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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 4:13-22

"Ruth: Ang Kanyang Pangalan Ay Mananatili Magpakailanman"

ni Rev. Carl Haak

Ang aklat ng Ruth ay nagtapos sa pangalan ni David.  Sa pamamagitan ng pagtatapos ng aklat ng Ruth
sa pangalan ni David, itinuturo ng Dios ang ating pansin kay Jesu Cristo at sa Kanyang pagdating.

Ang aklat ng Ruth ay isinulat upang ipakita sa atin ang katapatan ng Dios sa pangangalaga sa lahi ng
Cristo higit pa sa apatnalibong taon, inihahanda ng Dios ang ating kaligtasan sa pagdadala sa Kanyang
Anak na Kanyang ipinangako.  Ang kagandahan at kaaliwan niyan ay ganap itong ginawa ng Dios sa
pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Dinala ng Dios ang Cristo mula kay Ruth, na Moabita, na, sa isang
pagkakataon ay naging mapagsamba sa dios-diosan.  Ginamit ng Dios maging ang kasalanan ng dalawang
sa Kanya (Naomi at Elimelec, na iniwan ang lugar ng pangako ng Dios at umalis tungo sa lupain ng Moab)
bilang pangyayari upang dalhin si Ruth sa lahi ng tipan.  Sa lahat ng mga bagay na ito, ginagawa ng Dios
ang sarili Niyang plano upang ihatid ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagdadala kay Ruth sa
Bethlehem at ngayon siya ay napangasawa ni Boaz, at ibinigay sa kanila ang anak na tinatawag na Obed,
na mula sa kanya ay magmumula si David, kung kaya’t isang araw si Cristo ay ipapanganak sa lahi ni
David, ipinanganak kay birheng Maria.

Lahat ng ito ay mensahe ng ating kaligtasan.  At iyan ang mensaheng ipinagdiriwang natin sa panahong
ito ng taon.  Ipinagdiriwang natin ang katapatan ng Dios upang ihatid sa atin at panatilihin tayo sa
kaligtasan at upang pangalagaan tayo sa pangalan ni Jesu Cristo.  Ang katotohanang iyan ay lubhang
kahanga-hanga.  Ito ay higit na makapangyarihan kaysa kaya nating unawain.  Ang katotohanang
matatagpuan sa kapanganakan ni Jesu Cristo ay ito:  “At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang
Dios ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, sa mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin”
(Rom. 8:28).  Ngayon, sa dalawang kamay, dapat nating panghawakan ang pangakong iyan.  

Ang kapanganakan ni Jesu Cristo ay nagpapahayag na ang Dios ay may soberanong plano; na Kanyang
isasagawa ang kaligtasan na itinakda Niya mula sa pa sa walang hanggan; na sa Kanyang pagiging
soberano gagamitin Niya maging ang mga pagkakasala ng Kanyang bayan bilang pangyayari upang ipakita
ang Kanyang katapatan.  Ngayon iyan, syempre, ay hindi nangangahulugan na tayo ay maaaring
magdahilan upang magpatuloy sa ating makasalanang daan.  Kundi ito ay nangangahulugan na mayroon
tayong makapangyarihan at soberanong Dios, Dios ng katapatan.  Sa pagsasara ng aklat ng Ruth sa
pangalan ni David, ipinapakita ng Dios ang darating, ipinapakita kung ano ang Kanyang plano at kung ano
ang Kanyang gagawin.  Tunay ngang ililigtas Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.
Tunay na minahal Niya ang iglesia at ibibigay ang Kanyang Anak para sa kanya.  Tunay na, sa wakas ay
kukunin Niya ang iglesia sa Kanyang sarili sa walang bahid na kaluwalhatian.  At ang lahat ng ito ang
dahilan sa ating pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesu Cristo.

