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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 1:19-22

“Ang Pagbabalik Ni Naomi”

ni Rev. Rodney Kleyn

Sa aklat ng Ruth, kapitulo 1, mayroong apat na tauhan na mailalarawan natin mula sa pananaw ng
kanilang kaugnayan sa iglesia.   Una ay naroon si Elimelec, na, sa dahilang materyal, ay umalis sa
iglesia, at nagkaroon ng mapapait na bunga sa kanyang buhay.  Pangalawa, ay nariyan si Orfa.  Siya
ay isang babaeng lantad sa iglesia at tinanggihan niya ito sa halip sa pamamagitan ng pagbalik sa
pagsamba sa mga diyos sa Moab.  Pangatlo, nandiyan si Ruth, na, tulad ni Orfa, ay may sariling
kababayan at sariling mga diyos, ngunit sa kamangha-manghang biyaya ng Dios at sa harap ng
maraming hadlang, tulad ng nakita natin sa mensahe noong nakaraang linggo, ay dinala sa iglesia.  At
pagkatapos, ang pang-apat, ay nariyan si Naomi, na umalis sa iglesia at pagkatapos, bilang bunga ng
katapatan ng Dios sa kanya sa Kanyang pagpalo, ay pinagkumbaba at ibinalik sa iglesia.

Ngayong araw ay titingnan natin ang pagbabalik ni Naomi sa mga huling talata ng Ruth 1.  Sa mga
talatang ito si Naomi ay umuwi, hindi lamang sa kanyang bayan, kanyang pamilya, at sa maliit na bayan
ng Bethlehem, kundi siya ay umuwi sa iglesia.  Siya ay ibinalik upang makasama ang bayan ng Dios.
Dito ay mayroon tayong alibughang anak na babae na bumabalik sa kanyang espiritwal na pamilya.
Siya ang nawawalang tupa, na natagpuan ng Mabuting Pastol, at ibinalik sa kawan.

Ang talatang 19 ay nagsisimula sa paglalakbay ni Naomi at Ruth mula Moab patungong Bethlehem.
Sa kasalukuyang katawagan, iyon ay hindi mahabang paglalakbay, mga 60 milya lamang – bagay na
lalakbayin natin sa ngayon sa loob ng isa o dalawang oras lamang.  Ngunit para kay Ruth at Naomi,
ito ay mahirap na gawain na gugugol ng isa o dalawang linggong paglakad, umaahon mula sa pampang
ng Patay na Dagat (siguro ay 1,400 na talampakan sa ilalim ng pantay-dagat), at umaakyat ng 4,000
talampakan sa Bethlehem, na nakaupo sa 2,500 talampakan sa ibabaw ng pantay-dagat.

Matapos ang kapahayagan ni Ruth sa mga talatang 16 at 17, hindi masyadong sinabi sa atin ang
tungkol sa kanilang paglalakbay maliban sa talatang 18 na nagsasabi sa atin na si Naomi ay tahimik
tungkol sa bagay na ito.  Marahil ay naglakbay silang may asiwang katahimikan, ang pighati ng
nakaraang dekada ay nasa kanilang mga ulo pa.  O maaaring natanggap na ni Naomi ang magandang
kapahayagan  ni Ruth at sila ay naglakbay na may isang uri ng pag-asam at pag-asa.

Subalit kung anong nakalaan sa kanila sa Bethlehem ay hindi lahat rosas.  Dahil doon ay kailangang
ipaliwanag ni Naomi ang presensya ni Ruth at ang pagkawala ng kanyang asawa at dalawang anak.
Bukod dito, sila ay mga biyuda.  Oo, si Naomi ay babalik sa lupain ng kanyang asawa, ngunit kaunti
lang ang maitutulong nito sa kanya.   Noon ay tagsibol.  At malibang may nagtanim na ng pananim na
pang-taglamig, ang lupa ay magiging tigang, at ang kanyang bahay din, ay tiyak na sira na o, matapos
ang higit pa sa sampung taon, ay tinirahan na ng iba.  Bilang mga biyuda, sila marahil ay medyo
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mahirap sa simula.  Kaya nakikinita natin kung ano ang itsura nila nang sila ay dumating, pagod,
mahirap, marumi, hindi  inaasahan sa maliit na bayan ng Bethlehem.

