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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 1:1-6

“Pinapalo Ng Dios Ang Pamilyang Di-Matapat”

ni Rev Rodney Kleyn

Ngayong araw tayo ay magsisimula ng serye ng mga mensahe sa magandang aklat ng Ruth sa Lumang
Tipan.  Tinatawag ko itong magandang aklat hindi lamang dahil sa pangunahin nitong tauhan, si Ruth,
na isang kahanga-hangang halimbawa ng pananampalataya at pangako, kundi ito ay isang magandang
aklat una dahil ito ay aklat ng katapatan ng Dios sa Kanyang tipan.   Ipinapakita nito ang katapatan ng
Dios sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang bayan.

Sa Awit 119:75 isinulat ni David:  “O PANGINOON, nalalaman ko, na matuwid ang mga pasiya mo, at
sa katapatan ay pinangumbaba mo ako.”   At iyan ang tungkol sa maliit na aklat na ito ng Ruth.
Pinangumbaba ng Dios ang Kanyang bayan, subalit ginawa Niya ito sa katapatan, na inaalala ang
Kanyang mga pangako at Kanyang pag-ibig.

Ang pangunahing pangako ng Lumang Tipan ay ang pangako ng Mesias, si Jesu Cristo.  At sa
kasaysayang ito, ay inalala ng Dios ang pangakong iyon.  Ginamit Niya ang makasalanang pili ni
Elimelec at Naomi upang panampalatayanin si Ruth.  Si Ruth ay naging isa sa mga ina sa Israel kung
saan si Cristo ay isinilang.  Iyon ay isang kamangha-manghang patotoo ng biyaya at katapatan ng Dios.

Magsisimula tayo ngayon sa pagtingin sa unang anim na talata ng kapitulo 1.  Simula sa talatang 1
mababasa natin:  “At nangyari nang mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng
taggutom sa lupain.”  Ang mga salitang ito ay hindi lamang pananda ng panahon upang malaman natin
kung kailan ito nangyari.  Inilagay nila ang maliit na aklat na ito sa konteksto ng aklat ng Mga Hukom,
ang panahon ng pagtalikod kung kailan, ayon sa huling talata ng aklat ng Mga Hukom, “walang hari
sa Israel; ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin.”  Sa mga
panahong ito ay mayroong patuloy na pag-ikot, o pababang paikid-ikid, ng pagtalikod.  Tinalikuran ng
bayan ng Israel ang daan ng Dios.  Pinangumbaba Niya sila.  Nagsisi sila.  Nagpadala Siya ng bagong
hukom upang iligtas sila.  Pinaglingkuran nila Siya ng ilang sandali, ngunit ang sumunod na henerasyon
ay lumayong muli sa Kanyang mga daan.  Sa pag-ikot na iyon dumating ang pamilya ni Elimelec at
Naomi.  Ang aklat ng mga Hukom ay may kinalaman sa isang bansa.  Ang aklat ng Ruth ay patungkol
sa isang pamilya.  At nakikita natin talaga ang pareho ring mga bagay na isinasadula sa pamilyang ito
bilang isang bansa.

Ang pamilyang ito ay mula sa lipi ng Juda at naninirahan sa bayan ng Betlehem.  Mayroon silang
dalawang batang anak na lalaki:  Malon at Chilion.  At habang bata pa ang mga lalaki, ang Dios ay
nagpadala ng taggutom sa Israel dahil siya bilang isang bansa ay tumalikod sa Kanya.  Si Elimelec at
Naomi ay mga mananampalataya.  Nagmula sila sa isa sa mga pamilyang namuhay sa pag-asa sa
pangako ng Dios.  Ang ibig sabihin ng pangalang Elimelec ay “Ang aking Dios ay hari.”  At si Naomi,
ang pangalan ng kanyang asawa, ay nangangahulugang “isang kalugud-lugod.”  Ang mga ito ay
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mayayamang tao, may-ari ng mga lupain sa Betlehem-Juda.  Subalit sa ilalim ng taggutom, ang
kanilang lupain ay hindi nabubunga ng anumang pagkain.  Napakatindi ng taggutom na kanilang
pinangalanan ang kanilang mga anak na Malon, na nangangahulugang “isang mahina,” at Chilion, na
nangangahulugang “isang matamlay.”