Ang aklat ng Ruth, iyong matatandaan, ay nagsimula sa pamamagitan ng pagtawag ng ating pansin sa
kasalanan – hindi kasalanang pangkalahatan, kundi kasalanan natin, kasalanan natin ng paglayo sa Dios.
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Iniwan ni Elimelec at Naomi ang lupain ng Canaan nang hindi naman nila dapat ginawa.  Iyan ay
nagpapaalala sa atin sa katotohanan na tayong lahat ay naligaw.  Sa ating sarili, ipinakita natin na
mayroon tayong kalikasan na nagtataksil, lumalayo mula sa buhay na Dios.  Ngunit ang aklat ay
magtatapos sa pagbibigay-katiyakan sa atin ng katapatan ng Dios na tutuparin Niya ang Kanyang pangako.
Ito ay nagtatapos sa panunumpa sa atin na mayroong bagay na ninanais gawin ng Dios – na ang pangalan
ng Kanyang Anak ay aalalahanin; na luluwalhatiin Niya ang Kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesu Cristo;
na tutuparin Niya ang Kanyang pangako; na yamang nagsugo Siya ng Tagapagligtas, isasagawa din Niya
ang kaligtasang iyon hanggang sa kabuuan nito hanggang sa wakas, sa araw ng ating Panginoong Jesu
Cristo, mamanahin natin ang walang hanggang kaluwalhatian.  Sinasabi sa atin ng Dios na anuman ang
mga kabigatan at mga pighati, ang mga paghihirap at mga hadlang na iniisip nating pipigil sa Dios upang
tuparin ang Kanyang mga pangako, tutuparin ng Dios ang mga pangakong iyon.  Kaya nga nagdiriwang
tayo at nagagalak sa kapanganakan ni Jesu Cristo.

Noong isang linggo iniwan natin si Boaz at Ruth sa araw ng kanilang kasal.  Iniwan natin nang marinig si
Boaz na nagsalita ng kanyang mga pangako sa kasal kay Ruth, kung saan ay sinabi niyang, “Ruth, na
Moabita, binili kita upang maging aking asawa at upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang
mana.”  Pagkatapos ay iniwan natin ang taong-bayan na tumutugon sa pagbabasbas: “Pagpalain kayo ng
Panginoon.”

Ngayon, sa kapitulo 4 ng aklat ng Ruth, nabasa natin na matapos ang mga pangayayaring ito, kinuha ni
Boaz si Ruth upang maging kanyang asawa.  Inilayo niya siya, hindi lamang para sa pagpupulot-gata,
kundi inilayo niya si Ruth mula sa kahirapan at mula sa pagiging biyuda.  Inalis niya si Ruth mula sa
kanyang nakahihiyang kalagayan at pinakasalan niya siya.  Kinuha niya ang tungkulin para sa kanya sa
harapan ng Dios.  Si Ruth, sa gayon, ay inalis mula sa pagiging nag-iisa at dinala upang maging asawa
ni Boaz.

Iyan ay napakahalaga.  Isang larawan ang iginuguhit dito tungkol sa pag-aasawa at sa kahalagahan nito.
Mayroon tayong larawan dito sa Lumang Tipan ng kasal ni Jesu Cristo at ng Kanyang pag-ibig sa iglesia,
sapagkat, sa Biblia, ang pag-aasawa ay larawan ng pag-iisa ni Jesu Cristo at ng Kanyang iglesia.  Inilayo
tayo ni Jesu Cristo. 

