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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 4:1-12

"Ruth: Siya’y Aking Tutubusin"

ni Rev. Carl Haak

“Siya’y aking tutubusin.”  Ito ang mga salitang ginamit ni Boaz upang manumpa na pakakasalan niya
si Ruth.

Ngunit habang napapakinggan natin ang mga salitang iyan ngayon, huwag nawang si Boaz ang ating
marinig kundi si Jesu Cristo.  Sa buong panahon nangako ang walang hanggang Anak ng Dios na
tutubusin ang Kanyang iglesia sa pamamagitan ng Kanyang napakahalagang dugo.  At iyan ang ating
ipinagdiriwang sa kapanganakan ni Jesu Cristo – ang pagdating ng Manunubos, ang Isang ipinadala
ng Ama upang panumbalikin tayo mula sa ating mga kasalanan at upang dalhin tayo sa walang
hanggang tipan ng pag-aasawa sa Dios.  Si Jesus Cristo ang Isa na tumubos sa atin sa Kanya mismong
dugo mula sa lahat nating pagkakasala.

Ito ang inilalarawan sa atin sa aklat ng Ruth na ating sinusundan sa loob ng nakaraang ilang linggo.
Sa aklat ng Ruth nakikita natin ang kahanga-hangang katotohanan na nilayon ng Dios upang tubusin
ang isang iglesia at inihanda ng Dios ang lahat ng mga bagay upang maihatid Niya ang Manunubos,
ang kamag-anak, sa mga salita ng aklat ng Ruth.  Ipinapakita ng Dios na ihahatid Niya si Jesu Cristo
sa pamamagitan ni Ruth  na Moabita.  Bakit?  Nakita natin na ito ay upang ipakita ang biyaya ng Dios
– inililigtas ng Dios ang di karapat-dapat.  Ang biyaya ng Dios ang naghatid kay Cristo mula sa mga
ganap na di karapat-dapat sa kanilang sarili upang magkaroon ng anumang bahagi sa Kanya.  Inihatid
ng Dios ang Kanyang Anak sa ganitong paraan upang ipakita na si Cristo ay hindi dumating sa kalooban
ng tao.  Si Jesu Cristo ay hindi gawa ng mga pagnanasa ng tao.  Si Jesu Cristo ay hindi isang dakilang
halimbawa kung magiging gaano kabuti ang tao.  Kundi si Cristo ay ganap na nagmula  sa Dios.  Siya
ang kaloob ng kaligtasan ng Dios.  Ang inihatid ng Dios si Cristo sa paraang dumadaig sa mga hadlang
ng laman.  Laging may mga hadlang sa pangako ng Dios.  Ang Dios, mula sa walang hanggan, ay
nangakong ililigtas ang Kanyang bayan sa pamamagitan ni Jesu Cristo – subalit palagi, mula sa
pananaw ng tao, iyan ay tila baga imposible.  Iyan ay isinaayos ng Dios, muli, upang ipakita ang hiwaga
ng Kanyang biyaya.  Walang makadadaig sa Kanyang layunin; tiyak Niyang ililigtas ang Kanyang bayan
mula sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pinakamamahal Niyang Anak na si Jesu Cristo.
Pakinggan nating magsalita ngayon si Jesu Cristo ng maluwalhating pananalita sa bawat nagsisising
anak ng Dios, sa lahat ng, sa biyaya ng Dios, ay umaasa sa Dios ngayon.  Pakinggan natin ang mga
salitang ito:  “Siya’y Aking tutubusin.  Aking tutubusin ang Aking iglesia.” 

