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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 2:18-23

“Pag-asa Para Sa Mga Hungkag”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ngayong, sa ating serye sa aklat ng Ruth, ating titingnan ang pangalawang bahagi ng kabanatang 2.
Pinamagatan ko ang mensaheng ito na “Pag-asa Para sa Mga Hungkag.”

Sa naunang aklat, si Noemi ay ibinalik ng Dios sa Canaan matapos na siya at ang kanyang asawa ay
sumuway ng paglipat mula sa lupaing ipinangako tungo sa Moab.  Siya ay nagbalik na isang balo at
bumalik na kasama si Ruth, ang manugang, na isa din balo.  Siya ay nagbalik na mahirap, at hungkag.
At kahit pa may lupain doon na magagamit, hindi ito sapat para magamit nila.  Hindi ito
nakakapagbigay sa kanila ng pagkain pagbalik.

Kaya si Ruth ay nagtipun-tipon.  Iyan ay ang pagsasama-sama ng butil matapos ang anihan.  Nang
gawin niya ito, inihatid siya ng Dios sa bukirin ni Boaz, na nagkataong malapit na kamag-anak naman
ni Noemi – isang kamag-anak na lalaki, na ating makikita, na isang napakahalagang katotohanan sa
aklat na ito.  Sa katunayan, ito ay susi sa buong aklat ng Ruth.  Si Boaz ay isang kamag-anak na lalaki.

Sa sitas na ating titingnan ngayon, ang puntong ito rin ang itinatampok.  Ito ay isang bagay na
nagbibigay ng pag-asa sa dalawang mahihirap na balong ito.  Sa talatang 20 sinasabi ni Noemi kay
Ruth:  “Ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit sa atin, isang pinakamalapit na
kamag-anak natin.”  Siya ay lalaking nakalimutan na ni Naomi, siyang hindi lang may kakayahan na
tubusin sila, para bilhin ang kanilang lupain at ibigay sa kanila, gayon din sa pagpapakasal kay Ruth
at makapagbigay ng mga anak sa kanilang pamilya, kundi siya rin ang isang mabait at banal na lalaki
na nagpakita ng pagka-interes kay Ruth.  Nagbigay siya ng pagkain at pangangalaga sa kanya nang
siya ay manggaling sa kanyang bukirin.

Dapat nating tandaan na si Boaz ay kumakatawan sa Lumang Tipan bilang kauri ni Jesu Cristo na ating
Manunubos.  Siya ay lumalarawan sa Lumang Tipan kay Jesu Cristo.  Habang nagpapatuloy tayo sa
aklat ni Ruth, ating makikita ang pagdating ni Cristo sa katauhan at sa inaasal ni Boaz.

Sina Ruth at Naomi ay nasa mahigpit na sitwasyon ng kahirapan.  Ang kanilang pamilya ay binabantaan
ng pagkalipol.  Ano ang kanilang gagawin?  Marahil sa ganitong kalagayan si Naomi ay nababahala.
Subalit ang mas malamig na ulo ang namayani at si Ruth ay nagpatuloy sa pagtitipon.  Ang kanyang
kaasalan ay:  “Lalabas ako at kukuha ng makakain na kailangan namin sa araw na ito.”  At nang siya
ay lumabas at nagpatuloy sa pagtitipon na may katahimikang nagtitiwala sa Panginoon, Siya ang
magbibigay sa kanya sa isang kahanga-hangang paraan na hindi nila inaasahan maging sa panaginip
man niya at ni Naomi.  Sa isang araw ang kanilang paningin sa buhay at sa kanilang kinabukasan ay
nagbabago.  May pag-asa dito para sa mga hungkag.



Page 2 of  5

Ito ang mababasa sa mga talatang 17-23 ng Ruth, kabanatang 2.  Una, sa talatang 17, sila ay
nabiyayaan ng pag-asa sa buong araw.  Lumalabas si Ruth sa umaga, na hindi alam ang dapat asahan.
May bukirin ba na magagawa niyang tipunin?  May magsasaka ba na papayag sa kanya, na isang
di-kilala, para mamulot ng sebada mula sa kanyang bukirin?  Ligtas ba para sa kanya na lumabas tungo
sa daigdig ng kalalakihan?