Pag-isipan kung ano ang kahulugan ng si Cristo ay ikinasal sa iglesia.  Ibig nitong sabihin si Cristo ay
dumating sa Bethlehem para sa layunin ng pagkuha sa atin – inaalis tayo mula sa ating mga kasalanan
at mga paghihirap at tungo sa Kanyang sarili.  Inalis tayo ni Cristo mula sa kahirapan at sa pag-iisa at sa
kahihiyan ng ating kalagayan, mula sa makasalanang sanlibutan at kadiliman tungo sa bahay na may
maraming silid ng Kanyang Ama.  Kinuha ni Cristo ang pananagutan para sa atin.  Ang kasalanan at si
Satanas ay may mahigpit na hawak sa atin, habang tayo ay nasa ating sarili.  Subalit binili tayo ni Jesus
ng sarili Niyang dugo mula sa matinding kaparusahan at sa espiritual na kamatayan na nararapat sa atin.
Kung paanong kinuha ni Boaz si Ruth upang maging kanyang asawa, upang pangalagaan siya, at upang
alisin siya mula sa kanyang kahirapan, gayundin ang Dios, kay Jesu Cristo, ay inalis tayo mula sa lupang
tiwangwang ng ating kamatayan at kasalanan; inalis mula sa atin ang pangalan ng makasalanan; at
ibinigay sa atin ang isang bagong pangalan, ang pangalang “Hefziba, ang aking katuwaan ay nasa kanya,”
ang pangalang “tinubos ng Panginoon.”  At balang-araw ibabangon din ng Panginoon ang ating mga
katawan mula sa mga patay at gagawin silang maluwalhati, upang tayo ay makasama Niya sa
pagpapakasal ng Kordero at ng Kanyang asawa.  At lahat ng ito ay sa biyaya ng Dios.  

Nabasa pa natin, na nang sumiping si Boaz sa kanyang asawang si Ruth, pinagdalang-tao siya ng
Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalaki.  Ganyan lagi ang kalagayan.  Pinagdalang-tao siya ng
Panginoon.  Si Boaz at Ruth ay naging isang laman.  Namuhay sila ng sekswal bilang mag-asawa sa tali
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ng pag-aasawa ng Dios.  Ngunit ang pagdadalang-tao ng isang anak na lalaki ay hindi lamang bagay na
pang-biology.  Ang pagbubuntis ay hindi lamang biological, hindi ito ang maaari ninyong tawagin na
pagkakamali o isang bagay na hindi pinlano.  Ah, hindi! Ang Dios, ang Lumikha ng lahat, na humahawak
sa ating lahat sa buhay, ay ang Dios na lumikha ng buhay.  Pinagsasama ng Dios ang semilya at itlog at
itinatanim sa kaluluwa.  Ito ay nanggaling lahat sa Dios, na dapat nating papurihan at pasalamatan.  Ang
Kasulatan sa kabuuan, malinaw, ay nagpapahayag na ang Dios ang may-akda ng buhay sa sinapupunan.
Ang kunin ang buhay na iyon, gaya ng ginagawa sa aborsyon, ay pagpatay, ay paglabag sa kautusan ng
Dios.  

Ipinagkaloob ng Dios kay Boaz at Ruth ang isang anak na lalaki na nagngangalang Obed.  Gaya ng
binibigyang-diin natin, ipinapakita nito na pinananatili ng Dios ang lahi ng pangako.  Si Elimelec at Naomi
ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki:  Malon at Chilion.  Ang mga anak na iyon ay kapwa namatay
nang walang anak at nangyaring ganoon dahil niloob ng Dios mula sa walang hanggan na ihahatid Niya
si Jesu Cristo sa pamamagitan ng pag-iisa ni Boaz at Ruth.  At ngayon si Ruth ay nanganak ng isang lalaki
na pinangalanang Obed.

Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay “lingkod,” o “siya na naglilingkod.”  Iyan ay nangangahulugan na
naglilingkod si Obed sa layunin ng pagpapatuloy ng Dios sa lahi ng pangako.  Sa Genesis 3 ay nangako
na ang Dios na magkakaroon ng binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, na magpapadala ang Dios ng
Tagapagligtas sa pamamagitan ng lahi ng babae, mula kay Adan hanggang kay Set hanggang kay Enoc
hanggang kay Noe hanggang kay Abraham hanggang kay Isaac hanggang kay Juda, umabot ngayon kay
Boaz hanggang kay Obed hanggang kay Jesse hanggang kay David, at sa huli kay Jesu Cristo.  Iyan ang
magandang kasaysayan na nakasulat sa aklat ng Ruth.  Sa mga paraan na walang makakaunawa maliban
lamang sa Dios, sa mga paraan kung saan walang makakabakas sa Kanyang mga yabag, ang Dios ay
umabot pababa sa maputik na kalaliman ng kasalanan at pinanatili ang sarili Niyang pangako.  Pumili Siya
ng isang babae na nawala sa panlabas na kadiliman at kagila-gilalas na gumawa upang dalhin siya kay
Boaz upang maipagpatuloy ang lahi ng pangako.  Nang makita natin ito, nasabi natin:  “Anong ginawa ng
Dios?  Ang Dios ay ang Panginoon at dakila upang purihin.  Ang Kanyang karunungan ay di-masukat.”