Iniwan natin si Naomi at Ruth at Boaz noong isang linggo sa pangako ni Boaz na tunay niyang
ninanasang mapangasawa si Ruth subalit mayroong isa na mas malapit ang relasyon kaysa kanya at,
sa susunod na araw, hahapin niya ang lalaking ito upang tiyakin kung nanaisin ba niya o hindi na
isagawa ang bahagi ng isang manunubos.  Kung hindi gagawin ng lalaki, kung gayon tiyak na gagawin
ni Boaz at pakakasalan si Ruth. 
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Balikan natin sandali ang kautusan ng manunubos na ating tinukoy noong nakaraang linggo.  Sa
kautusan ng manunubos mayroon talagang dalawang kautusan na malapit na magkaugnay.  Sa
Deuteronomio 25 makikita natin na kailangang tubusin ng manunubos ang pangalan ng yumaong mahal
sa buhay.  Kung ang isang lalaki ay namatay ng walang anak na lalaki upang magpatuloy ng kanyang
pangalan, ang kapatid ng lalaki, o ang malapit na kamag-anak, ang mapapangasawa ng biyuda upang
magkaroon ng anak sa kanyang pangalan.  Ngayon, kung ang kanyang kapatid ay may asawa na, hindi
hinihingi ng kautusan na mapangasawa ang biyuda ng kanyang kapatid.  Ito ay lalabag at magiging
salungat sa Salita ng Dios, Genesis 2:24:  “Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang
ina, at pumipisan sa kanyang asawa (isahan); at sila'y nagiging isang laman. “  Walang lugar para sa
ikatlong partido sa pag-aasawa.  Ang pag-aasawa nang dalawang beses o higit pa ay salungat sa
kautusan ng Dios.  Hindi natin dapat pakahulugan ang kautusan ng manunubos na nagmumungkahi
na ang isang lalaki, kung gayon, ay maaaring magkaroon ng maramihang pag-aasawa – ang sarili
niyang asawa at pagkatapos kung mamatay ang kanyang kapatid kailangan niyang pakasalan din ang
biyuda ng kanyang kapatid.  Hindi.  Ang lalaki dapat ay nag-iisa o walang asawa.  At ang malapit na
kamag-anak, na kilala ni Boaz na mas malapit na kalahi ng asawa ni Naomi na si Elimelec kaysa kanya,
ay malinaw na walang asawa.  

Pangalawa, kasama sa kautusan ng manunubos ay ang pagtubos sa lugar.  Ito ay ipinahayag sa atin
sa Levitico 25.  Hindi lamang ang pangalan ng lalaki ang mawawala kung wala siyang anak na lalaki,
kundi ang kanyang lugar, ang kanyang mana, ang piraso ng kanyang lupain.  Ang lupaing iyon, ay
dapat ding tubusin, kailangang bilhin, ang magpagbibilhan ay magiging pangsuporta sa biyuda, binili
sa paraang di-makasarili, upang ang anak na ipapanganak sa pag-aaswang ito ay magmamana ng
ari-ariang iyon at mapapanatii ang pangalan at ang lugar ng kanyang ama.

Ang mga ito ang kautusan na alam ni Boaz nang pumunta siya kinabukasan sa mga pintuang bayan
upang humarap sa matatanda upang mapag-usapan lahat ng ito sa pinakamalapit na kamag-anak.  May
malasakit siya sa pangalan at lugar ni Elimelec.  May malasakit siya na ang pangalan ni Elimelec ay
hindi mabura sa bayang tipan ng Dios kundi ito ay magpatuloy sa pamamagitan ng isang anak na lalaki.
At ang lugar, ang mana, na ipinangako kay Elimelec, ay hindi mawala kundi maipagpatuloy din.

Habang nakaupo si Boaz sa pintuan ng lunsod, dumating ang mas malapit na kamag-anak.  Tinawag
siya ni Boaz.  Sa isang tuwirang paraan ninais niyang makipagkasundo kung ano ang mangyayari kay
Ruth at sa kanyang mana.  Ipinaliwanag niya sa kamag-anak na si Naomi at Ruth ay bumalik mula sa
lupain ng Moab, at ang lupain ni Elimelec, ang namatay na asawa ni Naomi, ay kailangang matubos,
at kung nais niya, dapat niyang gawin.  “Gusto mo ba ito,” sabi ni Boaz habang kapwa sila nakatayo
sa harap ng matatanda.  “Kung ayaw mong tubusin, ako ang tiyak na tutubos dito.”  Sa puntong ito
ang mas malapit na kamag-anak ay nagpakita ng malaking interes.

Ngunit si Boaz ay nagpatuloy.  “Subalit hindi mo lamang dapat tubusin ang lupain, kailangan mo ring
tubusin ang pangalan ni Elimelec.  Sa araw na bilhin mo ang lupain dapat mo ring bilhin si Ruth, iyan
ay, kailangan mong pakasalan si Ruth.”  Nakalap natin na kilala ng mas malapit na kamag-anak si Ruth.
Tila baga ang lahat sa Bethlehem ay kilala si Ruth.  At sa puntong ito ang mas malapit na kamag-anak
ay umatras.  Sabi niya, “Hindi ko ito matutubos para sa aking sarili, baka masira (manganib) ang aking
sariling mana.  Iyo na ang aking karapatan ng pagtubos, sapagkat hindi ko ito matutubos.”  