Lahat nang ito ay inilarawan para sa atin sa mga salita ng talatang 19:  “Nang sila’y makarating sa
Bethlehem, ang buong bayan ay nagkagulo dahil sa kanila; at sinabi ng mga babae, Ito ba si Naomi?”
Tinanong nila ang isa’t isa:  Ito ba si Naomi?  Iyon una ay tanong ng pagka-mausisa.  Ang Bethlehem
ay hindi  malaking siyudad, mas mukha itong bayan, marahil ay may ilang daan katao lamang.  Kilala
ng lahat ang isa’t isa.  Kapag may bagong nangyayari sa bayan, ay nalalaman agad ng lahat.  Marahil
ay napunta ka na o nanirahan na sa gayong lugar.  Iyon ay hindi maginhawa.  Ngunit maaari ring
medyo kaiga-igaya.

Iyon ang uri ng bayan na binabalikan ni Naomi.  Hindi siya basta makakapuslit sa ilalim ng radar.  Kundi
sa halip, talatang 19, “ang buong bayan ay nagkagulo dahil sa kanila.”   Ang kanyang pagbabalik ay
naging sanhi ng bahagyang kaguluhan.  Napansin nila ang kanyang pagpasok.  Nagsimula silang
mag-usapan.  Nagtipon sila sa paligid niya na may mga katanungan.

Napaka-interesante na, sa talatang 19, ang salitang Griyego para sa “sinabi nila” ay nasa pambabaeng
kasarian.  Ang kaisipan ay lalo na ang mga kababaihan ng Bethlehem ay nagtatanungan sa isa’t isa ng
tanong na ito:  “Ito ba si Naomi?”  Iyon marahil ay dahil ang mga kalalakihan ay abala sa bukid sa
pag-aani ng sebada.  O maaaring ganito lamang, na ang mga ito ang higit na nakakakilala kay Naomi.
Ang mga babaeng ito ang mga naging kaibigan niya at kasama, na nakaalala sa kanya.  At sa una, nang
pumasok siya, hindi marahil nila nakilala siya.  Sinabi nila, “Sino ito?” at pagkatapos ng ilang saglit,
mayroon ng pagkakakilanlan at sinabi nila, “Ito ba talaga si Naomi?”  Sila ay mausisa.  Nais nila ng
paliwanag.  Ito ba ang dating Naomi na umalis dito sampung taon na ang nakakalipas? 

Subalit hindi lamang ito tanong ng pagka-mausisa.  Ito rin ay tanong na nagpapahayag ng kanilang
pagkamangha:  Ito ba si Naomi?!  Siya ba talaga iyon?!  Ang lahat sa Bethlehem ay nakakakilala kay
Elimelec at Naomi at kung ano ang kanilang ginawa mahigit sa sampung taon na ang nakaraan.  Ang
katotohanan na sila’y mga Efrateo ay nagpapahiwatig na sila ay mga taong mayayaman at may
katayuan.  Sila ay mga nagmamay-ari ng lupain, tanyag.  Si Boaz, isa sa mayayamang lalaki sa siyudad,
ay kanilang malapit na kamag-anak.  Naaalala ng mga tao ang pamilyang ito na may dalawang
malalakas na kabataang lalaki na umaalis sa bayan.  At manaka-naka sa loob ng mga taon, ay
nagtatanong tungkol sa kanila – kumusta na kaya sila?  Makikita pa kaya nila silang muli?  Ngunit
ngayon ay nakikita nila si Naomi at ito ay ganap na pagkabigla, isang pagkagulat.  Maiiisip mo na siya
ay tumanda sa loob ng mahigit isang dekada.  At sa kanyang katayuan, sa lahat niyang pighati, marahil
ay mas tumanda pa kaysa kanyang gulang.  At ngayon siya ay nag-iisa na lamang.  Malinaw na biyuda.
Hindi na rin niya kasama ang kanyang mga anak.  Kaya nasaan na sila?  At naroon itong babaeng
Moabita kasama niya.  Mayroong kamanghaan, isang kaasiwaan.  Ano na ang sasabihin nila ngayon sa
kanya?  Kakausapin ba natin siya?  Paano niya tinanggap ang lahat ng taon ng pagdurusa?  At sila ay
nag-usapan sa isa’t isa:  Ito ba si Naomi?