Ito ang gawa ng Dios.  Ito ang gawa ng Dios sa buong kasaysayan.  Ito ay nakasulat sa bawat pahina ng
Biblia.  Ang isa Niyang gawa ay luluwalhatiin Niya ang Kanyang sarili kay Jesu Cristo.  At gagawin Niya,
sa mga salita sa Efeso 1:10, “Tipunin ang lahat ng mga bagay kay Jesu Cristo.”  Ginagawa ito ng Dios sa
isang kamangha-manghang paraan.  Ginagawa ito ng Dios sa mismong paraan na hindi kayang isipin ng
karunungan ng tao at makalupang pag-iisip.  Ginagawa Niya ito upang ang nagmamalaki ay ipagmalaki
ang Panginoon.

Ilapit natin ito sa ating mga puso ngayon.  At tingnan natin ito sa kapanganakan ni Jesu Cristo habang
ipinagdiriwang natin ang Kanyang kapanganakan sa linggong ito.

Kung minsan tinatanong mo ang mga paraan ng Dios, at ako rin.  Kung minsan nagiging napakahina natin
at tinatanong natin Siya, “Bakit?”  Kung minsan nananabik tayo na baguhin Niya ang kalagayan, at iniisip
natin na, tila baga, nakalimutan na Niya tayo.  Bilang iglesia ni Jesu Cristo, kung minsan sinasabi natin:
“Gaano katagal, Panginoon, bago dumating si Jesu Cristo, upang makasama Mo kami sa kalubusan ng
kaluwalhatian?”

Kunin natin ang aral na ito sa ating puso, lalo na kapag tayo ay ibinababa ng Dios at pinagpapakumbaba
tayo, at iniisip natin na ang mabuting bagay na ipinangako Niya sa atin kay Jesu Cristo ay hindi makakamit
at lahat sa paligid natin ay dudurog sa pag-asa natin sa Kanya.  Matuto tayo na ang Dios ang pinuno ng
lahat ng mga bagay; hindi Siya naliligaw ng daan; hindi Niya inaalis ang Kanyang mata sa layunin.  Ang
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Kanyang layunin ay ito:  na ang Kanyang Anak, si Jesu Cristo, ang magiging pangunahin (Col. 1);  na Siya
ang Ulo ng iglesia, ang Manunubos ng katawan; na ihaharap Niya tayo sa Dios sa walang kapintasang
kaluwalhatian; at darating ang araw na ang Dios ay magiging lahat at nasa lahat.  Ang plano ng Dios na
luwalhatiin ang Kanyang sarili kay Cristo ay ang planong lagi Niyang ipinapatupad.  Ang planong iyan ay
laging nasa likod ng lahat ng nangyayari sa daigdig na ito, hanggang sa wakas ang araw ay darating kapag
si Cristo ay tatayo sa lupa at kukunin ang Kanyang buo at tinubos na kasintahang babae sa kaluwalhatian.

