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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 1:6-18

"Tapat Hanggang Sa Kaibuturan"

ni Rev. Carl Haak

Noong nakaraang linggo sinimulan natin ang serye ng mga mensahe sa aklat ng Ruth, kaugnay sa
pagdiriwang ng iglesia ni Jesu Cristo sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Ginawa natin iyon dahil ipapakita
sa atin ng aklat ng Ruth ang kahanga-hangang biyaya ng Dios sa pagdadala ng Tagapagligtas, sa biyaya
lamang.  Sapagkat si Ruth, sa Lumang Tipan, ay hindi kabilang sa bayan ng Dios.  Subalit siya ay
ihuhugpong ng Dios, dadalhin siya sa bayan ng Dios.  At siya ay magiging isa sa mga ina ng Panginoon,
iyan ay, siya ay nakalinya sa lahi ng mga babaeng mananampalataya na pinagmulan ng ating Panginoong
Jesu Cristo ayon sa Kanyang laman.

Nakita natin na ang aklat ay nagsimula sa pagsasabi sa atin tungkol kay Elimelec at Naomi, dalawang
kaanib ng kaharian ng Dios sa Israel, at kanilang mga anak na sina Malon at Chilion, na sa mga araw ng
taggutom ay iniwan ang lupain ng Juda at Bethlehem upang pumunta sa lupain ng Moab.

Sina Elimelec at Naomi ay bumalik sa sanlibutan. Sa kabaligtaran, unti-unti, lumayo sila mula sa dapat
nilang karoonan:  kasama ng bayan ng Dios at sa ilalim ng Salita ng Dios.  Sila ay umatras sa iglesia
patungo sa sanlibutan.  Ganyan kadalasan ang nangyayari.  Sa katunayan, napakadalas na ganyan ang
nangyayari, hindi ba?  Sinasabi natin, bilang mga anak ng Dios, “O, hindi ako sasama sa sanlibutan!”
Subalit ang puso natin ay nagsisimulang manlamig kay Cristo at sa Kanyang Salita at sa iglesia, at
nagsisimula tayong mag-isip sa kung “Ano ang kakainin natin?  Ano ang aariin natin?  Kailangan natin ng
higit pa.”  At unti-unti tayong umaatras sa iglesia patungo sa sanlibutan.     

Subalit nakita natin na hindi kinalimutan ng Dios ang Kanyang bayan.  Hindi kahit isang saglit na nawala
sa paningin ng Dios ang Kanyang layunin kay Jesu Cristo.  Ibabalik ng Dios si Naomi sa pamamagitan ng
matinding pagsaway, pagsaway na hihiwa hanggang sa kailaliman ng kanyang puso. 

Ngayon ay titingnan natin kung paano ibinalik ng Dios si Naomi sa mga talatang 6-18 ng Ruth 1.  Dahil
sa haba ng sitas na iyan hindi ko na ito babasahin sa puntong ito.  Ngunit hihilingin kong basahin na lang
ninyo ito.  Ito ay sitas na alam natin.  Ito ang sitas na nagsasabi tungkol kay Naomi (na isa na ngayong
biyuda, yamang nawalan ng asawa sa lupain ng Moab, at may dalawang manugang na nawalan rin ng
kani-kanilang asawa, ang dalawang anak ni Naomi) na nagpapasyang kailangan niyang bumalik sa bayan
ng Dios, pabalik sa lupain ng Juda, dahil narinig niya na naalala ng Dios ang Kanyang bayan at nagdala
Siya ng pagkain sa lupain ng Canaan.  Sa kanyang pagbabalik, sinikap niyang himukin ang kanyang mga
manugang upang huwag nang sumama sa kanya kundi manatili sa lupain ng Moab.  Isa sa kanila, si Orfa,
sa wakas ay sumuko at bumalik upang tumira sa lupain ng Moab.  Ngunit ang isa, si Ruth, ay hindi iyon
ginawa.  Ayaw niyang iwan si Naomi, dahil gumawa ang biyaya ng Dios sa kanyang puso, at siya ay
magiging tapat sa Dios at kay Naomi; tapat sa bayan ng Dios at pangako; tapat hanggang sa kaibuturan.