Kaya, ano ang gagawin kapag may taggutom?  Magahahanap ng pagkain.  Subalit walang pagkain sa
Juda.  Kaya si Elimelec at ang kanyang asawang si Naomi ay nagpasyang lumipat sa lupain ng Moab,
kung saan mayroong pagkain.  Noong una ay ninais lamang nilang manatili roon ng kaunting panahon.
Ginamit ng talatang 1 ang salitang “manirahan,” na nangangahulugang ito ay para maging panandalian.
Subalit nang sila ay naroon na, nagpasya silang mamalagi ng mas matagal.  Sabi si talatang 2 na sila
ay “nanatili roon.”

Sa unang pagbasa, tila ito ay isang matalinong pasya para sa isang lalaking may pamilya.  Ngunit sa
katotohanan ito ay malayo sa pagiging matalino.  Ito ay kahangalan at makasalanan at walang
pananampalataya.  At, sa paraan ng Kanyang pakikitungo sa pamilyang ito, ipinapakita ng Dios na ito
ang paraan na Kanyang sinusukat din ito.    Malayo sa pagsunod sa Dios, si Elimelec, tulad ng iba pang
di-nananampalatayang Israel, ay ginagawa dito ang tama sa sarili niyang paningin.
 
Bakit ito lubhang makasalanan at di-nananampalataya?  Una, si Elimelec at Naomi ay nabigong
magtiwala sa mga pangako ng Dios.  Ang mga pangako ng Dios ay sa Israel sa lupain ng Canaan.  Ito
ay larawan ng langit na darating.  At nagbigay ang Dios sa bawat pamilya ng isang pirasong lupain sa
Canaan bilang larawan ng kanilang lugar sa langit.  Bukod diyan, ang pangako ng Cristo, na darating
bilang Tagapagligtas, ay nakatali sa mga tao ng Israel.  Para kina Elimelec at Naomi, iyon ay tunay,
napakalapit, dahil sila ay kabilang sa lipi ng Juda.  Ipinangako ng Dios na ang tagapagbigay ng
Kautusan ay magmumula sa Juda.  At gayundin naman, sa pag-alis, kanilang tinalikuran ang bayan ng
Dios at ibinukod ang kanilang mga sarili bilang mananampalataya.  Sa pagpunta sa Moab, sinabi nila,
“ang lupaing ipinangako at ang aming lugar doon ay hindi mahalaga sa amin.  Ang ipinangakong Mesias
na darating sa Juda ay hindi karapat-dapat hintayin.  At ang makasama ang mga mananampalataya
ay hindi mahalaga sa amin.” 

Pangalawa, sa pag-alis sa Moab, tinanggihan nilang kunin ang pananagutan sa kanilang bahagi sa
kasalanan ng Israel.  Ang Israel ay dumaranas ng taggutom mula sa Dios dahil sa kanyang kasalanan.
Sa pag-alis, sinasabi ni Elimelec, “Hindi ko iyan pananagutan.”  Mayroon siyang mapagsariling espiritu,
may kaunting pakialam para sa ibang kasapi ng iglesia ng Dios.  Sa halip na tipunin ang iba sa paligid
niya na mayroon ding kinalaman, at magsalita sa mga pinuno at sabihing, “Hinahatulan tayo ng Dios
sa ating mga kasalanan at kailangan nating magsisi,” tinalikuran niya ang mahirap na daan ng
sama-samang pananagutan at pakialam sa iba, na may kinalaman lamang sa kanyang sarili at kanyang
pamilya.