Ngayon sinasabi ko sa iyo, panghawakan mo ang katotohanan sa dalawang kamay ng pananampalataya!
Panghawakan mo ang katotohanan na walang anumang nasa labas ng kalooban ng Dios; na walang
anumang makakagawa laban sa pangako ng Dios kay Jesu Cristo.  Panghawakan iyan sa pamamagitan
ng pananampalataya.  Tingnan ang Dios na kagila-gilalas sa karunungan, dinakila sa kapangyarihan.  Kaya
nga mababasa natin sa Roma 8 na tayo ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan Niya na
umibig sa atin.  Kaya nga ang apostol ay makapagpapatuloy sa pagsasabing, “Oo, sa lahat ng mga bagay
na ito tayo ay higit pa sa mga mananagumpay, at walang anuman sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba na
makapaghihiwalay sa atin mula sa Kanyang pag-ibig.”  Sapagkat isasagawa ng Dios ang Kanyang pangako
kay Cristo.  Iyan ang kagila-gilalas na mensahe ng aklat ng Ruth.  At iyan ang kagila-gilalas na mensahe
ng Kanyang kapanganakan sa Bethlehem.  

Ang pagdating ni Jesu Cristo sa Bethlehem ay ito:  Tinutupad ng Dios ang walang hanggang layunin na
tubusin ang Kanyang iglesia at dalhin ang Kanyang iglesia sa kaluwalhatian.  Kung nakikita mo iyan, sa
pamamagitan ng pananampalataya, kung gayon ay nauunawaan mo ang kapanganakan ni Jesu Cristo at
mayroon ka ng bawat dahilan upang itaas ang iyong tinig sa pagpupuri.  Kung hindi mo nakikita iyan, kung
dumadaldal ka tungkol sa espiritu ng pangilin at kagalakang pampasko at pamimili sa mga pamilihan at
lahat ng iba pang walang saysay na nangyayari, kung naroon ang iyong puso, wala kang anuman maliban
sa kadiliman.  Tingnan ang Tagapagligtas na ipinanganak sa Bethlehem, ang Tagapagligtas na inihanda
ng Dios upang tumubos sa iglesia.  Tingnan ang lahat ng layunin ng Dios na pinagtutuunan at
kahanga-hangang natutupad.

Sa gayon ay mayroon tayong kagalakan.  Sa gayon ay may kapahingahan tayo sa lahat ng mga bagay.

Sa Ruth 4 ang taong-bayan ay nagpatuloy sa pagbabasbas kay Naomi nang ipanganak ang apo niyang
si Obed.  Nakita nila ito bilang dakilang kabutihan ng Panginoon kay Naomi.  Nakita nila kung paano
nagmalasakit ang Panginoon sa mahal na babaeng ito at magkakasamang ginawa ang lahat sa kanyang
buhay para sa ikabubuti.  Nakita nila na pinatnubayan siya ng Dios sa ilang napakahirap ng paraan, kung
saan ang kanyang laman ay natuksong magreklamo at mapuno ng sama ng loob at kapaitan.
Gayunpaman, ginawa ng Dios na magkakasama ang lahat ng mga bagay para sa ikabubuti.

Ang aklat ng Ruth, sa gayon, ay nagtatapos sa pagbibigay-katiyakan sa atin ng katapatan ng Dios upang
tuparin ang Kanyang pangako, Kanyang pangako na dalhin ang Tagapagligtas.  Iyan, muli, ang nakikita
natin sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Mula sa kahinaan, kasalanan, at kadiliman; mula sa kawalang
pag-asa; mula sa lahat ng mga bagay na ito, dinala ng Dios si Jesu Cristo.  Ibinigay Niya ang Kanyang
Anak upang Siya ay magkatawang-tao upang lumagay siya sa lugar ng iglesia, sa lugar ng Kanyang bayan,
sa lugar ng lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya, na dinala sa pananampalataya at pagsisisi sa Kanya.
Ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling mabuhay
sa ikatlong araw.  Sa pamamagitan ng gawa ni Jesu Cristo tayo ay natubos sa Dios, at ang ating pangalan
at lugar ay nakalaan sa kaluwalhatian.  Sa bayatan ng Tagapagligtas na si Jesu Cristo, ipinapangako ng
Dios sa atin, na Kanyang iglesia, na lahat ng bagay ngayon ay nagsisilbi sa kaligtasang iyan.  Lahat ng
bagay sa ating buhay ay nagsisilbi upang gawing ganap ang kaligtasang iyan.   
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Iyan ang iyong buhay, anak ng Dios.  Gawin mo itong napakapersonal at panghawakan ito sa
pamamagitan ng pananampalataya.  Pakinggan ang Salita ng Dios.  Wala ni isang titik, wala ni isang salita
ng Kanyang pangako ay magkukulang.  Ito ay matutupad sa iyo.

