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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 2:1-17

“Ang Unang Pagkikita Nina Boaz At Ruth”

Rev Rodney Kleyn 

Ngayong araw ay titingnan natin ang unang labingpitong talata ng Ruth 2.  Ito ay medyo mahabang
sitas kaya, kung mabubuksan ninyo ang inyong mga Biblia, iyon ay makakatulong.

Isa sa mga mahalagang paksa sa aklat ng Ruth ay ang katotohanan ng probidensya ng Dios.  Sa
Kanyang probidensya, soberanong pinananatili ng Dios at tinitiyak ang lahat ng bagay upang magsilbi
sa Kanyang mga layunin.    Ang layunin ng Dios sa lahat ng bagay ay ang kaligtasan ng Kanyang mga
taong hinirang kay Jesu Cristo.  Kaya ginagamit din Niya ang lahat sa kanilang buhay para sa kanilang
walang hanggang kabutihan at kaligtasan.

Nakita natin ang katotohanang iyon na gumagawa sa buhay ni Naomi at Ruth.  Sa Kanyang probidensya
ay dinala ng Dios si Elimelec at Naomi at ang kanilang mga anak sa Moab.  Sa pamamagitan ng
Kanyang probidensya, ay dinala Niya si Ruth sa kanilang pamilya.  Sa Kanyang probidensya, kinuha
Niya ang asawa at dalawang anak ni Naomi  mula sa kanya sa kamatayan at sa pamamagitan ng
kalungkutang ito ay ibinalik si Naomi sa Bethlehem at doon sa bayan ng Dios.  Bilang probidensya,
sumama sa kanya si Ruth at, sa makikita natin sa natitirang bahagi ng aklat, si Ruth ay naging
mahalagang bahagi ng layunin ng Dios sa kaligtasan lola sa tuhod ni David, kung kanino ipinanganak
si Cristo.

Ngayong araw ay makikita natin na ang Dios, sa Kanyang probidensya, ay pinangyaring magsalubong
ang landas ni Ruth sa lalaking tinatawag na Boaz, na sa kalaunan ay magiging asawa niya.  Kung ikaw
ay may-asawa na, marahil ay natatandaan mong mabuti ang araw na nagkakilala kayo ng iyong asawa,
ang unang pag-uusap ninyo, at kung ano ang inyong unang impresyon.  Iyon ang mga bagay na
mayroon tayo dito sa Ruth 2 sa unang pagkikita ni Boaz at Ruth.

Pinangyari ito ng kasanayan ng pamumulot sa Lumang Tipan.  Ito ay isa sa mga civil laws ng Israel sa
Lumang Tipan, batas na inilagay ng Dios sa lugar upang mapangalagaan ang mahihirap.  Si Ruth at
Naomi ay mahihirap.  Bumalik sila mula sa Moab na walang dala.  Kaya kailangan nilang mamulot sa
hulihan ng mga nag-aani para sa kanilang pagkain.  Kung ikaw ay may-ari ng lupain, kung gayon
pagdating sa pag-aani ng iyong bukirin, sabi ng batas sa pamumulot na isang beses ka lamang dadaan
sa bukid.  At ikaw ay hindi pinahihintulutang mag-ani hanggang sa mga sulok ng iyong bukid kundi
kailangang mag-iwan ng ilang uhay na nakatayo doon.  At kung, sa iyong pag-aani, ay nakahulog ka
o nakatapon ng ilan sa iyong inani, hindi mo dapat balikan at pulutin ito, kundi dapat mong iwan doon
para sa mga mamumulot.

Ang mga namumulot, samakatuwid, ay mga mahihirap:  ang mga biyuda, ang mga ulila, at ang mga
dayuhan na hindi maaring magmay-ari ng lupain.   Kabilang sa pamumulot ang paglalakad sa bukid sa
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likod ng nag-aani at dinadampot ang hindi nila kinuha.  Iyon ay mahirap na trabaho – mula umaga
hanggang gabi – para sa kaunting pagkain.