Sa ikatlong banda, ito ay kasalanan dahil si Elimelec at Naomi ay inuna ang kanilang materyal na
kabutihan kaysa sa kanilang espiritwal na pangangailangan.  Sila ay lumipat sa Moab para sa
….pagkain.  At sa paggawa noon, pinutol nila ang kanilang mga sarili mula sa tustos ng espiritwal na
pagkain na para sa bayan ng Dios sa Canaan.  Sa Moab ay walang araw-araw na paghahandog bilang
larawan ng pangakong Cristo, walang mga pari na magpapaliwanag ng Salita ng Dios, walang
pampublikong pagsamba kasama ang ibang mananampalataya, walang pamamaraan ng biyaya.  At
sinabi ng Dios sa Deuteronomio 8:3, “Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat
salitang lumalabas sa bibig ng PANGINOON.”  Kailangan ng tao ng espiritwal na pagkain.  Ngunit sa
ilalim ng pagsubok ng taggutom, sinantabi ni Elimelec ang Salita ng Dios para sa tinapay at tubig. 
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Iyon ay nagtuturo sa pang-apat na bagay dito na nagpapakita ng kanilang kasalanan, na, hindi nila
pinagtiwalaan ang Dios na magbibigay ng kanilang makalupang pangangailangan.  Ang pangako ng
Dios sa Kanyang bayan ay laging ganito:  Kung susundin at hahanapin muna ninyo Ako, tutugunin Ko
ang inyong makalupang pangangailangan.”  Sa Mateo 6:33 sinasabi ni Jesus, “Ngunit hanapin muna
ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang
idaragdag sa inyo.”  At sa “mga bagay na ito,” ibig Niyang sabihin ay pananamit at tirahan at pagkain.
Ipinapangako sa atin ng Dios na sa ating paghanap at pagsunod sa Kanya, Siya ay magbibigay.  Si
Elimelec at Naomi ay hindi nagtiwala sa Dios.

At, pang-lima, ito ay lalong makasalanan dahil sa paggawa nito ang mga magulang na ito ay lubhang
nagkasala laban sa kanilang mga anak.  Hindi sila naging tapat bilang mga magulang.  Hindi lamang
sila nagbigay ng masamang halimbawa  ng pahahalagahan sa kanilang mga anak, kundi kanila ring
inilantad ang kanilang mga kabataang lalaki sa espiritwal na panganib sa lupain ng Moab.   Hiniwalay
nila sila mula sa mga pangako ng Dios at bayan at dinala sila sa mga tao at bansa na naglilingkod sa
ibang mga Diyos na humahamak sa Panginoon.

Ngayon sa Moab, kanino makikisama ang kanilang mga anak, sino ang magiging kaibigan nila, sino ang
mapapangasawa nila?  At sino ang naroon para kay Elimelec at Naomi upang sandalan para sa
espiritwal na kalakasan?  Ang resulta ay ang kanilang dalawang anak na lalaki ay makakapangasawa
ng mga babaeng pagano.  At kahit na sa dakong huli si Ruth ay magbabagong-loob, hindi nito
mabibigyang-katwiran ang kanilang pagpapakasal sa mga babaeng ito.

Oo, ang Dios ay makakagawa ng mga kamanghaan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Ngunit
mapanganib ang kalagayan, sa espiritwal, para sa dalawang batang lalaking ito.  Hiwalay sa
mapagbiyayang pamamagitan ng Dios, sila at ang kanlang mga anak ay lalaki sa isang banyagang
lupain, malayo sa bayan at mga pangako ng Dios, natangay kasama ng diyus-diyosan.

Ito ay isang malubhang kasalanan ni Elimelec at Naomi.

At ating tandaan na ang mga bagay na ito ay isinulat para sa atin.  Sinasabi ng I Corinto 10:11: “Ang
mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa, at nasulat bilang pangaral sa atin na
dinatnan ng katapusan ng mga panahon.”  Gaano kadalas ang ilang mga Cristiano ay nahuhulog sa
pareho ding kasalanan ngayon, inilalantad ang kanilang mga anak sa sanlibutan, hinahayaan ang
kanilang mga anak na mag-asawa ng mga di-mananampalataya, iniiwan ang tunay na iglesia ni Cristo
para sa minumungkahing trabaho o mas mabuting edukasyon sa isang lugar kung saan ay walang tapat
na iglesia, o maging iniiwan ang iglesia dahil sa munti at mga pansariling karaingan?  Ito ay pareho ring
kasalanan.