At ano ang nahanap niya?  Natagpuan niya hindi lang bukirin na may manggagawang nag-aani na
pumapayag sa kanya na sumunod at mamulot ng sebada, kundi kapag panahon ng pananghalian,
nakakasalamuha niya ang may-ari ng lupa, na si Boaz, na mabait sa kanya at nagsasabi sa kanya na
tulungan ang sarili sa pagkain at inumin na kanyang ibinibigay sa kanyang mga manggagawa.  Sinasabi
niya sa kanyang mga alipin na magbagsak hindi ng iilang piraso ng butil kundi ng mga kumpol-kumpol
na mga butil na mapupulot niya.  At inuutusan niya sila na pangalagaan siya.

Kaya una, ito ay isang kahanga-hangang pagkakataon sa buhay ni Ruth.  Kundi gayon din, may pag-asa
dito na para kay Ruth at Naomi sa kanilang kinabukasang higit pa sa araw na ito.  At pagkatapos ng
araw na iyun si Ruth ay maraming sebada.  Ito ay sapat na pagkain para sa dalawang tao sa loob ng
dalawang linggo.  At maliban pa rito, inanyayahan siya na manatili sa kanyang bukid hanggang matapos
ang anihan at, sa katunayan, sa buong tag-araw pa – hanggang matapos ang anihan ng trigo.  At ito
ay nangangahulugan ng pagkakataon sa maraming mga buwang darating pa.  Isang pag-asa sa mga
biyuda sa buong araw na ito!

Pero meron pa.  May pag-asa sa mga biyudang ito para sa mas mahabang panahon.   Ito ay lumabas
sa pag-uusap nila Naomi at Ruth nang si Ruth ay magbalik sa tahanan kinagabihan.  Isa sa mga
magagandang itinatampok ng aklat ng Ruth ay ang malalim na relasyon sa pagitan ng kababaihang ito.
Ito ay makikita sa pag-uusap nilang dalawa.  Ibinahagi nila ang kanilang buhay at kabigatan at pag-asa
sa bawat isa.  Hindi sila nabuhay na makasarili.  Si Ruth ay may malasakit kay Naomi, at Naomi ay may
malasakit din kay Ruth at sa kanyang kaligtasan at kinabuksan sa isang di-kilalang lupain.

Sinasabi sa atin ng mga talatang 18 at 19 na nang si Ruth ay umuwi dala niya ang lahat ng sebada at
pagkain sa kanyang biyenan na babae, na napansin agad ni Naomi na ang lahat ay naging maayos kay
Ruth – na may nagpakita sa kanya ng pambihirang kabaitan.  Sa pagkagulat itinanong niya:  “Saan ka
namulot ngayon? at saan ka gumawa? Pagpalain nawa yaong lumingap sa iyo!”  At sinabi ni Ruth,  “Ang
pangalan ng lalake na aking ginawan ngayon ay Boaz.”  Pagkatapos may maliit na detalye pa na biglang
nangyari kay Naomi.  Sinabi niya,  “Ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang
pinakamalapit na kamag-anak natin.  Pagpalain nawa siya ng Panginoon.”  At pagkatapos ay nagpatuloy
pa si Ruth sa pagsasabi kay Naomi na siya ay inanyayahan  ni Boaz sa kanyang bukirin sa pagtatapos
ng pag-aani.  At sinabi ni Naomi,  “Mabuti iyan.  Manatili ka roon!”

Ang pag-asa ngayon na ipinahahayag sa pananalita ni Naomi na siya ay malapit na kamag-anak ay higit
pa sa sila ay may sapat na pagkain lamang sa maraming araw na darating.  Dapat nating unawain kung
ano ang ibig sabihin sa natuklasan na ito ni Naomi na siya ay kamag-anak.   Ibig sabihin nito marahil,
may nagnanais na bilhin ang kanyang lupain para siya ay may pananalapi na higit pa sa anihan.  Pero
ito rin ay nangangahulugan na narito na ang mapapangasawa ni Ruth.  Si Naomi, sa nakita natin sa
kabanatang 1, ay napakatanda na para tumugon sa pangangailangan.  Pero marahil, si Boaz na nga
siguro ang lalaking ito.  At kahalagahan nito para kay Naomi, na ang unang anak mula sa isang
pag-aasawa ang papalit sa pangalan at ari-arian ni Elimelech, ang asawa ni Naomi na namatay na.
Kaya nang sabihin ni Naomi na,  “Siya ay malapit na kamag-anak,” ito ay pagpapahayag ng pang
mahabaang panahon na pag-asa.  “Ruth, ito ay magiging mabuti para sa atin sa mas mahabang
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panahon.  Siya ang lalaki na aahon sa pagkaubos ng ating pamilya at makakapagbalik sa atin ng lugar
sa Israel kasama ang bayang tipan ng Dios.”