Tingnan natin iyan sa ilang sandali ngayon.  
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Gaya ng sinabi ko, ipinasya ni Naomi na siya ay babalik sa lupang pangako, sa lupain ng Canaan.
Naghanda na siya kasama ang dalawa niyang manugang upang magbalik sa lupain ng Canaan.
Gayunman, di nagtagal ay sinimulan niyang himukin sila na huwag na silang bumalik na kasama niya.  Sabi
niya, “Gawan nawa kayo ng mabuti ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin
– ngunit manatili kayo sa lupain ng Moab.”

Ngayon, isa sa kanila, si Orfa, gaya ng sinabi ko, sa wakas ay sumang-ayon dito.  Iyan ay dahil hindi
tinanggap ni Orfa sa kanyang puso ang biyaya ng Dios, at tunay siyang kabilang sa lupain ng Moab.  Ang
Moab ay naglilingkod sa paganong dios-diosan, si Cemos, at ang dios-diosang iyon ay naghahari sa puso
ni Orfa.  Ang sanlibutan ay naghahari sa kanyang puso.  Hangga’t nananatili si Naomi sa Moab, maaaring
tumirang kasama niya si Orfa, hindi sinasalungat ang relihiyon ni Naomi, subalit hindi rin ito tinatanggap
bilang kanya.  Ngunit maaari siyang dumating sa punto kung saan ipapakita niya ang tunay niyang mga
kulay, na talagang may natural lamang siyang pagmamahal kay Naomi at wala ng iba pa.

Subalit tumanggi si Ruth na iwan si Naomi.  Nais niyang sumama kay Naomi pabalik sa lupain ng Canaan
dahil sa espiritual na tali, dahil sa isang bagay na ginawa ng Dios sa kanyang puso, dahil ang tali niya kay
Naomi ay ang tali ng pag-ibig ng Dios.  Iyan ay mahalagang salita.  Kabataan, kailangan mong marinig
iyan.  Kailangan nating lahat na marinig iyan.  Dapat mong malaman na hindi ang pagmamahal sa laman
ang mahalaga, ang emosyonal na pagmamahal, ang pagmamahal na tumatangay-sa-iyong-mga-paa, ng
isang guwapo, mabuting binata o ng isang magandang dalaga.  Kundi ang mahalaga ay ito:  siya ba ay
sasama sa iyo upang sumamba sa Dios gaya ng nararapat na Siya ay sambahin sa katotohanan?  Hindi
sapat sa iyo kung magkakasundo lang kayo at nakakaramdam ng pagmamahal sa isa’t isa.  Kundi ang
inyong relasyon sa pag-aasawa, habang kayo ay naghahanda sa pag-aasawa, dapat ay ang tapat na
pagnanasang lumakad na magkasama sa pag-ibig ng Dios. 

Sa pagbabalik ni Naomi siya ay nabibigatan sa ilalim ng pagsaway ng kamay ng Dios.  Naiisip ko na ang
ilan sa mga kaisipang tumakbo sa kanyang isipan.  Siguro ay nakabuti sa puso niya na makita ang
katigasan ni Ruth, sa pagsasabing hindi niya iiwan si Naomi.  Ngunit, kasabay nito, sa palagay ko ay hiniwa
din nito ang kanyang puso.  Sapagkat naiisip din niya ang sarili niyang pagpapabagu-bago sa harapan ni
Ruth.  Malinaw na naging tapat si Naomi sa dalawa niyang manugang upang magpatotoo sa katotohanan
tungkol kay Jehovah, ang katotohanan ng pangako ni Jesu Cristo, na ang bayan ng Israel ang bayang
Kanyang pinili at ang mamuhay sa mga pangako ng Dios ay ang mamuhay sa buhay na walang hanggan
kahit ngayon.  Ngunit sa pagbibigay niya ng patotoong iyon, ang sarili niyang pagpapabagu-bago ang
kailangang humiwa sa kanyang puso.  Marahil ay inisip niya, “Habang nagsasalita ako tungkol kay Jehovah
na aking Dios sa aking mga manugang, magtatanong sila sa akin, ‘Kung Siya ay tunay na napakadakila
at maluwalhati, bakit ka tumakas sa pagsamba sa Kanya?  Kung Siya ay lubos na makapangyarihan, bakit
hindi mo Siya pinagtiwalaan na magtustos ng iyong mga pangangailangan sa lupain na nasa ilalim ng
taggutom?’”