Subalit nais kong makita ninyo na ito ay tanong din ng pagka-awa.  Hindi nila itinatanong ang tanong
na ito sa tono ng nakakatandang kapatid sa talinghaga ni Jesus na alibughang anak.  Sa halip, ang mga
tao dito ay inaalala ang mahirap na panahon ng taggutom, ang panahon na wala sa kanila ang
nakakaalam kung ano rin ang gagawin para sa pagkain.  At naalala nila na si Naomi at kanyang pamilya
ay umalis para sa Moab kung saan ay may pagkain.  At ngayon, nang makita nila si Naomi na
bumabalik na hungkag, sila ay naantig ng pagkahabag.  May kalungkutang kasama sa kanilang
pagkagulat.  Ang sumunod na kasaysayan sa aklat ng Ruth ay dala iyon.  Nabasa mo si Boaz, isang
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maawaing lalaki, at ang kanyang pagbibigay kay Naomi at Ruth.  Ngunit hindi lamang iyon si Boaz.  Ang
buong bayan ang nagsama-sama para sa mga biyudang ito.  Mayroong kaawaan sa kanilang tanong.

At ibig sabihin din nito na ito ay tanong ng pagtanggap.  Si Naomi kaya ito?  Oo, siya nga! At tinawag
nila ang kanilang mga kaibigan at kanilang mga kapitbahay:  bumalik na si Naomi.  Ang ating kapatid
ay nagbalik na.  Tinanggap nila siya ng bukas ang mga bisig.  Iyon ay magandang larawan ng
panunumbalik ng isang makasalanan sa piling ng iglesia.  Marahil ay may ilang elementong maka-laman
dito, matuwid sa sarili, na nagtanong ng tanong ng pang-iinis:  “Ito ba si Naomi?”  Subalit ang natira
ay nanaig ang kagalakan – ang kagalakan ng pastol na kumarga sa kanyang tupa pauwi sa kanyang
mga balikat at tinawag ang kanyang mga kapitbahay upang magdiwang – ang kagalakan ng amang
nagbalik ang alibughang anak, ang kalagalakan ng mga anghel sa langit sa isang makasalanang
nagsisisi sa halip na ang siyam na pu’t siyam na hindi kailangan ng pagsisisi.  Ang bayan ng Dios ay
nagalak na si Naomi ay bumalik na.  

Iyon din ba ang iyong tugon?  Kung ang isang dating lumakad sa kasalanan ay dinala, sa pamamagitan
ng nakamamanghang biyaya ng Dios, sa kawan, ay dinala pauwi, paano mo sila babatiin, paano mo
sila tatanggapin?  Magagalak ka ba at tatanggapin sila ng may bukas na bisig, magpapasalamat na
hindi pinabayaan ng Dios itong isa na madulas sa bangin ng impiyerno, magpapasalamat na hindi Niya
sila ibinigay kay Satanas at kanyang kapangyarihan?  Kung minsan  ay maari tayong magkaroon ng
napaka-matuwid-sa-sariling pag-uugali, isang pag-uugali ng kahigitan sa isang nahulog sa malaking
kasalanan o namuhay ng makasalanang pamumuhay bago pumunta sa iglesia.  Tinitingnan natin sila
bilang mababang uri.  Sinasabi natin, hindi ko kailanman gagawin kung ano ang ginawa niya – iyon ay
kamuhi-muhi!  At tayo ay kumikilos na tila ang makasalanang iyon ay hindi mapapatawad.  Marahil, ang
Dios, ay mapapatawad sila, subalit hindi ko kaya.  At wala tayong magiging kinalaman sa kanila.  Kung
gayon ang problema ay hindi sa kanila, kundi sa akin.  Hindi ko nauunawaan sa aking sarili ang
kapangyarihan ng biyaya ng Dios na tumubos at nagligtas sa akin.