Ang espiritual na kahalagahan nito ay nagbibigay ito ng pang walang hanggang pag-asa.  Ang
kamag-anak/manunubos na ito, na si Boaz, ay naghahatid sa atin sa isa pang Manunubos.  Kung wala
ang pagtubos na darating sa pamamagitan ni Boaz sa dulo ng aklat ng Ruth, ang iba pang Manunubos
ay hindi darating.  At makikita mo, ang Dios ang nagbubuo ng pamilyang ito, ang pamilya ni Elimelech
at Naomi, mula sa wala – upang dalhin ang isa pang Manunubos, na si Jesu Cristo.

Si Boaz ang tutubos sa lupain.  Pakakasalan niya si Ruth.  At sila ay magkaka-anak ng isang lalaki, si
Obed, na magiging ama naman ni Jesse, na siya namang ama ni David, mula dito ipapanganak si Cristo.
At kahit pa hindi ito nakita nila Naomi at Ruth, ito ang ginagawa ng Dios.  Kanyang hinuhubog ang lahi
ni Cristo, ang tunay na Manunubos at kailangan din natin.  Ang pangangailangan ni Naomi ng pangalan
at pamana dito sa Canaan ay pagpapahayag ng kanyang pag-asa sa pagdating ng Mesias, ang kanyang
pang walang hanggang pag-asa.  Nais niya ang magkaroon ng lugar sa Canaan.  Nais niya na ang
kanyang pamilya ay may bahagi sa darating na pagtutubos sa bayan ng Dios sa pamamagitan ni Jesu
Cristo.  Dito sa dalawang balo, ay may dakila at walang hanggang pag-asa.

At habang ating isinasaalang-alang ito, dapat nating makita ang hanay nito kay Jesus, ang ating
Manunubos.  Kung wala ito, tayo ay hungkag.  Tayo na mga makasalanan, walang pag-asa at ligaw sa
sanlibutang ito.  Wala tayong pag-asa sa kasalukuyan at ating kahirapan.  Wala tayong pag-asa sa
paparating na kinabukasan at ng pagkatakot sa bukas.  Wala tayong pag-asa habang tayo ay
nabubuhay hanggang kamatayan.  Wala tayong pag-asa sa kamatayan at walang pag-asa pagkatapos
ng kamatayan sa walang hanggan.  Kung wala ang Manunubos, tayo ay walang pag-asa at hungkag.
Ang mga tao na nabubuhay sa sanlibutang ito na hindi kilala si Jesus ay umiiral na walang pag-asa.
Sa Efeso 2:12 at 13 inilalarawan ng apostol ito sa ganitong paraan:  “Na kayo nang panahong yaon ay
mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga
tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Dios sa sanglibutan.   Datapuwa't ngayon kay Cristo
Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo.”

Kung ikaw ay di-mananampalataya, kung hindi mo kilala si Jesu Cristo, kung hindi mo ilalagay ang
iyong pananampalataya sa Kanya bilang tanging pag-asa ng mga makasalanan, kung hindi ka
mananampalataya sa ebanghelyo ng krus at pagdurusa ni Jesu Cristo bilang tanging kabayaran ng
iyong kasalanan at tanging tagapagpalaya sa mga makasalanan, ikaw ay nasa kawalang pag-asang
kalagayan, isang walang pag-asang landasin na naghahatid sa walang hanggang pagkawasak sa
impierno.