Subalit, gayunpaman, sa kabila ng lahat niyang pagpapabagu-bago, pinagpala ng Dios ang kanyang salita
at gumawa ng pananampalataya ang Dios sa puso ni Ruth.  Ngayon si Ruth ay nakatayo sa harapan ni
Naomi na may matibay, magandang pananampalataya, nagpasyang hindi siya hihiwalay kay Naomi.

Si Naomi, gaya ng sinabi ko, ay sinubukan siyang itaboy.  Sabi niya sa kanila nang sila ay paalis na,
“Kayo’y bumalik na, magpatuloy kayo sa inyong lakad,” na tila baga itinutulak niya sila palayo.  Sabi niya
sa kanila, “Dapat ninyong suriin ang ginagawa ninyo.  Talaga bang nais ninyong bumalik na kasama ko?
Wala na akong mga anak para maging asawa ninyo.  At babalik na lamang ako sa buhay ng isang biyuda
sa isang lupaing banyaga sa inyo.  Nais n’yo ba iyan?  Tingnan ninyo ang kailangan ninyong talikuran.
Ruth, tingnan mo ang kailangan mong iwan.  Ang sarili mong bayan kung saan ikaw ay napamahal, kung
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saan ka ipinanganak.  Ang iyong ina.  Hindi mo na siya makikitang muli.  Ang mga kapatid mo at mga
kamag-anak at mga mahal sa buhay.  Ang mga dios ng lupaing ito.  At para saan mo sila kailangan iwan?
Para sa isang bayan na di kilala at lupaing di kilala.  At, huwag mong kalimutan, Ruth, na magiging
napakahirap para sa atin bilang mga biyuda.  Walang mag-iingat sa atin at mangangalaga.  Ruth, mas
mabuting bumalik ka na.” 

Nang marinig ang mga salitang iyon, si Orfa ay bumalik.  Ngunit nagpinta si Naomi ng napakadilim na
larawan para kay Ruth at sinikap siyang himukin upang bumalik.  Subalit si Ruth ay nakapagpasya na.
Hinalikan ni Orfa ang kanyang biyenan, nabasa natin, at nagpaalam.  Ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya,
at sinabi ni Ruth, “Huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan, o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo!
Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta; kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan … Kung
saan ka mamatay ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing.  Gayon nawa ang gawin ng Panginoon
sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo.”

Iyon ay mga salita ng pagpapasya at matatag na paninindigan.  Walang naiwan pagdududa sa kanyang
pagnanais.  Higit pa ang sinasabi niya kaysa, “Tumigil ka sa pakikiusap na ako’y bumalik.”  Sinasabi
niyang, “Naomi, huwag mo akong hadlangan.  Huwag mo akong salungatin.  Mayroon akong di-matitinag
na paninindigan na pupunta ako sa Canaan.  Sasama ako sa iyo, biyenan ko.  At ako ay pupunta hindi
dahil sa isang makalupang pagmamahal lamang sa iyo o mula sa anumang pantaong kadahilanan, kundi
ako ay pupunta dahil may pareho akong pananampalataya tulad ng sa iyo.  Kaya ako pupunta.  Hindi ka
dapat humadlang sa aking pananampalataya.”

Mayroong napakabanal na bagay na nagaganap doon.  Sinasabi ni Ruth sa kanyang biyenan, “Ako ay
kumikilos mula sa banal na motibo, hindi mula sa pantaong motibo. Ang mga dios ng Moab ay
nagkapira-piraso.  Ang Moab ay matakuwil nawa.  Kahit ang sarili kong mga mahal sa buhay, kung
kinakailangan, tatalikuran ko sila.  Sasama ko sa iyo dahil tayo ay magkabilang.  Hindi ako sasama sa iyo
dahil lamang sa ikinasal ako sa iyong anak.  Kundi ako ay ikinasal sa iyo sa isang pananampalataya, at sa
isang pangako kay Jesu Cristo.  Ang iyong Dios ay aking Dios, ang iyong bayan ay aking bayan.  Walang
maghihiwalay sa atin maliban sa kamatayan.  Walang makakapigil sa akin, Naomi, sa paglakad kasama
mo sa pananampalataya sa Canaan.”

