturo na Siya ang makapangyarihan na nagtustos
ng mga pangangailangan ng lahat ng Kanyang mga anak.  

Si Ruth ay nagtiwala sa Dios.  At sa pagtitiwala sa Dios, ginawa niya ang bagay na kasunod.  Kumilos siya.
Hindi niya ginamit ang “maupo at maghintay” na ugali.  Hindi niya iginiit ang kanyang kalooban sa
probidensya.  Hindi niya sinabing, “Panginoon, kung kaya mong magtustos para sa akin, kung gayon sa
ganitong paraan ito dapat matupad.  At hanggang matupad ito sa ganitong paraan, uupo na lamang ako
at maghihintay.”  Hindi.  Umalis siya upang mamulot sa bukirin.  Naroon ang sa-katunayan tungkol sa
kanyang pananampalataya.  Ito ang bagay na susunod na gagawin.  Iyon ang kailangang gawin sa
sandaling iyon.  Kung kaya’t siya ay lumabas at ginawa iyon.

Ginawa niya iyon mula sa pagtitiwala kay Jehovah na kanyang Dios, na magtutustos, na Kanyang
ipinangako, sa lahat ng kanyang pangangailangan.  At ginawa iyon ng Dios.  Sapagkat pinatnubayan siya
ng Dios sa bukid ni Boaz.  Iyan ay napakahalaga.  Si Boaz ay nakalinya ng pangakong Jesu Cristo, iyan
ay, isang direktang apo sa lahi ng Juda, kung saan mula sa liping iyon ang Dios ay nangakong ihahatid
ang Panginoong Jesu Cristo.  Ang Dios ay gumagawa ng magandang layunin – higit pa maging sa
pang-araw-araw na pangangailangan ni Naomi at Ruth.  Ginagawa Niya ang layunin ng Kanyang kaligtasan
para sa lahat ng Kanyang mga anak sa buong panahon.

Ngunit nagtustos din ang Dios sa isang mabuti at mahabaging probidensya para kay Ruth at sa kanyang
biyenan.  Ginawa Niya ang gayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang tao.  Ginamit ng Dios ang
pamamagitan ng laman at dugo upang ipakita ang Kanyang kabutihan kay Ruth at Naomi.  Si Ruth ay
pumunta upang mamulot sa bukid ni Boaz.  At tiniyak ni Boaz na hindi siya gagambalain ng kanyang mga
manggagawa sa kanyang gawain, sa katunayan, makakainom siya ng kanilang tubig at paginhawahin ang
kanyang sarili ng kanilang pagkain.  Iyan ay isang napakagandang bagay.  Ipinakita ng Dios ang Kanyang
kabutihan kay Ruth at Naomi sa pamamagitan ng laman at dugo.  Tiyak na ginawa ito ng Dios.  Ngunit
ginamit ng Dios ang sarili Niyang bayan at mga lingkod gaya ng sarili Niyang kamay.

Ang Dios ay gumagamit ng pamamaraan, upang pagpalain tayo.  Maaari Siyang magpadala ng mga
anghel, sa palagay ko.  Ang mga makalangit na nilalang ay maaaring biglang lumitaw sa ating pintuan na
may bungkos ng kaawaan.  Subalit ikaw at ako yamang mga nilalang ng alabok na ito ay tatayo doon sa
ganap na pagkagulat at pagkamangha at pagtataka tungkol sa mga anghel at nabibigong makita ang
dakilang kaloob ng Dios.  Hindi, ginagawa ito ng Dios sa pamamagitan ng mga kapatid na lalaki at babae
sa Panginoon, na tinatawag ng Dios na “mga anghel.”  (Sa aklat ng Hebreo ay mababasa natin, “Huwag
ninyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito ang iba ay
nakapagpatuloy na ng mga anghel nang hindi nila namamalayan.”)  Minsan ka na bang nakapagpatuloy
ng anghel?  Ah, ang anghel na iyon ay maaaring hindi mukhang anghel na may mga balahibo at pakpak.
Maaaring ito ang diakono.  Maaaring ito ay isang anak ng Dios na nalalamang ikaw ay dumaranas ng
kahirapan at pagsubok at mula sa pag-ibig ng Dios ay pumunta sa iyo sa iyong kabagabagan, nakita ang
mga pagod mong mata, at hiniling kung maaari siyang manalanging kasama mo, o tinanong kung mayroon
siyang magagawa, o ginawa na lamang ito para sa iyo.  Ibinibigay ng Dios ang Kanyang kabutihan sa atin
sa pamamagitan ng Kanyang mga anak.  Ginamit ng Dios si Boaz.