Ito ang kung ano ang iglesia.  Ang iglesia ay isang samahan ng mga makasalanang nagsisisi.  Ito ay
kawan ng nawawalang makasalanan na natagpuang lahat.  At kaya, una, mayroon tayo dito sa teksto
ng tanong ng Bethlehem, isang tanong ng kaawaan at ng pagtanggap:  Ito ba si Naomi?

At pagkatapos, sa talatang 20, mayroong kapahayagan mula kay Naomi bilang tugon sa tanong na ito.
Noong isang linggo ay tiningnan natin ang magandang kapahayagan ni Ruth ng pagtatalaga sa mga
talatang 16 at 17.  Dito sa mga talatang 20 at 21 mayroon tayong kapahayagan ni Naomi.  Ito rin, ay
isang magandang kapahayagan – subalit sa ibang paraan.  Sinabi niya, “Oo, ako si Naomi.  Subalit
huwag na ninyo akong tawaging Naomi.  Ibang tao na ako ngayon.  Tawagin ninyo akong Mara,
sapagkat pinakitunguhan ako nang may kapatian ng Makapangyarihan sa lahat.  Ako’u umalis na puno,
ngunit ako’y pinauwi ng PANGINOON na walang dala.”  

Sa walang dala, tinutukoy niya una ang kanyang panlabas na kalagayan.  Umalis siyang may kasamang
asawa at dalawang anak.  Ngayon sila ay patay na at nakalibing sa malayong Moab.  At,
makatotohanan, wala na siyang pag-asa na magkaka-anak muli.  Ang kanyang pamilya ay natapos na,
ang kanyang binhi ay naputol na.  Ang tanging mayroon siya ay kung ano ang dala-dala niya sa
kanyang pagbabalik bilang isang mahirap na biyuda.  Siya ay natapos na, espiritwal, tulad ni Lot.  Siya
ay mayaman.  Ngunit itinayo niya ang kanyang tolda tungo sa Sodoma.  At nang magpaulan ang Dios
na apoy sa Sodoma, nawala ang lahat kay Lot.  Bagaman nailabas niya ang kanyang asawa at mga
anak na babae sa Sodoma, sa kanilang mga puso hindi nila iniwan ang Sodoma.  Si Naomi at kanyang
pamilya, naging interesado sa materyal na mga bagay, ay pumunta sa Moab.  At ngayon siya ay
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bumalik na walang dala.  Siya ay hungkag.  Sa pagtingin doon, sinabi niya sa mga babae ng Bethlehem,
“Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, kundi tawagin ninyo akong Mara.”  

Ngayon, upang maunawaan iyon, kailangan ninyong malaman kung ano ang ibig sabihin ng dalawang
pangalan.  Ang ibig sabihin ng Naomi ay “nakalulugod,” samantalang ang ibig sabihin ng Mara ay
“mapait.”  Sinasabi niyang, “Huwag na ninyo akong tawaging nakalulugod; tawagin ninyo akong
mapait.  Mas tama iyon, iyon ang naglalarawan sa akin.  Tawagin ninyo akong ang “Mapait.”