Sa pagdiriwang natin ng kapangakan ni Jesu Cristo, may isa pang pangako na ating naririnig.  Ang
pangakong iyan ay ito:  si Jesus ay muling darating.  Siya na ang pangalan ay tanyag sa Israel, Siya na
may pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan, Siya na ang pangalan ay magtatagal magpakailan
kailanman – Siya ay darating.  Ang Panginoong Jesu Cristo, na ipinanganak mula kay Obed, Jesse, David,
at ng birheng Maria, ngayon ay ang Panginoon sa kanan ng Dios.  Siya ay may tanyag na pangalan:
Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari.  Siya ang Isa na nagsasabing, “Ako’y dumarating na
madali, at gagawin Kong bago ang lahat ng mga bagay.”  Handa ka na ba sa pagdating ni Jesus? 

Ang iglesia sa panahon ni Ruth, nang makita nilang ipinapanganak si Obed, ay nagsabing, “Purihin ng
Panginoon.”  Mayroon tayong mas higit na dahilan upang sabihing “Purihin ang Panginoon.”  Sapagkat ang
kaligtasang iyan ay dumating na ngayon.  Ito ay naisagawa na, at ang pangako ay tiyak:  Siya ay muling
babalik.  Ang kaluwalhatian ng iglesia ay makikilala.

Panghawakan ang pangakong iyan.  Huwag magkaroon ng pag-aalinlangan tungkol dito.  Ah, sa espiritual,
sa pag-aabang natin, ang mga bagay ay mukhang madilim.  Maaaring akayin ka ng Dios, tulad ng
pag-akay Niya kay Naomi, sa mga daan ng kadiliman at pagsubok at pagsaway, kung kaya’t ang buhay
mo ay nagiging madilim at mabigat sa iyong kaluluwa.  Para sa iglesia ni Jesu Cristo, habang sinisikap
nating maging tapat sa katotohanan ng Salita ng Dios, maaaring ito ay tila napakadilim.  Tila walang nais
makinig sa katotohanan.  Ang mga daan ng kasalanan ay sumasagana, at para sa atin, marahil, si Jesus
ay hindi babalik, at marahil, ang kasalanan at ang sanlibutan at ang Diablo ay magtatagumpay.
Pagkatapos ay titingin tayo sa ating sarili sa pagkahulog natin sa kasalanan at puno ng kahinaan, at
itatanong natin, “Maaari kaya?  Mangyayari kaya?  Ang tagapagpanumbalik ba ng ating buhay, ang
tagapagpakain ng ating kaluluwa, ang ating Manunubos kaya ay tunay na darating?  Gagawin kaya Niya
ang lahat para sa ikabubuti ko?”  

Ah, oo.  Basahin ang aklat ng Ruth! Walang mabibigo ni isa sa Kanyang mga pangako.  Siya ay tapat sa
salita ng Kanyang pangako.  Siya ay gumagawa sa loob at sa pamamagitan ng lahat ng bagay sa iyong
buhay.   Siya ang kumukontrol at gumagawa sa sanlibutan ayon sa Kanyang kagila-gilalas na plano.  Siya
ang Panginoon, marangal sa kaluwalhatian.  At ang Kanyang Manunubos, si Jesu Cristo, ay binili ang
iglesia.  Luluwalhatiin Niya ang maamo at ililigtas Niya ang Kanyang iglesia.  Ang dakilang Anak ni David
ay darating.  Purihin ang pangalan ng Panginoon.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Inyo dahil dito sa aklat ng Ruth.  At salamat po sa Inyo sa lahat ng Inyong mga
pangako, na oo at amen kay Cristo Jesus.  Aliwin po Ninyo ang aming puso sa pinagpalang ebanghelyong
ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.  