Page 4 of  5

Sinabi ko na iyan ay napakahalaga, sapagkat si Boaz ay nasa lahi ng Cristo.  Ang ibig sabihin ng pangalan
niya ay, “sa Kanya ang kalakasan.”  Iyan ang kapahayagan ng espiritual na katangian ni Boaz.  Naniniwala
siyang nasa Dios ang kanyang kalakasan.  Siya ay isang lalaki ng Dios.

Sa kapitulong ito, makikita natin na ang ipinakita niyang ugali ay sa isang lalaki ng Dios sa kanyang
pagiging katiwala.  Siya ay lalaking may dakilang katapatan sa pamamalakad ng kanyang negosyo.  Si
Boaz ay hindi ang uri ng sinasabing mananampalataya na nag-aangking may pagkakahati sa pagitan ng
sekular at sa relihiyoso.  Kundi, bilang may-ari at panginoon ng kanyang negosyo, tiningnan niya ang
bawat aspeto ng kanyang buhay bilang lugar ng pananampalataya, kung saan ang kanyang
pananampalataya ang maghahari at magdidikta.

Pangalawa, nakikita natin na si Boaz ay isang lalaki na ang puso ay interesado sa kaharian ng Dios.
Sapagkat, may alam siya kay Ruth.  Sabi niya sa kanya, nang magkita sila sa bukid nang araw na iyon,
na ipinaalam sa kanya ang lahat ng ginawa ni Ruth sa kanyang biyenan mula sa pagkamatay ng kanyang
asawa.  At alam niya kung paanong iniwan ni Ruth ang kanyang ama at ina sa Moab - ang lupang
sinilangan niya - at pumarito sa bayan na hindi niya nalalaman noon.  Iyan ay, ang nakahagip sa mata ni
Boaz tungkol kay Ruth ay ang kanyang espiritual na mga ginawa.  Si Ruth, wala tayong dahilan upang
magduda, ay isang kaakit-akit na babae. Subalit ang nakaakit sa isip at puso ni Boaz sa kanya ay ang
dakilang gawa ng biyaya sa kanyang puso at ang mga espiritual na gawa ng pananampalataya na kanyang
isinagawa.  Ito ang nakapagpasaya sa kanyang puso.

Sa pamamagitan ni Boaz ang kahanga-hangang kabutihan ng Dios ay dumating sa buhay nina Ruth at
Naomi.  Binigyang-pansin niya siya at, gaya ng sinabi ko, tiniyak niya na makakaani siya sa kanyang bukid
nang hindi ginagambala.

At si Ruth ay tumugon sa kapitulong ito na may malaking pasasalamat.  Siya ay lubos na nagpapasalamat
sa kanyang kabutihan sa kanya.  Hindi siya ang uri ng babae na maingay at mapaghingi at nagsasabing,
“Mayroon akong karapatan dahil sa aking pagkaapi, dahil sa aking katayuan.  Nararapat sa akin ang
mataas na antas.  Mangyayari sa akin ang lahat ng ito.”  Hindi, si Ruth ay mapagpakumbaba dahil
nagkakanlong siya sa mga pakpak ng Dios.  Alam niyang walang nararapat sa kanya.  At nang malaman
niyang walang nararapat sa kanya, kahit ang pinakamaliit na mga bagay ay naging kamanghaan sa kanya.
Ang Dios ay lubos na mapagbiyaya, ang Dios ay lubos na maalalahanin. 

Iyan ba ay totoo para sa iyo?  Nakikita mo ba na ang Dios ay lubos na mapagbiyaya at lubos na
maalalahanin dahil tunay kang naniniwala na walang nararapat sa iyo?  Kapag tunay kang naniniwala diyan
kung gayon ang iyong mga mata ay lumalaki sa pagkamangha sa anumang ikinalulugod ng Dios na ibigay
sa iyo. 