Subalit isang pagkakataon ito sa mga kilala ang Manunubos, si Jesu Cristo.  Dumating ang panahon na
nakilala ni Ruth si Boaz.  Isang pagbabago ito.  Nang si Jesus ay dumating ayon sa biyaya sa atin sa
ebanghelyo na may mga pangako at kapag tayo, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay nakapakinig
ng Kanyang Salita at nakita kung ano ang Kanyang ginawa at sumampalataya sa Kanya at nagsisi sa
ating mga kasalanan at nakatagpo ng kaligtasan sa Kanya, tunay na isang walang hanggang hinaharap
ang mangyayari.  Isang pagbabago na naghahatid sa ating kasalukuyang buhay.  Tayo ay nabubuhay
pa rin sa parehong sanlibutan, na may parehong kahirapan, pero ngayon bilang mga nilalang na may
pag-asa.

Kung ikaw ay isang mananampalataya, magsaya ka sa pag-asang ito.  Ano ang ginawa ni Cristo sa iyo?
Kanyang binuhay ka mula sa kadiliman at kasalanan.  Kanyang inialis ang sala ng iyong kasalanan.
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Kanyang pinalaya ka mula sa nararapat sa iyong kasalanan  - sa kaparusahan ng kasalanan sa impierno.
Kanyang pinalaya ka sa mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas at sa pamamaraan ng
sanlibutang ito.  Kanyang dinadala ka, sa iyong kaligtasan, na may malaking kagalakan at pagpapala
na makilala Siya.  Kanyang inilagay ka sa samahan ng tinubos.  Kanyang isinama ka sa iglesia, na siya
na Kanyang kasintahan.  Binigyan ka Niya ng isang pamana na walang katapusan, hindi kumukupas,
sa kalangitan.

May dakilang pangako sa bayan ng Dios.  Isang dakilang pangako, hindi lang sa kasalukuyan, kundi
ito ay umaabot sa walang hanggan.  Ang ating pag-asa ay hindi gumagalaw, hindi sa mga bagay ng
buhay na ito, kundi walang iba kundi sa dugo at katuwiran ni Jesus.  Sa pag-asa ni Naomi, ating
maipapahayag ang ating walang hanggang pag-asa kay Jesus na ating Manunubos.

May ilang mga bagay pa na nais kong bigyangdiin sa sitas na ito.  Ang unang paliwanag para sa
pagbabago ng pangyayari sa buhay ni Ruth at Naomi.  Ano ang paliwanag sa pagbabagong ito?  Ito
ba ay dahil sa lalaking si Boaz at sa kanyang pagiging mapagbigay ang nakapag pabago sa kanila?  Sa
ilang bahagi, oo.  Sa katotohanan, si Boaz ay walang pananagutan sa kababaihang ito.  Na ating
makikita mamaya sa aklat na ito, hindi naman siya ang pinakamalapit na kamag-anak.  At hindi siya
ang kapatid ng namatay na asawa.  Siya ay lalaking maawain.  Marahil tayo ay natutukso na pigilin at
hangaan dito si Boaz.  Pero huwag tayong tumigil tayo dahil, sa likod ni Boaz, ang Dios ang gumagawa.

Kinikilala ni Naomi na sa talatang 20 nang sabihin niya,  “Pagpalain nawa siya ng Panginoon, na hindi
ikinait ang kaniyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay.”  Sa likod ng kabutihan at
kahabagan ni Boaz, nakita ni Naomi ang pagkilos ng biyaya ng Dios sa paglikha ng ganitong espiritu
kay Boaz.  At nakita rin niya ang biyaya ng Dios sa kanya, kay Ruth, at sa kanyang pamilya.  At maging
sa bayang tipan ng Dios.  “Ang Panginoon,” wika niya,  “hindi ikinait ang kaniyang kagandahang loob
sa mga buhay at sa mga patay.”  Sa madaling salita, Inalala ni Jehovah ang Kanyang tipan ng kaawaan.
Ito ang mga pananalita rito.

Ang salita na ginamit dito sa kabutihan ay tumutukoy sa pag-ibig ng Dios sa Kanyang hinirang na
bayan.  Dahil sa pag-ibig, ang Dios ay nangako na magpadala ng Tagapagligtas.  Kahit pa sa Lumang
Tipan ang pangakong ito ay makikita – sa pangako kina Adan at Eba, ang pangako kay Noe, ang
pangako kay Abraham, ang pangako kay Moses at sa Israel, ang pangako sa Israel habang sila ay
papalapit sa Canaan, ang pangako kay David, lahat ng mga pangako sa mga propeta.  At muli’t muli,
sa kabila sa pagiging makasalanan  ng Isreal, iningatan sila ng Dios at pinangalagaan.  Ginawa niya ito
upang Kanyang tuparin ang Kanyang pangako at pag-iingat sa Kanyang Salita patungkol sa pagparito
ng Manunubos, si Jesu Cristo.