Subalit ngayon, huwag nating isipin na siya ay mapait laban sa Dios.  Hindi, ang kapaitan niya dito ay
ang kapaitan ng pagsisisi.  Dahil, pansinin ang kanyang kapahayagan, at sa kanyang kapahayagan,
kung ano ang kanyang natatanging sinasabi tungkol sa Dios.  Nauunawaan niya na dinala ng Panginoon
ang paghihirap na ito sa kanya.  Apat na magkakaibang beses sa talatang 20 at 21 ay sinabi niya ito.
Sinasabi niyang, “Huwag ninyong sabihin sa akin na ang mga bagay na ito ay nangyari sa akin na
nagkataon lamang o sa pamamagitan ng aksidente.  Huwag ninyong sabihin sa akin na hindi ako
karapat-dapat sa mga bagay na ito.  Hindi, ginawa ito sa akin ng Panginoon.”  Ang dalawang pangalan
ng Dios na ginamit niya dito ay napakahalaga.  Dalawang beses niyang sinabi, “pinagdalamhati ako ng
Makapangyarihan sa lahat.”  Ibig niyang sabihin ang soberanong Dios – ginawa ito ng
makapangyarihang Dios.  Siya ang may kontrol ng lahat ng mga bagay na ito na nangyari sa akin.  At
dalawang beses niyang sinabi, “ang Panginoon” o “ginawa ito ni Jehovah.”  Iyan ang tipang pangalan
ng Dios, ang Isa na nagsasabi sa Malakias 3:6, “Sapagkat akong PANGINOON,” iyan ang Aking
pangalan, “ay hindi nagbabago, kaya’t kayo, O mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak.”
Ipinapahayag niya ang pagka-soberano at ang katapatan ng Dios sa kanya sa kawalang sumakanya.

Naniniwala siya na pinagdalamhati siya ng Dios sa ganitong paraan upang mangusap sa kanya.  Sa
talatang 21 sabi niya, “ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin.”  “Sinasabi Niya sa akin,” sabi
niya, “ikaw ay nagkasala sa pag-alis mo sa Bethlehem para sa Moab  at pag-alis mo sa iglesia.”
Inilalarawan niya na ang saro na ibinigay sa kanya ng Panginoon upang inumin ay napakapait.  Ang
kanyang asawa at mga anak ay patay na – mapait na sangkap para inumin niya.  Ngunit hindi niya
sinisisi ang Dios.  Hindi rin niya sinisisi ang kanyang asawa.  Sabi niya, “Iyon ay pagkakamali ko.”  Sa
talatang 21 sinasabi niya, “Ako’y umalis na puno.  Dinala ko ito sa sarili kong ulo sa pamamagitan ng
ginawa ko. Nasa Dios ang lahat ng karapatan upang paluin ako tulad ng ginawa Niya.  Ako’y umalis.
At bilang kaibahan sa aking ginawa,” sabi niya, “ay pinauwi ako ni Jehovah.”  Sa pamamagitan ng
kanyang pagpili siya ay umalis.  Sa pamamagitan ng gawa ni Jehovah, siya ay bumalik.  Ang nakikita
niya ay ang pag-ibig ng Dios sa kanya sa kanyang pagdadalamhati.   Sinasabi niyang, “Hindi ako narito
sa Bethlehem dahil ginawa kong  iba ang aking sarili, o dahil may kabutihan sa akin.  Umalis akong
nagkasala.  At kung hindi nangusap ang Dios, kung ang Dios ay hindi pumarito sa Kanyang biyaya, ay
wala ako dito.  Isipin mo kung gaano katigas ang ulo ko.  Kailangan pang mawala ang buong pamilya
ko para maipaunawa sa akin ng Dios kung saan ako nararapat.  Iyon ay biyaya, kamangha-manghang
biyaya, ang katapatan ng Dios na Jehovah, na siyang nag-uwi sa akin.”  Napakagandang kapahayagan.