At tandaan, si Elimelec at Naomi ay mga mananampalataya.  Hindi nila ginawa ang mga pasyang ito
ng magaan.  Mahal ni Elimelec ang kanyang asawa at pamilya at nagmamalasakit siya sa kanila.  Iyan
ang dahilan kung bakit lumipat siya sa Moab.  Marahil ay masasabi nating mahal na mahal niya sila.
Minahal niya sila nang higit pa sa pagmamahal niya sa Dios.  Marahil sa gabi ay umuupo sila,
pagkatapos matulog ng kanilang mga anak na lalaki, at sila ay nag-aalala na wala silang sapat na
pagkain.   Nagugugluhan sila kung ano ang dapat nilang gawin.  Pagkatapos ay makakatingin sila sa
paligid sa kasamaan ng Israel at marahil ay idadahilan nila iyon sa kanilang mga isipan na sinasabing,
“Paanong mas masama ang mamuhay kasama ng mga Moabita kaysa mamuhay dito sa masamang
Israel?”  At kaya sila ay gumawa ng isang masamang paghatol.  Ngunit unawain, ito ay ginawa na may
isang uri ng katapatan.
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Palagay ko maraming Cristiano ang gagawa din ng gayong bagay ngayon.  May mga mahihirap na
pasyang pang-salapi na dapat gawin, mga pasya sa trabaho, pasyang pang-edukasyon, mga pasyang
may kinalaman sa katiyakan ng ating hinaharap at ang pisikal na kabutihan ng ating mga anak.  At ang
pasya ay ginagawa nang walang pag-iisip para sa espiritwal na kabutihan ng pamilya.  Sinasabi ng mga
tao, “Makakakita tayo ng iglesia pagdating natin doon.  May mga tao ang Dios sa bawat lugar.
Sasamahan tayo ng Dios.”  At iiwan nila ang iglesia ng Dios at ilalantad ang kanilang mga anak sa
panganib.  

Iyan ay isang mahalagang bahagi ng paglalapat dito.  Dapat tayong maglagay ng pagpapahalaga sa
mga espiritwal na bagay.

Subalit unawain natin na mayroong paglalapat dito para sa ating lahat.  Hindi lamang ito tungkol sa
isang pasya na ginawa ng iba kung kaya’t mahahatulan mo si Elimelec, o kung sino man ang naiisip
mong gumawa ng tulad nito.  Hindi, ang tunay na usapin ay:  Mayroon ka bang puso para sa iglesia?
Nagbibigay ka ba ng pagpapahalaga sa iyong buhay sa mga espiritwal na bagay?  Iyon ang mga tunay
na tanong dito.  Ang isang pasya na naglalayo sa isang tao mula sa iglesia ay hindi dumarating ng
biglaan.  Ito ay nagsisimula sa maliliit na bagay, tulad ng masamang pag-uugali sa mga may tungkulin
o sa iglesiang lokal, tulad ng pagkukulang sa pakikisama sa pang-araw-araw na buhay ng kongregasyon
at ibang kaanib, o tulad ng espiritu ng pag-iisa o espiritu ng kahigitan.  Lahat ng mga bagay na ito ay
magdadala sa iyo sa pag-iisip na, “Hindi ko talaga kailangan ang iglesia.  Hindi ko talaga kailangan ang
ibang tao sa katawan ni Cristo.”

O, ito ay maaaring ang iyong pag-uugali sa sanlibutan.  Ang iyong pangunahing pakikipag-kaibigan, ang
iyong buhay panlipunan, ay nakatayo sa labas ng iglesia.  Mayroon kang malaking pagkawili sa
paglilibang at pag-aaliw ng sanlibutan, ngunit kaunting pagkawili sa mga espiritwal na bagay.
Ibinubuhos mo ang iyong sarili sa iyong trabaho o sa iyong kasiyahan, subalit ang mga espiritwal na
bagay ay nasa likuran.