Bagaman wala tayong kasanayan ng pamumulot ngayon, may ilang mahahalagang prinsipyo dito para
sa pagiging katiwalang Cristiano.  Ang una ay pag-aari ng Dios ang lahat ng bagay.  Kaya masasabi
Niya sa mga tao kung ano ang dapat gawin dito.  Ang ikalawa ay kabilang sa pagiging katiwala ang
kabutihang-loob.  Kung binigyan ka ng Dios, hindi mo dapat sarilinin kundi dapat kang magtabi, o kahit
iwan ang ilan, para sa pangangalaga ng mahihirap.  Ang ikatlong prinsipyo dito ay ang mahihirap ay
hindi dapat lamang tumanggap ng mga bigay.  Kundi sila rin, ay dapat magtrabaho para sa kanilang
pagkain.  Sinasabi sa atin ng Bagong Tipan na kung ang tao ay hindi magtrabaho, wala siyang
karapatang kumain.  Sinasabi sa atin ng Biblia na, liban sa ilang di-pangkaraniwang katayuan kabilang
na ang masamang kalusugan, gulang, o kapansanan, kailangan tayong magtrabaho upang matugunan
ang ating makalupang pangangailangan.  Walang panahon, sa Kasulatan, para sa katamaran.

Ang sitas na ito sa Biblia ay nagpapakilala sa atin kay Boaz at Ruth.  Sa talatang 1 sinabi sa atin na si
Naomi ay may kamag-anak sa panig ng kanyang asawa, isang lalaki mula sa angkan ni Elimelec, at ang
kanyang pangalan ay Boaz.  Ito ay isang napakahalagang detalye sa aklat ng Ruth.  Ito ang nagbibigay
kay Boaz ng karapatan upang mapangasawa si Ruth at sa gayon ay bumuo ng pamilya sa pangalan ni
Elimelec.  Kung ating iisipin pabalik sa kapitulo 1, nalimutan na ni Naomi ang tungkol kay Boaz.  Siya
ay nagpinta ng isang napakadilim na larawan para kay Ruth at sa kanyang pananaw sa pag-aasawa sa
Canaan.  Kaya ngayon, nang si Ruth ay umalis upang mamulot, wala siyang kaisipan tungkol kay Boaz
bilang kamag-anak.

Pangalawa, si Boaz ay ipinakilala sa atin bilang mayamang lalaki.  Ito ang nagbigay sa kanya ng
kakayahang mapangasawa si Ruth at tubusin ang lupain na dating kay Elimelec.  May dalawang bahagi
sa tungkulin ng kamag-anak:  una ay upang pakasalan ang asawa ng namatay, ang isa ay upang
bilhing muli ang kanyang lupain.  Si Boaz ay mayaman, kaya kakayanin niyang gawin ito.

Pangatlo, at pinakamahalaga, si Boaz ay ipinakilala sa atin bilang lalaking may kabanalan.  Mababasa
natin sa talatang 4 na nang dumating si Boaz ng umaga sa kanyang bukid, binati niya ang kanyang mga
manggagawa sa pagsasabing, “Ang Panginoon ay sumainyo.”  At sila ay sumagot, “Pagpalain ka nawa
ng Panginoon.”  Bakit sinasabi sa atin ito ng Banal na Espiritu?  Ito ay dahil, kung talagang kailangan
mong makilala ang isang tao, dito mo sila makikilala:  sa kanilang pansariling buhay, sa tahanan at sa
lugar ng trabaho.  Hindi mo makikilala ang katangian ng isang tao sa panunuod lamang sa kanyang
ginagawa tuwing Linggo sa iglesia, halimbawa, o pagmamasid sa kanyang pampublikong buhay.  Kundi
paano makipag-usap ang isang tao at makitungo sa mga tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay,
sa mga taong nakikita niya bawa’t araw sa kanyang tahanan o sa trabaho?  Ano ang gusto niya para
sa iba?  Ano ang kanyang mga hangarin para sa kanyang sarili?  Sabi ni Boaz:  “Ang Panginoon ay
sumainyo.”  Anong halimbawa, isang katangi-tanging halimbawa, ng kabanalan. 

At ang kabanalan ni Boaz ay lumalabas din sa paraan ng pakikitungo niya kay Ruth, na isang mahirap
na dayuhan.  Madali sana niyang paalisin at itaboy siya mula sa kanyang bukid.  Sa halip, dahil siya ay
may mataas na pagpapahalaga sa kautusan ng Dios, sinunod niya ang batas tungkol sa pamumulot at
ang kanyang papel dito.  At dahil nauunawaan niya ang biyaya ng Dios sa kanya bilang isang Israelita,
naalala niya ang dayuhan at ang mahirap sa lupain.  Ginawa niya ito bilang mayamang tao – hindi
mapagmalaki dahil sa kanyang kayamanan, kundi pinagkumbaba sa kabutihan ng Dios sa kanya.  