Sa dulo ng araw si Ruth ay bumalik kay Naomi at ibinalita ang mga pagpapalang ibinigay sa kanya ng Dios.
Makikita natin silang nakaupo para sa munti nilang hapunan – ang dalawang biyuda ay nag-uusap – at
si Ruth ay nagbibigay ng buong paliwanag ng lahat ng mga pangyayari ng araw na iyon.  Umuwi siyang
may dalang dalawampu’t limang libra ng sebada.  Iyan ay kamangha-manghang halaga.  Ganoon karami
ang kanyang naani sa loob ng isang araw.  (Subukan mong manguha ng dalawampu’t limang libra ng mga
binhi, lumalakad sa likod ng pandaigdig na mang-aani sa taglagas sa Iowa.)  Dalawampu’t limang libra!
Ang Dios ay nagtustos nang sagana.  At pagkatapos ay sinabi niya kay Naomi na ang kabutihan ng Dios
ay dumating sa kanya sa pamamagitan ng isang lalaki na tinatawag na Boaz, sapagkat tinanong siya ni
Naomi, “Saan ka namulot ngayon?”  At sinabi niya, “Ang pangalan ng taong pinagtrabahuhan ko ngayon
ay Boaz.”  At tumugon si Naomi, “Pagpalain nawa siya ng Panginoon, na hindi ipinagkait ang kanyang
kagandahang-loob sa mga buhay at sa mga patay.”  Nakita mo, alam ni Naomi na si Boaz ay nasa lahi ng
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kanyang asawa, isang kamag-anak ng kanyang asawa.  At alam niya na si Boaz ay lalaking kasunod sa
linya upang tubusin ang lupain at maaaring mapangasawa ni Ruth.  Sa lahat ng ito nagsimulang makita
ni Naomi ang sinag ng pag-asa na sumisilip sa mga ulap.  Nakikita niya ang biyaya ng Dios na sumisilip
sa kanyang kapanglawan.  Ito ay labis-labis, pagdadahilan niya, upang nagkataon lamang.  Ang
kamangha-manghang bunga ng pamumulot – dalawampu’t limang libra – at ngayon ang pagiging maaari
ng pagtubos! Sapagkat si Boaz ay lalaking makakatubos sa kanyang lupain, at tinawag din kung gayon
upang mapangasawa ni Ruth.  Ano, maliban sa kamay ng habag ng Dios, ang makapag-aayos ng lahat
ng ito?  Iyon ay gawa ng Dios mula sa simula hanggang sa dulo.  Si Naomi ay nawawalan ng pag-asa.
Ngunit ngayon nakikita niya ang malinaw na larawan ng Dios na makapangyarihan at Kanyang biyaya na
gagawa ng lahat ng bagay sa ikabubuti. 

Ikaw ba?  Bilang isang babae?  Ikaw ba, bilang lalaki, bilang bata, bilang lalaki o babae?  Tiyak nating
nararanasan ang mga oras ng ating kadiliman at kapaguran, kapag naniniwala tayong ang ating pag-asa
ay natapos na at ang lahat ay mapanglaw at ang ating mga pasanin ay napakabigat – ang pasanin ng
pagiging balo, ang pasanin ng karamdaman, leukemia, pag-iisa, ang sakit ng puso sa mga anak na hindi
nagsisisi.  Maraming kabigatan tayong pinapasan.  Ikaw din ay may pinapasang kabigatan ngayon.  Kung
minsan ay sinasabi mo, “Walang sagot, walang pag-asa sa aking mga pasanin.”  Ito ang ating katiyakan,
katiyakan na hindi tayo mapapahiya.  Sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ako ay ligtas na mananatili.  Ang
Dios ay gumagawa ng mga dakilang bagay para sa akin.  Siya ay gumagawa ng mga dakilang bagay para
sa akin at para sa iyo sa pamamagitan ng mga pasanin.  

Kung pinagdududahan mo iyan, kung ipipilit mong bago ka magtiwala sa Kanya dapat munang ibigay sa
iyo ang mga detalye kung paano mismo magiging para ito sa iyong ikabubuti, kung gayon ay mabuting
bumalik ka sa aklat ng Job at pakinggan ang pagsaway ng Dios:  “Ikaw ba ay kasama Ko,” sabi ng Dios,
“nang lalangin Ko ang sanlibutan?  Sinangguni ba kita nang itinakda Ko ang hangarin ng lahat ng mga
bagay?”  Sino ka upang magtanong sa Dios na makapangyarihan?  Hindi, ang lugar natin ay
mapagpakumbabang yumukod sa kagila-gilalas na hiwaga at maniwala sa pamamagitan ni Jesu Cristo na
ginagawa ng Dios ang lahat ng mga bagay mula sa matibay na pag-ibig, mula sa walang pag-aalinlangang
layunin.  Luluwalhatiin ng Dios ang Kanyang sarili kay Jesu Cristo.  At luluwalhatiin Niya ang Kanyang
iglesia sa pamamagitn ng lahat ng mga bagay.  Sa lahat ng mga bagay ang Dios ay gumagawa sa
ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin.  Manganlong
sa anino ng Kanyang mga pakpak.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan at pinupuri Ka namin sapagkat Ikaw ay dakila at maluwalhati.  Ikaw ang tanging
tunay na Dios na, sa Iyong kapangyarihan, ay inaalalayan ang lahat ng mga bagay at itinutuwid sila upang
magsilbi sa Iyong layunin.  Ikaw ang Dios ng biyaya na naglayong iligtas at luwalhatiin ang Iyong iglesia.
Nawa ang pinagpalang katotohanang ito ay maging kaaliwan at kagalakan ng aming mga kaluluwa. Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