Lahat ng mga pag-uugaling iyon ay magdadala sa iyo sa gayon ding kalagayan tulad ni Elimelec at
Naomi.  Kailangan nating baguhin ang ating pangako sa mga espiritwal na bagay at sa iglesia ngayon,
o masisira natin ang ating mga tahanang tipan.  Magkakaroon ng mga bunga sa ating buhay.

Tumingin dito.  May mga bunga para kay Elimelec at Naomi, sa mga talatang 3-5.  Una si Elimelec ay
namatay.  Pagkatapos ang dalawang anak na lalaki ay nakapag-asawa ng mga paganong babae.
Pagkatapos, sa loob ng sampung taon, ang Dios ay hindi nagbigay ng mga anak sa mga pag-aasawang
ito.  At pagkatapos nawala kay Naomi ang mga anak niya at siya ay naiwan kasama ang dalawang
Moabitang manugang na mayroong sariling kaugnayan sa buhay sa Moab.  Bilang epekto, ang lahi ng
pamilya ay nawala na at si Naomi ay naging hungkag.  At ang lahat nang ito, unawain, ay nagmula sa
Dios at direktang bunga ng pagpili ni Elimelec na ilipat ang kanyang pamilya sa Moab.

Marahil iniiisip mo na ito ay sobra naman at sasabihin mo, “Tiyak ang Dios ay hindi ganyan ang
pamamaraan ngayon, hindi ba?”  Kung gayon ay nais kong pansinin mo ang ilang mga bagay mula sa
sipi.

Una, ito, sa katunayan, ay gawain ng Dios.  Hinatulan ng Dios si Elimelec at Naomi nang labis.  Ginawa
Niya iyon kahit sila ay Kanyang mga tao.  Sa talatang 13 sinabi ni Naomi, “ang kamay ng PANGINOON
ay naging laban sa akin.”  Sa mga talatang 20 at 21, “pinakitunguhan ako nang kapaitan ng
Makapangyarihan sa lahat.  Ako’y umalis na puno, ngunit ako’y pinauwi ng PANGINOON na walang
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dala.”  Ginawa ito ng Dios.  Iyan ang sinasabi ni Naomi.  Kinuha ng Dios mula sa kanya ang kanyang
asawa at dalawang anak.  Pinakitunguhan siya nang napakapait ng Dios.  Pinangumbaba siya ng Dios.

Iyan ay totoo sa anumang masamang dumating sa atin.  Ang Dios ay may kamay doon.  Siya ang
soberano sa lahat ng mga bagay, gayundin sa masasamang dumarating sa ating mga buhay.    

Pagkatapos ay pansinin, pangalawa, ginawa ito ng Dios bilang direktang bunga ng kanilang kasalanan.
Kung hindi sila pumunta sa Moab, hindi sila mapupunta sa ganitong kalagayan.  Alam natin, syempre,
ang buong kwento ni Ruth, kasama ang masayang pagwawakas nito.  Ngunit sa kapitulo 1:5 ay wala
pa tayo doon.  Ito ay matinding kalagayan.  At itong lahat ay dahil sa kanilang pagpili na pumunta sa
Moab.  Ang hinatid sa kanila ng Dios ay bagay sa kanilang kasalanan.  Si Elimelec at Naomi ay
tumalikod sa mga pangako ng Dios at sila ay tumalikod mula sa mana na ibinigay sa kanila ng Dios at
sila ay tumalikod mula sa lupang ipinangako at sa bayan ng Dios, at inalis ng Dios ang kanilang mana
at ang kanilang pangalan at ang kanilang pakikisama sa isa’t isa.

Nauunawaan mo na ang Dios ay kumikilos pa rin sa gayong paraan ngayon.  Ang mga kasalanang
nagagawa natin ay may mga bunga na nag-uugnay sa mga kasalanan mismo.  Hindi ito para sabihin
na ang bawat pagsubok na dinaranas natin ay direktang bunga ng kasalanan na ating ginawa.  Ngunit,
unawain, na kung paanong ang isang ama ay dinidisiplina ang kanyang mga anak bilang tugon sa
partikular na mga kasalanan upang ipakita sa kanila na ang mga kasalanang iyon ay nagiging sanhi ng
pagdurusa, at upang akayin sila sa pagsisisi at kalungkutan, gayon pakikitunguhan ng Dios ang
Kanyang mga anak.  Ganoon ang ginawa Niya dito kay Naomi.
 