Pansinin ang ilang mga bagay na nagpapakita ng kabanalan ni Boaz.
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Sa talatang 5 napansin niya si Ruth.  Tinanong niya ang kanyang lingkod:  “Kaninong dalaga ito?”  Siya
ay naghahanap para sa mahirap at dayuhan.  Sa mga talatang 8 at 9 ay pinangalagaan niya si Ruth.
Sinabi niya sa kanya, “Huwag kang mamulot sa ibang bukid, kundi manatili kang malapit sa aking mga
alilang babae.  Inutusan ko na ang mga kabataang lalaki na huwag ka nilang gagambalain.”  Mayroong
tiyak na panganib para sa isang batang babae na pumuntang mag-isa sa ganitong kapaligiran.  Subalit
si Boaz ay nagmungkahing pangalagaan si Ruth.  Pagkatapos ay nagbigay din siya para kay Ruth.  Sa
talatang 9 sinabi niya sa kanya na kapag siya ay nauuhaw, malaya silang makakainom sa mga inilaan
niya para sa kanyang mga manggagawa.  At sa talatang 14 ay hiniling niyang sumalo siya sa kanila at
sa kanyang mga alipin sa oras ng pagkain, at nagbigay siya ng saganang bahagi ng sinangag na trigo
kay Ruth – sobra pa kaya may natira siyang iuuwi kay Naomi. 

Pagkatapos ay pansinin ang kanyang kabanalan lalo na sa kanyang namasdan at hinangaan kay Ruth.
Hindi pa niya kailanman nakikilala si Ruth.  Subalit narinig na niya ang tungkol sa kanya.  At may
dalawang bagay siyang nakilala sa katangian ni Ruth.   Isa, ang kanyang mabuting puso.  Sabi niya,
“Ipinaalam sa akin ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula sa pagkamatay ng iyong asawa.”
At, dalawa, nakilala niya ang pananampalataya ni Ruth, na siya ay nanganlong sa ilalim ng mga pakpak
ng Panginoong Dios ng Israel at, upang magawa ito, ay iniwan niya ang kanyang sariling bayan at
lupain.  Marahil ay narinig niya ang tungkol sa kahanga-hangang kapahayagan ni Ruth na nakatala sa
kapitulo 1:  “Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta; kung saan ka nakatira ay doon ako
maninirahan; ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos.  Kung saan
ka mamatay ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing.”  Kung narinig niya, ito ang hinangaan niya
kay Ruth.

Isang lalaking may kabanalan si Boaz.

Ngunit ang kapitulong ito ay nagpapakita rin sa atin ng ilang bagay tungkol sa may kabanalang
katangian ni Ruth.  Ang litaw na litaw ay siya ay isang mananampalataya.  Sa talatang 12 siya ay
nanganlong sa ilalim ng mga pakpak ng Makapangyarihan.  Mayroon lamang isang lugar ng kanlungan.
At, sa biyaya ng Dios, si Ruth ay pumunta sa lugar na iyon.  Isang magandang paglalarawan ito ng
mananampalataya:  isa na nanganganlong sa ilalim ng mga pakpak ng Dios.  Iyan ay larawan ng anak
ng Dios, nagdurusa, mahina, at madaling masugatan, naghahanap ng pangangalaga at kaligtasan sa
Panginoon.  Sa Awit 91:4, “Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga
pakpak ay manganganlong ka.”  Nang sinabing si Ruth ay nanganlong sa mga pakpak ni Jehovah, ibig
sabihin na, sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay naniwala sa pangangalaga ng Dios, ang
pangangalaga sa probisyon ni Cristo.  Ito ay nangangahulugan na siya ay naniniwala sa darating na
pagtatakip-sala na gagawin bilang pantakip sa kanyang mga kasalanan.  Sa pamamagitan ng
pananampalataya, siya ay lubos na umasa kay Jehovah, ang Dios ng Israel, na naging kanyang Ama.