Iyon ay maluwalhating kapahayagan.  Sa iyo ba iyon?  Taglay mo ba ang pananampalatayang iyon, yaong
pag-ibig sa Dios, para sa Kanyang katotohanan, para sa Kanyang layunin, para sa Kanyang Anak, para sa
Kanyang iglesia?

Iyan ay bagay na lubos na kahanga-hanga, hindi ba?  Sabi ni Ruth kay Naomi, “Ang iyong bayan ay
magiging aking bayan, at ang iyong Dios ay aking Dios.”  Sinasabi niyang, “Ang Dios ay aking Dios.  Ang
tunay at buhay na Dios na iyong ipinapahayag ay ang Dios na aking ipinapahayag.”  Iyan ay
napakahalaga.  Hindi siya sasama sa pag-asang sa lupain ng Canaan ang Dios ni Naomi ay magiging
kanyang Dios.  Kundi dahil ang Dios ni Naomi ay kanyang Dios, kaya babalik siya.

Pansinin iyan nang mabuti.  Napakadalas kapag ang isang tao ay mag-aasawa na, ganito ang kanyang
iniisip, “Pagkatapos naming magpakasal, mauunawaan niya, sana.”  Hindi, huwag mong gawin sa ganoong
paraan.  Iyan ay kahangalan.  Gawin mo sa ganitong paraan:  Magpakasal dahil ang iyong Dios ay
kanyang Dios, dahil naglilingkod kayo sa parehong Dios at parehong pananampalataya at parehong
katotohanan.  Huwag hintayin na maayos ang mga usaping pang-relihiyon at mga usapin ng
pananampalataya pagkatapos ng pagpapasya, pagkatapos ng kasal.  Ang mga bagay na iyon ay dapat
maging batayan ng iyong pag-aasawa.  Iyan ang sinasabi ni Ruth.  “Ang Dios ay maluwalhati at Siya ay
aking Dios.  Ako ay dinala upang makilala at mahalin, pagtiwalaan at paglingkuran Siya.  Ang aking buhay,
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sa kanyang patutunguhan, ay maayos na.  Sa ganitong paraan patungo ang aking buhay; magiging tapat
ako sa Dios at sa Kanyang iglesia.  At tatalikuran ko ang sanlibutan.  Ako ay lulugar kasama ng bayan ng
Dios.  Bakit ko gagawin iyan?  Gagawin ko iyan dahil ang Dios ay aking Dios.  Walang makalupang
pagsasaalang-alang, kundi mula lamang sa pananampalataya.”

Ang Dios, kung gayon, ang dapat maging dahilan para sa mga pagpapasya sa ating buhay.  Dapat ay kaya
nating sabihin, “Ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay, dahil ang Dios ay aking Dios.  Ito ang dahilan
kung bakit ko piniling tumira kung saan ako nakatira, ito ang dahilan kung bakit ko piniling magtrabaho
kung saan ako nagtatrabaho, dahil sa walang wakas at walang hanggang Dios na nagbigay ng Kanyang
Anak upang ibuhos ang Kanyang dugo para sa aking kaluluwa ay aking Dios.  Iyan ang nagtatakda kung
paano ako mabubuhay.”

Paano ka gumagawa ng pagpapasya?  Tinitingnan mo ba muna ang ginagawa ng iba?  Sinusundan mo
lang ba ang iyong mga kaibigan?  Sinusukat mo ba ang ekonomiya at hinahatulan kung ano ang kakayanin
ng ekonomiya?  Ang pinakahangganan ba para sa iyo ay dolyar?  O ang iyo bang pasya at pagpapasya
sa buhay ay batay sa prinsipyong ito:  hindi mo ikinahihiyang ipahayag na ang Dios ay iyong Dios at
susundin mo Siya at mabubuhay sa Kanyang harapan?  Iyan ay pananampalataya.

Ang Dios dapat ang dahilan sa mga pagpapasya sa ating buhay.

Pagkatapos, makikita mo, kung ang Dios ay ating Dios, kung gayon ang bayan ng Dios ay nagiging ating
bayan.  Iyan din ang sinasabi ni Ruth.  “Ang iyong bayan ay magiging aking bayan.”  Iyan ay isang
maluwalhating kapahayagan.  Hindi pa niya nakikilala ang mga taong ito.  “Gayunman,” sabi niya, “ang
mga mananampalataya sa Canaan ay aking bayan.  Sila ay tunay na akin,” dahil siya ay pinag-isa ng Dios
sa kanila.