Ngayon iyan ang naghatid sa akin upang itanong ang dalawang katanungan sa iyo.  Ang una ay:  Paano
ka tumutugon sa pagdadalamhati sa iyong buhay?  Ang isang tugon, medyo pangkaraniwan, ay
kapaitan laban sa Dios.  Paanong pinahintulutan ng Dios na dumating ang mga bagay na ito sa akin?
Sino sa palagay ng Dios Siya?  At pagkatapos ay ipapagpag natin ang ating kamao sa mukha ng Dios
bilang paghihimagsik.  Ngunit hindi ito ang paraan ng pananampalataya.  Ang mananampalataya ay
tumutugon tulad ng ginawa ni Naomi dito.  Sa Hebreo 12:5, 6, “Anak ko, huwag mong
ipagwalang-bahala ang disiplina ng Panginoon; huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya;
sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal, at pinarurusahan ang bawat itinuturing



Page 5 of  6

na anak.”  At ang manunulat ng Hebreo ay nagpatuloy sa pagsasabing, “Sino ngang anak ang hindi
dinidisiplina?”  Hindi ibig sabihin na ang pagdidisiplina ay nakalulugod.  Sinasabi sa Hebreo 12:11,
“Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais kundi masakit.”  Mayroong
pagdadalamhati kay Naomi, isang kapaitan.  Subalit pagkatapos ito ay nagdulot ng mapayapang bunga
ng katuwiran sa kanya dahil siya ay sinanay sa pamamagitan ng mga bagay na iyon.  Magkaroon nawa
tayo ng biyaya upang tanggapin ang ating mga pagsubok mula sa Panginoon sa ganitong paraan.

Pagkatapos ang ikalawang tanong mula sa kapahayagan ni Naomi sa iyo:  Naririnig mo ba kung ano
ang sinasabi ni Naomi, naririnig mo ba kung ano ang sinasabi ng Salita ng Dios, sa iyo bilang isang
mananampalataya?  Kung minsan, para sa materyal na kita, ang anak ng Dios ay natutuksong iwanan
ang iglesia.  Ito marahil ay para sa isang trabaho o edukasyon, bagay na sa ibang paraan ay
magpapaunlad sa kanyang pisikal na kabutihan.  At iniisip niya, “Iyon ay magbibigay ng mas maliwanag
na hinaharap para sa akin at sa aking mga anak.”  Ano ang sasabihin mo sa gumagawa noon – umaalis
sa iglesia para sa materyal na mga dahilan?  Kung minsan tila ang taong iyon ay hindi makikinig sa
anumang sasabihin mo.  Marahil ay ikaw iyon.  Kung gayon ay makinig kay Naomi.  Pakinggan ang mga
Naomi ng ating panahon na gumawa na nito:  “Umalis akong puno, ngunit umuwi akong walang dala.”

Tingnan mo kung ano ang nawala sa kanya.  Ano ang nawala sa kanya?  Lahat – lalo na ang kanyang
pamilya, ang kanyang mga anak.  Nakakaisip ako ng mga taong tulad nito.  Bilang pastor may
nakausap na akong mga tao na ganito talaga ang sinasabi.  Noong sila ay mas bata pa, apatnapu o
limampung taon ang nakakalipas, umalis sila sa iglesia.  Nagkaroon sila ng medyo masaganang buhay,
na siya nilang gusto.  Ngunit sa espiritwal, sila ay nagdusa.  Ang dinadaluhan nilang iglesia ay hindi
sapat, lumalayo.  At ang kanilang mga anak ay tinangay ng alon ng pagtalikod.  At ngayon, sa
espiritwal, sasabihin nila sa iyo, sila ay halos wala na.  Ang kanilang mga anak ay naligaw na sa
sanlibutan.