Natagpuan mo ba ang iyong kanlungan sa Dios?  Ikaw ba ay nanganlong sa ilalim ng Kanyang mga
pakpak tulad ng ginawa ni Ruth?  Hindi mahalaga kung ano ang iyong pasanin, kung ano ang
nagbabanta sa iyo, kung anong mahihirap na tanong o katayuan ang iyong hinaharap.  Mayroong
kanlungan sa Panginoon mula doon.  Siya ang tagapangalaga at tagapagbigay.  Tinatawag tayo ng
Salita ng Dios upang magtiwala sa Kanya.  Sa Awit 62:8:  “Magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng
panahon, o bayan; ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan.”  Ang Dios ay kanlungan para
sa atin.  Kaya ang unang bagay na mapapansin natin tungkol kay Ruth ay siya ay isang babae ng
pananampalataya.
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Pagkatapos, pangalawa, pansinin na siya ay isang babae ng pagkilos.  Ang kanyang pananampalataya
ay nagkahugis sa kanyang buhay.  Sa talatang 2 siya, at hindi si Naomi, ang nagmungkahing lumabas
at kumuha ng pagkain.  Siya ang mag-isang gumawa nito.  Kahanga-hangang masipag na
manggagawa.  Nagpatuloy siya mula umaga hanggang gabi, na nagtatrabaho sa bukid.  Iyon ay
mahirap na gawain.  Pagkatapos, sa pagtatapos ng araw, kailangan pa niyang ihiwalay ang butil sa
uhay.  

Siya ay masipag na manggagawa.  Iyon ay mahalaga.  Ang kanyang pananampalataya ay nakikita
mismo sa kanyang mga gawa, sa kanyang buhay.  Kadalasan kapag binabanggit natin ang
pananampalataya iniisip natin ito na katalinuhan – kung ano ang pinaniniwalaan ng tao.  Iyan ay
mahalagang pundasyon, subalit hindi dapat huminto doon.  Ang pananampalataya ni Ruth ay hindi
lamang kung ano ang kanyang pinaniniwalaan.  Ito ay may ginagawa.  Ang pananampalatayang walang
gawa ay patay.  At pansinin na ang kanyang gawa ng pananampalataya ay hindi kamangha-mangha
sa pamantayan ng tao, kundi tahimik na kabanalan at pagpapasakop sa paraan ng Dios sa kanya bilang
isang biyuda at dayuhan.

At gayundin, ang kabanalan ni Ruth ay nagmumula sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kabutihan, sa iba.
Sa kanyang paglabas upang mamulot ipinakita niya ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga kay
Naomi.  Pagkatapos, nang siya ay bigyan ng bahagi ng pagkain, nagtabi siya ng ilan dito, ibinalot ito,
at iniuwi kay Naomi sa pagtatapos ng araw.  Iyan ay makikita sa mga talatang 14 at 18.  Ito ay detalye
na itinala ng Banal na Espiritu upang tayo ay makasulyap sa puso ni Ruth.  Eto siya, isang baguhan,
isang dayuhan.  Kinailangan niyang iwan ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay.  Ngunit hindi
siya nalulungkot para sa kanyang sarili.  Hindi niya hinihiling sa iba na maawa sa kanya.  Hindi, inuuna
niya ang iba kaysa kanyang sarili.

At, muli, ito ay bahagi ng pananampalataya.  Kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang
Kanyang bayan, at gugustuhin mong lalo ang iba bago ang iyong sarili.  Maipapakita ito hindi sa
kamangha-manghang gawa kundi sa maliliit na detalye ng iyong buhay.  Bilang isang ina, mamahalin
mo ang iyong mga anak; gagawin mo ang mga trabaho mo sa paglilingkod sa iyong pamilya.  Bilang
asawang lalaki, ikaw ay pupunta sa iyong trabaho sa araw na ito, kung paanong ginawa ito ni Ruth dito,
dahil mahal mo ang iyong asawang babae at iniisip mo siya, at marahil may isang maliit na tanda ng
iyong pagmamahal na ipinahayag sa kanya habang araw.  Magsisimula ito doon, dahil kung hindi kayo
magmamahalan sa isa’t isa sa pinakamalapit na relasyon, hindi mo kayang mahalin at hindi mo
mamahalin ang iba sa iglesia o ang iyong kapwa.  Kung tayo ay makasarili, makikita ito sa
pinakamalapit mong relasyon. 

Si Ruth ay isang babae ng pananampalataya, isang babaeng may pagkilos, at isang babaeng
nagmamahal.