Bakit niya ginawa iyan?  Naniniwala tayo na ginawa iyan ng mas malapit na kamag-anak dahil wala
siyang pakialam sa espiritual na mga bagay sa kaharian ng Dios.  Anuman ang ipakahulugan mo sa
sitas na ito, may ilang mga bagay na napakalinaw.  Napakalinaw na ang interes ng mas malapit na
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kamag-anak ay lumamig nang marinig niya na kailangan niyang pakasalan si Ruth.  Wala siyang
pagnanais na gawin iyan.  Napakalinaw din na, sa buong kasunduan, ang kanyang pag-iisip ay ayon
sa sarili niyang ari-arian.  Sa paggawa ng kanyang pasya inuuna niya ang kanyang sarili.  Ang
pangangailangan ng iba, sa kanya, ay pangalawa.  Samakatuwid, wala tayong paggalang para sa mas
malapit na kamag-anak na ito.  Hindi siya handang ilagay sa panganib ang kanyang sarili.  Hindi siya
handang ilagay ang anumang kanya sa panganib sa ikalalago ng kaharian at mga kaanib ng kahariang
iyon.  Hindi niya taglay ang pusong may pag-ibig na tumitibok ng malakas kay Boaz.  

Tumugon si Boaz, “Kung hindi mo tutubusin, kung gayon ay ako.  Tutubusin ko ito.  Tutubusin ko ang
lahat ng kay Elimelec.  At bibilhin ko si Ruth upang ibangon ang pangalan ng namatay.  Bibilhin ko ang
lupain.  Ilalagay ko ang pera para sa lupain.  At pakakasalan ko si Ruth.”  Ngayon, napaka interesante,
ninais lamang ni Naomi na matubos ang bahagi ng lupain ng kanyang asawa.  Subalit si Boaz ay hindi
maramot.  Sabi niya, “Ibibigay ko ang halaga ng buong piraso ng lupain.  Ibibigay ko, nang hayagan,
ang buong halaga ng lupain, yamang nalalaman na hindi mananatiling akin ang lupaing iyon.  Ito ay
mapupunta sa anak ni Ruth at sa pangalan ni Elimelec.  Ngunit ako ay kikilos sa isang ganap na
mapagbigay at di-makasariling paraan, na walang pansariling interes, sa ikabubuti ng bayan at iglesia
ng Dios.”  Siya ay gumawa dahil sa pagmamahal sa tipan ng Dios.

Siya ay gumawa dahil sa pagmamahal sa Dios para kay Ruth.  “Nais ko siyang maging aking asawa.
Nais kong ibangon ang pangalan ng namatay sa aking mana.  Ang pangalan ni Elimelec ay wala na.
Ang mga anak niya ay wala na.  Subalit nais kong magpatuloy ang kanilang pangalan at, samakatuwid,
pakakasalan ko si Ruth upang may isilang na anak na lalaki na maaaring magmana sa pangalan at lugar
ni Elimelec at sa kanyang mga anak.  

Dakilang pag-ibig sa Dios ang tumitibok sa puso ni Boaz.  Si Boaz ay may malasakit sa pagpapatuloy
ng iglesia ng Dios.  Kumilos siya upang isantabi ang sarili niyang interes at hanapin lamang ang mga
bagay na patungkol kay Cristo at sa iglesia.  

Maging disidido tayong sundan ang halimbawang ito.  Maging disidido tayong sumunod sa mapagtanggi
sa sarili at matapat na pag-ibig na para sa ikabubuti ng iglesia.

Ginawa ni Boaz ang pangakong ito nang hayagan.  Sinabi niya sa matatanda at sa taong-bayan, “Kayo’y
mga saksi sa araw na ito na kukunin ko si Ruth upang maging aking asawa.  Kayo ay mga saksi sa araw
na ito na gagawin ko ang lahat ng hinihingi sa akin ng pagiging kamag-anak.”  Iyan ay hayagang
pangako.  Ang pag-aasawa ay isa ring hayagang pangako.