Iyan ay magandang ipinahayag ni Zacarias, ang ama ni Juan Bautista, nang sabihin niya:  “Purihin ang
Panginoon, ang Dios ng Israel; Sapagka't kaniyang dinalaw at tinubos ang kaniyang bayan.”  Ang
sinasabi niya ay ang kapanganakan ng Tagapagligtas:  Tinandaan ng Dios ang Kanyang tipang
pangako.

Inaalala ng Dios ang tipang pangako na magpapaliwanag ng pagbabago sa pangyayari dito sa mga
biyuda.  Inaalala ng Dios sa Kanyang kaawaan, ang nagpupuno ng pag-asa.  Si Jehovah ay maawain.
Sa Kanyang biyaya Kanyang pinasagana si Boaz upang siya ay maging maawain sa kanila.  Maaaring
si Boaz ay maging isang matigas, malupit na lalaki.  Subalit dahil sa alam natin na biyaya ng Dios sa
kanya, si Boaz ay isang lalaking mahabagin.  Ang biyayang ito ay nagpapaliwanag ng pagbabago kay
Ruth.  Ipinapaliwanag ng biyayang ito ang ang masaganang relasyon na nabuo sa pagitan ng
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kababaihang ito mula sa dalawang magkaibang pinagmulan.  Alam nila ang biyaya ng Dios.  Inaalala
ng Dios ang Kanyang bayan sa kawalang pag-asa ng kanilang mga kasalanan, at Kanyang ipinadala ang
Tagapagligtas, ang Manunubos na si Jesu Cristo.  Kaya meron ngayong pag-asa sa kababaihan.  At ang
paliwanag sa biyayang ito ng Dios.

At ngayon, sa pinakahuli, nais kong ipunto ito sa pagpapatuloy ni Ruth.  Sina Ruth at Naomi ay may
pag-asa.  Pero mahaba pa bago nila matamo ang pag-asang ito.  Kaya naman, sinabi ni Naomi kay Ruth
sa talatang 22:  “Mabuti, anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kaniyang mga alila, at huwag
kang masumpungan sa ibang bukid.”  Ang sinasabi niya kay Ruth,  “Ngayong nakatagpo ka na ng lugar
ng pagpapala, manatili ka rito, kahit pa ito ay mahirap na gawain at matagal pang paghihintay.”

May pagpapalakas-loob dito una sa mga hinirang ng Dios – na manatili sa lugar ng pagpapala ng Dios
– kahit ito pa man ay mahirap.  Nasaan ang lugar ng pagpapala ng Dios?  Ito ay lugar kung saan
inilalagay ka ng Dios sa araw na ito.  At ang manatili rito ay nangangahulugang mamuhay sa pagsunod
sa lugar na iyan.  Marahil ito ay mahirap.  Subalit sinasabi ng Dios,  “Manatili ka d’yan, maghintay ka.
Ang pag-asa mo ay darating,”  Ang lugar ng pagpapala ng Dios ay lugar kung saan kasama mo ang
bayan ng Dios sa iglesia, kung saan ang katotohanan ay nananatili at itinuturo, kung saan ang Salita
ng Dios ay napaparangalan ay sinusunod.  Dito ang Dios, ang Manunubos, ay nakakapagbigay Siya sa
mga hinirang ng kaligtasan at pagpapala.

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, panatilihin po kami na malapit sa Iyo.  Tulungan po kami na mamuhay na may katapatan
sa Iyo pong Salita sa lugar na pinaglagyan Mo po sa amin sa buhay.  Panatilihin kami kasama ng iyong
mga hinirang.  Punuin kami ng pag-asa at pagpapala habang kami ay namumuhay sa sanlibutang ito
na mula rito kami ay pinalaya.  Bigyan kami ng pag-asa na ang kamatayan ng Iyo pong Anak sa krus
ang makakatugon.  Sa pangalan ni Jesus namin ito dalangin, Amen.