At gayundin, si Ruth ay isang babaeng may pagpapakumbaba.  Siya ay mapagkumbaba sa harap ng
Dios.  At iyon ang nagpakumbaba sa kanya sa harap ng mga tao. Bilang isang mahirap, may karapatan
siyang mamulot, ngunit hindi siya mapaghingi.  Sa halip, sa talatang 7, kanyang sinabi, “Ipinapakiusap
ko na pamulutin at pagtipunin  mo ako sa gitna ng mga bigkis sa likuran ng mga nag-aani.”  Sa talatang
10, bilang tugon sa kabutihan ni Boaz, nagpatirapa siya at yumukod sa lupa, at sinabi, “Bakit ako
nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin upang ako’y iyong pansinin, gayong ako’y isang dayuhan?”  Siya
ay mapagpasalamat, at siya ay mapagkumbaba.  Ang tunay na mananampalataya na nalalaman ang
kanyang kawalang-halaga sa harap ng Dios ay magiging mapagkumbaba, mapagbiyaya, at
mapagpasalamat din sa iba.  
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Kaya mayroon ka nitong dalawang larawan:  Boaz at Ruth – dalawang mananampalataya.  Nagkakilala
sila, at bawat isa ay napansin ang kabanalan ng isa.  

Ang mga larawang ito ay narito sa Kasulatan para ating tularan at sundan.  Ang biyaya at Espiritu ng
Dios na kumilos kay Boaz at Ruth ay kumikilos pa rin ngayon sa mga Cristiano upang maging katulad
tayo ni Boaz at Ruth.  Idalangin natin na gagawin iyan ng Dios. 

Ngunit ipinapakita din nito kung paano ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay inihahanda
ang dalawang mananampalatayang ito, isang lalaki at isang babae, para sa isa’t isa, upang pagsamahin
sila sa isang banal na pag-aasawa.  Kung ikaw, bilang Cristiano, ay naghahanap ng asawa, ito ang uri
ng taong dapat hanapin, isang uri ng tao na dapat – isang Boaz, na, sa kanyang pansarili at pribadong
buhay, ay isang lalaki ng Dios; isang Ruth, na nagkakanlong sa ilalim ng mga pakpak ng
Makapangyarihan, na masipag, na mapagmahal, na mapagkumbaba.

Ito ang pasimula ng relasyon ni Boaz at Ruth.  Ito ay lalago tungo sa pag-aasawa.  Subalit anong
pundasyon, anong panimula.  Kung ikaw ay wala pang asawa, ipanalangin na ihanda ka ng Dios upang
maging banal at upang humanap ng kabanalan sa isang asawa.  Ang alindog ay madaya, at ang ganda
ay walang kabuluhan, ngunit ang babaing natatakot sa Panginoon ay papupurihan.  At iyan din ay totoo
para sa lalaki.  Ang pagiging mapanghalina ay madaya, ang lakas ay walang kabuluhan, ngunit ang
lalaking natatakot sa Panginoon ay papupurihan.

Sa ating pagtatapos sa mensaheng ito, tumingin tayo sa Dios at tingnan ang Kanyang kamay sa mga
pangyayaring ito.

Tiyakang biyaya ng Dios ang gumawa ng kabanalang ito kay Boaz at Ruth.  Sabi ni Pablo sa I Corinto
15:10, “Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako.”  Iyan ang kapahayagan ng bawat
mapagkumbabang mananampalataya.  Hindi natin ginawang kakaiba ang ating mga sarili sa iba.  Wala
tayong maaaring ipagmalaki laban sa iba.  Biyaya ang nagbukas ng puso ni Boaz sa isang dayuhang
Moabita.  Biyaya ang naging sanhi ng pagtatanong ni Ruth, “Bakit ako nakatagpo ng biyaya sa iyong
paningin, gayong ako’y isang dayuhan?”

Iyan ang tanong ng mananampalataya sa Dios.  Bakit ako makakatagpo ng biyaya sa mata ng Dios?
Bakit Siya titingin sa akin, gayong ako’y isang makasalanan?  Ito ay tanong na nagpapakita ng
soberanong biyaya ng Dios sa kaligtasan.  Bakit ililigtas ng Dios ikaw o ako o sinuman sa atin?  Nang
itanong ni Ruth ang tanong na ito, iyon ang ibig niyang sabihin:  Bakit ako tatanggapin ng bayan ng
Dios?