Ang pangakong iyon ay hindi lamang mamahalin niya si Ruth.  Ang pag-ibig ay tiyakang ipinahihiwatig,
bagama’t hindi niya ginamit ang mga salitang, “Mahal kita, Ruth.  Sa pag-ibig maaayos natin ang
anumang detalye.”  Hindi, kundi ang pangako niya ay ito:  “Susuportahan kita.  Aalagaan kita.  At
gagawin ko ang lahat ng mga bagay para sa espiritual mong kabutihan.  Ruth, binili kita upang maging
aking asawa.  Mayroon akong isusuko.  Isusuko ko ang aking sarili.  Kung sarili ang iisipin ko, kung
gayon,” sasabin ni Boaz, “hindi ganito ang gagawin ko.  Ngunit hindi ako interesado sa aking sarili.
Mahal kita, Ruth.  At ang patunay diyan ay handa akong kumilos mula sa ganap na pagkadi-makasarili.
Hindi ko hahanapin ang aking sarili.” 

Iyan ay isang kahanga-hangang pangako.  Ngunit, gaya ng sinabi ko kanina, hindi natin dapat
pakinggan lamang si Boaz.  Dapat nating pakinggan ang Kasintahang lalaki, si Jesu Cristo.  Dapat
nating pakinggan ang Panginoong Jesu Cristo sa buong Kasulatan na nagsasabing, “Akin siyang
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tutubusin.  Aking tutubusin ang  Aking iglesia.  Ako ay gagawa na ganap na wala ang sarili.  Ibibigay
ko ang aking sarili upang alisin ang pagkakautang ng Aking iglesia at ng Aking bayan.  Ako ay gagawa
sa paraang ang Aking bayan ay magkakaroon ng pangalan at lugar na itinala ng Dios sa kaluwalhatian.”

Bilang bayan ng Dios, nararapat sa atin ang kapahamakan.  Bilang mga anak ng Dios, wala tayong kahit
ano.  Nararapat lamang sa atin ang iwan, itaboy, at pabayaan.  Walang kagandahan sa atin na nanaisin
ng sinuman na tayo ay mapasakanya.  Subalit si Jesu Cristo ay dumating upang maging Manunubos
natin.  Kaya nga Siya ay ipinanganak sa Bethlehem.  Siya ay matagumpay na dumating na may mga
salita sa Kanyang puso:  “Aking kang tutubusin.  Aking tutubusin ang Aking iglesia sa halaga ng sarili
Kong dugo.  At gagawin ko ito dahil mahal Ko ang Aking iglesia.  Mahal Ko ang Aking iglesia mula sa
walang hanggang pag-ibig ng Dios, kung paanong ang Dios mula sa walang hanggan ay hinirang ang
Kanyang iglesia.  At Ako rin ay gagawa sa lupa at pupunta sa krus upang ang pangalan at lugar ng
bayan ng Dios ay matiyak magpakailanman at mabili sa kaluwalhatian.”  Si Jesu Cristo ang tunay na
Manunubos.

Nang araw na sumumpa si Boaz na pakakasalan si Ruth, ang taong-bayan at matatanda ng bayan ay
tumugon na may malaking kagalakan at pagpapala.  Tumugon sila sa kanya, “Oo, tunay nga, Boaz,
kami ay mga saksi.  Namasdan namin at mapapatunayan ang iyong ginagawa.  Nakita naming lahat
at nakita namin ang kahanga-hangang pag-ibig ng Dios dito.”  Umalis sila upang basbasan si Ruth.
Sabi nila sa kanya, “Gawin ka nawa ng Dios na mabungang babae.  Gawin nawa ng Panginoon na ang
babaing papasok sa iyong bahay na maging gaya nina Raquel at Lea na sila ang nagtatag ng
sambahayan ni Israel.”  Kaya ipinapanalangin nila na tunay ngang ipagkaloob ng Panginoon sa kanilang
pag-aasawa ang mga anak upang ang pangalan ni Elimelec ay magpatuloy at mapanatili.  Binasabasan
nila si Boaz.  Sinabi nila sa kanya, “Maging makapangyarihan ka nawa sa Efrata at maging bantog sa
Bethlehem.”  May malaking kagalakan.  Sapagkat nakikita ng bayan ng Dios ang pagpapala ng Dios kay
Boaz at nakikita ang pag-ibig ng Dios sa mga kilos ni Boaz.    