Natatandaan kong nakaupo ako kasama ang isang may edad na mag-asawa minsan na aking binisita,
ngayon ay pumunta na sa kaluwalhatian, nakaupo sa kanilang sofa at umiiyak tungkol sa bagay na ito.
Makinig ka, pwede ba, kay Naomi?  Makinig ka sa Salita ng Dios.  Ang pinakamahalagang bagay na
magagawa mo para sa iyong sarili at para sa iyong mga anak ay suma-tahanan kasama ang pamilya
ng Dios sa tanging lugar na matatawag ng mananampalataya na tahanan – nasa tahanan sa isang
iglesia na matapat sa Panginoon at sa Kanyang Salita.  Naririnig mo ba ang Salita ng Dios dito?

Ngayon, sa ating pagtatapos ngayong araw, ating tandaan na ang Dios ay gumagawa din sa
kasaysayang ito.  Iyon ay nasasaad sa talatang 22, kung saan ating nabasa na si Naomi at Ruth ay
bumalik sa Bethlehem “sa pasimula ng pag-aani ng sebada.”  Hindi ito aksidente.  Iniuwi sila ng Dios
sa panahong ito.  Ginawa Niya iyon, una, upang magbigay para sa dalawang biyudang ito.  Iyon ay
mabubuksan sa mga susunod na kapitulo.  Tamang-tamang tiyempo!  Iniuwi sila ng Dios sa panahon
ng pag-aani upang makapagbigay sa kanila.  At sa Kanyang pangangalaga sa kanila, ipinakita ng Dios
ang kanyang awa sa mga biyudang ito.  Ang maging biyuda ay paglalagay sa iyo sa isang mahirap na
kalagayan, isang kalagayan na umaasa sa habag ng natitirang tao ng Dios.  At ang Dios ay nagbigay
sa kanila hindi lamang sa tyempo dito, kundi sa mga taong nakahandang magbahagi ng kanilang ani
sa mga biyudang ito bilang pagsunod sa Salita ng Dios.

Subalit ang pag-aani ng sebada ay mayroon ding espiritwal na kahalagahan.   Ang sebada ay isang
pananim na pang-taglamig.  Kaugnay dito, sa tagsibol, mayroong pista ng pasasalamat na tinatawag
na Pista ng Mga Unang Bunga.  Ang mga unang bungang iyon ay pangako mula sa Dios na magbibigay
pa Siya ng higit.  At dito, sa pagbalik ni Naomi at Ruth sa Bethlehem, ang Dios ay nagdadala ng
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espiritwal na mga unang bunga sa Kanyang bayan – isang pangako sa pamamagitan ni Ruth lalo na
upang dalhin ang Tagapagligtas sa Kanyang bayan.  Dito ang Dios ang nagbibigay ng materyal hindi
lamang para sa dalawang biyudang ito, kundi sa pamamagitan ng mga biyudang ito sa lahat ng
Kanyang bayan sa espiritwal.  Ang kanilang pagbabalik sa Bethlehem ay nakapag-papaisip sa atin sa
isa pang babae, may dinadalang bata, dumarating sa Bethlehem – si Maria, upang si Cristo ay isilang
bilang unang bunga, ang panganay.  

Iyan ang nangyayari dito.  Iyan ang mas malaking larawan.  Ang Dios ay gumagawa sa pamamagitan
ng pamilyang ito at kanilang katayuan upang maisakatuparan ang Kanyang walang hanggang layunin,
inaalala ang Kanyang pangako sa Kanyang bayan na dadalhin ang Tagapagligtas na si Jesus.   Sapagkat
si Ruth ay magiging ina ni Obed, na naging anak si Jesse, na naging anak si David, kung kanino
ipinanganak si Cristo.  Sa Kanyang katapatan kay Naomi, inaalala ng Dios ang lahat ng tao sa buong
kasaysayan.  Siya ay kumikilos sa mahiwagang paraan sa pagsasagawa ng Kanyang mga kamanghaan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin sa biyaya na nagdadala ng pagsisisi.  Pakilusin Mo ang biyayang iyon
sa amin upang, pinatawad, kami rin ay magpatawad.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