Ano ang sagot?  Ang sagot ay:  biyaya – ang walang bayad, soberano, hindi karapat-dapat na
kabutihan ng Dios.  Walang kahit ano para sa akin.  Ako ay minsang dayuhan sa biyaya at sa Dios.
Subalit nakalugod sa Kanya na piliin ako at baguhin ako upang maging isa sa mga anak Niya.  Kung
makikita natin iyan, ay magiging tunay tayong mapagpakumbaba.    Samakatuwid ang kamay ng biyaya
ng Dios ay narito sa kasaysayang ito.

Subalit ang kamay ng probidensya ng Dios ay narito rin.  Sa talatang 3 mayroong pahayag na
makapag-papangiti sa atin.  Sinasabi sa king King James na salin ng aking Biblia na si Ruth ay
nangyaring nakarating sa bukid ni Boaz.  Sa kanyang pag-alis upang mamulot, nagkataong nakarating
siya sa bukid ni Boaz.  Iyon ba ay nagkataon?  Sa pananaw ng tao, tila gayon nga.  Hindi alam ni Ruth
ang bukid ni Boaz mula sa iba pa.  Nalimutan ni Naomi na si Boaz ay isang kamag-anak.  Narinig na
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ni Boaz ang tungkol kay Ruth, ngunit siya ay malayong dayuhang babae.  Kaya, ito ba ay nagkataon
lang?  Hindi, ang Dios ay kumikilos.  Ang mga tauhan dito ay hindi nag-iisip at nagpaplano.  Kundi ang
Dios.  Siya ay kumikilos sa kasaysayang ito upang pagtagpuin ang mga landas nina Boaz at Ruth.

Bilang pagtatapos, may tatlong bagay na nais kong sabihin.

Una, kaugnay sa paghahanap sa isang may kabanalang asawa, ang pinakamabuti mong magagawa ay
maging banal at maghintay sa Dios.  Hindi ko ibig sabihin, kung ikaw ito, na hindi ka maghahanap o
mananalangin.  Gawin mo iyon.  Ngunit kung minsan hindi ito ang kalooban ng Dios.  At hindi mo dapat
unahan ang kalooban ng Dios at ipagpakasakit ang iyong kabanalan at ang iyong mga prinsipyo para
sa sarili mong kalayawan at kasiyahan.  Sa sitas na ito, walang palatandaan na si Boaz man o si Ruth
ay naghahanap ng isang relasyon sa isa’t isa o sa sinoman.  Ito ay kamay ng Dios, habang sila ay
namumuhay sa kabanalan at naghihintay sa Kanya, na gumagabay sa kanila tungo sa isa’t isa.  

Pangalawa, tingnan natin ang mas dakilang layunin ng Dios sa nangyayari dito.  Si Ruth ay nagpunta
sa bukid ni Boaz, na hindi niya kilala, maaga pa upang mamulot ng butil para sa pagkain.  Makalupa,
pangkaraniwan.  Subalit nakita mo, ang Dios ay gumagawa.  Ang layunin Niya ay dalhin ang
Tagapagligtas, si Jesu Cristo.  At ang pangayayaring ito ay isang bahagi ng dakilang layuning iyon.
Inaalala ng Dios ang Kanyang tipan at ipinapakita ang Kanyang katapatan sa kasayasayang ito.

At iyan ang naghahatid sa akin sa huling bagay na nais kong sabihin:  Ito, na ang Dios ay laging
gumagawa sa buhay ng Kanyang mga hinirang.  Sa lahat ng uri ng paraan na hindi natin nakikita, ang
Dios ay gumagawa.  Ang iyong daan ay maaring mahirap, kasing-hirap at nakakahiya tulad dito kay
Ruth.  Ngunit ang Dios ay gumagawa sa pamamagitan nito para sa kanyang kabutihan sa paraang hindi
niya kailanman naisip.  Gayon din para sa atin.  Iyan ang Dios na ang ilalim ng mga pakpak ay ating
pinagkakanlungan.  Ganito Siya gumagawa.  At ito ang isa sa mga kamangha-manghang katotohanan
na dapat nating pulutin mula sa aklat ng Ruth.  

_________________________________

Manlangin tayo.

Ama, gawin Mo kami, sa pamamagitan ng Iyong Espiritu, na makatulad ang kabanalan ni Boaz at Ruth
dito.  At tulungan Mo kami, anuman ang aming katayuan, na maghintay sa Iyo, nanganganlong sa ilalim
ng Iyong mga pakpak.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