Sila ay pinili ng Dios, ngunit ang Dios, sabi ni Ruth, ay pinili rin ako.  Sila ay pinatawad ng Dios, ngunit
pinatawad Niya ako.  Ang Dios ay naging kaligtasan nila, ngunit Siya ay naging aking kaligtasan.  Sila ay
pinangangalagaan ng Dios.  Gayundin ako.  Walang makakahatol sa kanila habang sila ay nakatayo kay
Jesus.  Totoo din iyan sa akin.  Ang iyong bayan ay aking bayan.

Ang pagkakaisang nararamdaman natin kasama ng bayan ng Dios ay dahil sa gawa ng Dios, dahil sa gawa
na isinagawa ng Dios sa kanila at sa atin.  Kaya tayo ay mabubuhay kasama ng bayan ng Dios.

Isang kahanga-hangang kapahayagan.  Si Ruth ay tunay na tapat hanggang sa kaibuturan.  Sabi niya, “Sa
espiritual ako ay kaanib ng katawan ni Jesu Cristo.  Ako ay handang gumawa ng malinis at ganap na
pagkalas mula sa Moab.  Hindi na ako babalik sa Moab.  Ako ay sasama, kailangan kong sumama sa iyo,
Naomi.  Babalik ako sa lupain ng Canaan dahil ang iyong Dios ay aking Dios at ang iyong bayan ay aking
bayan.” 

May ilang mga aral dito.  Isang tiyakan ay ito:  Tinuturuan tayo ng pagiging di-maaari ng dalawang
espiritual na pagka-mamamayan.  Tinuturuan tayo ng pagiging di-maaari ng pagiging kapwa sa sanlibutan
at sa iglesia.  Tinuturuan tayo ng katotohanan ng Kasulatan na may isang malaking bangin ang nakalagay
sa pagitan ng iglesia at ng sanlibutan.  Tayo, bilang mga sumasampalatayang bayan ng Dios, ay nasa
sanlibutan.  Wala nang pisikal na hangganan gaya ng sa lupain ng Moab at sa lupain ng Canaan.  Tayo
ay nasa sanlibutan.  Dapat tayong manirahan sa sanlibutan.  Ang tawag sa iglesia ay hindi upang tumakas
sa sanlibutan sa isang pisikal na paghiwalay.  Hindi iyan gagana paanu’t paano man, dahil ang
makasalanang sanlibutan ay dala natin sa ating mga puso.  Subalit ang pagkatawag natin ay hindi upang
umayon sa sanlibutan, upang sumama sa sanlibutan sa paghahangad nito sa kasalanan, kundi upang
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maging bayang nakabukod at banal sa Panginoong Dios, upang maging ilaw ng sanlibutang ito.  Ang mga
hangganan ay ang mga linya ng biyaya.  Ang hangganan ay inangkin na ang ating puso sa pag-ibig sa
Dios, at ang ating mga buhay ay dapat gugulin sa paglilingkod sa Dios.  Ang makiayon sa sanlibutan ay
mangangahulugang kukunin natin sa ating sarili ang kanilang mga pinahahalagahan.  Kukunin natin ang
pamamaraan ng kanilang pag-iisip at paghatol.  Gagayahin natin ang paraan ng kanilang pamumuhay.
Susundin natin sila at hahanapin ang pagtanggap at pagsang-ayon nila.  Mamumuhay tayong iniisip na
ang mga kalayawan ng kasalanan ang mga bagay na mahalaga.  Iinumin natin ang kopa ng sarili nating
pagnanasa.  Subalit nalaman natin sa sitas na ito mula sa aklat ng Ruth na ang isa ay hindi maaaring
maging taga-iglesia at taga-sanlibutan.  Hindi tayo maaaring sa pareho.  Kung minsan sinusubukan natin.
Kung minsan ang mga Cristiano ay ikinahihiya si Jesu Cristo.  At kung minsan natatakot tayong pag-isipan
na tayo ay naiiba.  Ang kalikasan natin ay nagnanais ng pagsang-ayon nitong kasalukuyang sanlibutan at
ayaw nating maiwasan.  Kapag nangyari iyan sa atin, kung minsan ay lumalamig ang ating pagmamahal
sa iglesia at nagsisimulang lumayo mula sa katotohanan ng Salita ng Dios.  Ang sanlibutan ay
nagsisimulang humiling sa ating pagmamataas.  Ang sanlibutan ay nagsisimulang magsabi sa atin, “Ikaw
ang gumagawa ng sarili mong pagpapasya.”  Nais ng sanlibutan na ipinta ang mga inaangkin ng iglesia
at ni Jesu Cristo bilang malupit, mapaniil, mapagbawal, at nakakabagot. 