Hindi rin ba tayo sasama sa malaking kagalakan upang pagpalain ang Panginoon nating Dios?
Sapagkat tinubos tayo ng Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Si Jesu Cristo ay dumating sa Bethlehem
ng Judea, mula sa walang hanggang pag-ibig ng Dios, pag-ibig ng Dios na partikular, pag-ibig ng Dios
para sa Kanyang asawa, para sa Kanyang hinirang na iglesia, pinili kay Cristo bago pa ang pagkakatatag
ng lupa.  Si Jesu Cristo ay dumating upang ang Kanyang kasintahang babae ay magkaroon ng pangalan
at lugar sa kaluwalhatian, pangalan na hindi maaagaw o mawawala, pangalan sa Dios.  Si Jesu Cristo
ay namatay upang tayo ay magkaroon ng lugar – langit – kung saan ang ating mga paa ay tatayo at
kung saan tayo ay daramtan sa katuwiran ni Jesu Cristo. 

Si Jesu Cristo ay dumating upang matubos tayo mula sa ating mga kasalanan.  Hindi rin ba tayo
tutugon, sa malaking kagalakan at papuri sa harapan ng Dios?  Hindi ba tayo sisigaw sa pagkakataong
ito ng taon at palagi, “Tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, Kanyang anak at ako’y
habambuhay”?  Hindi ba natin dadakilain ang Dios na minahal Niya tayo ng labis kaya ibinigay Niya ang
sarili Niyang Anak upang ipako sa isang puno at pabayaan sa mga paghihirap ng impierno na nararapat
sa atin, upang tayo ay magkaroon ng lahat at hindi kailanman pabayaan ng Dios? 

Magalak! Nakikita mo ba ang mga pagpapalang ito ngayon?  Ito ba ang dahilan ng inyong pagdiriwang
sa kapanganakan ni Jesu Cristo sa panahong ito ng taon?  O ikaw ba ay nilamon na ng lahat ng
pagkasentimental at walang kabuluhang materyalismo ng panahong ito?
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Kapag gumawa ang Dios sa ating puso ng pag-ibig sa makalangit at pag-ibig sa Kanya, ang ating
kagalakan sa gayon ay hindi nakasentro sa panlupa.  Hindi ito nakasentro sa yaman o anyo, tahanan,
mga damit, kalusugan, o kalayawan.  Kundi ito ang pagpapala na pinahahalagahan natin:  kinuha tayo
ng Dios upang maging kasintahang babae Niya at binigyan tayo ng walang hanggang pangalan at lugar
sa kaharian ng langit.  Iyan ang kapanganakan ni Jesu Cristo.  Si Jesu Cristo ay dumating bago ang
mga pintuan ng walang hanggang kahatulan at doon ay sinabi Niya ang mga salitang:  “Siya’y Aking
tutubusin! Kukunin Ko ang Aking iglesia, ang Aking bayan, upang maging Akin.  Babayaran Ko ang
halaga na titiyak magpakailanman sa kanilang pangalan at sa kanilang lugar sa kaharian ng Dios.”

O, tayo ay magalak at magsaya! Dakila ang biyaya ng Dios.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita na dinala sa amin sa araw na ito.  Pinasasalamatan Ka namin na sa
Lumang Tipan makikita namin na ang laging layunin ng Iyong pag-ibig ay tinutupad at ginagawa sa
mga kahanga-hangang paraan; upang makita namin sa kasaysaysan ng aklat ng Ruth na Ikaw ang Dios
na gumagawa sa lahat at sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay upang makamit ang Iyong pangako
kay Jesu Cristo.  Ipinahahayag namin, Panginoon, na kami ay walang pananampalataya, napakalapit
ng paningin, at labis na di-mapagtiwala sa Iyo.  Turuan Mo kami at hatulan kami sa kasalanang ito at
pagkalooban kami upang umasa sa Iyo.  At ipagkaloob Mong makita namin ang hiwaga ng pagtubos,
na Iyong ibinigay si Jesu Cristo bilang aming Manunubos.  Sa pangalan ni Jesus aming dinadalangin,
Amen.