Ngunit ang Salita ng Dios ay ito:  Sa Kanyang biyaya tayo ay hindi na sa sanlibutan, bagama’t nakatira
tayo dito.  Kundi tayo ay kay Jesu Cristo.  Ang Dios ay ating Dios.  Tayo ay sa Kanya sa sanlibutang ito.
Kaya, hindi natin dapat palabuin ang mga linya.  Dapat tayong mabuhay sa pananampalataya.  At ang
pananampalataya dapat ay napakahalaga.  Sa pamamagitan ng pananampalataya dapat nating ipahayag
sa ating buhay na kasama tayo ng lahat ng may takot sa Dios at tumutupad sa Kanyang mga utos.  Sa
pamamagitan ng pananampalataya dapat tayong mamuhay mula sa iglesia.

Ngunit may isa pang aral dito.  Ang aral na iyan ay maaaring tawagin na pagiging di-maaari ng hindi
buong pag-ibig.  Kung mahal natin ang Dios, kung gayon ay dapat din nating mahalin ang bayan ng Dios.
Kung minsan kinukuha ng Cristiano itong pilipit na kaisipan na, “Kaya kong mahalin ang Dios at magkaroon
ng relasyon kay Jesu Cristo, pero ayaw ko sa bayan ng Dios at maaari akong magtanim ng sama ng loob
sa kanila at magkaroon ng mga paratang at masasamang pag-iisip tungkol sa kanila.”  Hindi ganyan.  Alam
iyan ni Ruth.  Hindi niya sinabi kay Naomi, “Ang iyong Dios ay magiging aking Dios at maghintay na lang
tayo at tingnan tungkol sa mga tao doon kung yayakapin ko ba sila at makikipagsapalaran sa kanila.
Hintayin na lang natin iyan dahil, sa kabila ng lahat, alam mo na, Naomi, ang relihiyon ay isang personal
na bagay – sa pagitan ko lamang at ng Dios – at hindi talaga sangkot ang sinuman kundi ako at ang Dios.”
Hindi siya ganyan magsalita! Naunawaan niya na kung ang Dios ni Naomi ay kanyang Dios, kung gayon
ang bayan ni Naomi ay kanyang bayan.  Kung siya ay nakipag-isa sa Dios, kung gayon siya ay nakipag-isa
rin, sa mismong katotohanang iyon, sa bayan ng Dios.

Hindi maaari para sa iyo ang magkaroon ng di-buong pag-ibig – ang ibigin ang Dios at hindi ang Kanyang
iglesia at bayan.  Kung hindi mo mahal ang iglesia ng Dios, at kung hahayaan mo ang iyong sarili bilang
anak ng Dios na mamuhay na may pagdududa, paninibugho, pagkainggit, pagpaparatang laban sa kapwa
mo kaanib sa iglesia, ang problema ay nabigo kang mahalin ang Dios.  Iyan ang problema.  Kapag mahal
natin ang Dios, mamahalin din natin ang Kanyang bayan.

Isang kahanga-hangang pananampalataya ang sa katunayan ay na kay Ruth.  Nawa ay gawin iyan ng Dios
sa ating mga puso.  Maging tapat nawa tayo sa Dios, sa Kanyang iglesia, sa Kayang kaharian at layunin.
 

Pagpalain nawa ng Dios ang Salitang ito sa ating mga puso.
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__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita ngayon.  Dalangin namin na nawa ay pag-aralan namin ang Iyong Salita.
Dalangin namin na ang pananampalataya ding iyon na gumawa kay Ruth ay gumawa sa amin araw-araw,
upang kami ay yumakap sa Iyo, ang tanging tunay na Dios, sa Iyong Salita, at sa Iyong iglesia at bayan.
Sa pangalan ni Jesus, Amen.