At pagkatapos, pangatlo, itong kahatulan mula sa Dios sa pamilya ni Elimelec ay Kanyang mapagmahal
na pagpalo.  Iginawad ng Dios ang sakit na ito kay Naomi upang maingatan siya sa kanyang
pananampalataya at ibalik siya sa lupang pangako – sa Canaan.   Ito ay pagpalo, hindi pagpaparusa.
Ito ay mula sa pag-ibig at katapatan ng Dios, hindi dahil sa inis o paghihiganti.  Sapagkat dinidisiplina
ng Panginoon ang kanyang minamahal, at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak (Heb. 12:6).
Sa Awit 119:67 ipinapahayag ng mang-aawit:  “Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; ngunit ngayo’y
tinutupad ko ang salita mo.”  Iyon ay isang magandang kapahayagan! Sinasabi ng mang-aawit na ang
dalamhating bigay-ng-Dios ay nagpanumbalik sa kanya sa daan ng pagsunod.  At siya ay
nagpapasalamat sa Dios para doon.

Iyan din ang uri ng pagsisisi na nakikita natin dito kay Naomi.  Sa talatang 6 nabasa mo na siya ay
bumangon, “nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab.”  Bumalik siya sa Canaan.  Bakit siya
bumalik?  Ito ba ay dahil lamang makakakuha na siya muli ng pagkain sa Betlehem?  Ito ba ay dahil
gusto niyang bumalik sa mga kamag-anak at mga kakilalang tao?  Hindi, ito ay isang tapat na pagsisisi.
Ito ang kanyang mapagkumbabang tugon sa paraan ng pakikitungo sa kanya ng Dios.  Nakikita ni
Naomi ang kamay ni Jehovah sa lahat ng nangyayari sa kanya.  Sa talatang 6 narinig niya na ang
Panginoon, iyon ay si Jehovah, “dinalaw ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain.”  Sa talatang
13, “ang kamay ng PANGINOON ay naging laban sa akin.”  Sa talatang 20, “pinakitunguhan ako nang
may kapaitan ng Makapangyarihan [iyon ay, ang soberanong Dios] sa lahat.”  Hindi siya mapait laban
sa Dios.  Kundi ipinapahayag niya ang Kanyang katapatan bilang Jehovah, ang Dios ng tipan, at ang
Kanyang pagiging soberano bilang Makapangyarihan.  Ang kanyang kapaitan dito ay para sa kanyang
sariling kasalanan.  Ito ang kapatian ng pagsisisi, tulad ng pagsisisi ni Pedro, na lumabas at umiyak ng
buong pait. 
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Iyon ang uri ng kapaitan na dapat maglarawan sa Cristiano.  Iyon ay banal na kalungkutan ng pagsisisi
na naghahatid sa buhay.  Ito ay matapat.  Ipinapakita itong matapat dito sa buhay ni Naomi, sa
kanyang masunuring pagbabalik sa Betlehem.

Ang uring iyon ng pagsisisi ay ganap na nagmumula bilang bunga ng biyaya ng Dios na kumilos sa ating
mga buhay.  Kapag ang isa sa mga hinirang ng Dios ay naliligaw, ibinabalik Niya sila.  Hindi Niya
pinakakawalan ang Kanyang bayan.  May mga kahanga-hangang paglalarawan nito sa talinghaga ng
nawawalang tupa at ng alibughang anak.  Matapos manggaling ng pastol sa bundok at burol, sa mga
patag at ilog upang hanapin ang nawawalang tupa, bumalik siyang nagagalak.  At sinasabi ni Jesus sa
Lucas 15:7:  “Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi.” 
Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa upang maibalik ito, gayundin ang ating makalangit na
Pastol ay hahanapin ang isa sa Kanyang mga tupa na naliligaw sa kasalanan upang ibalik itong muli.
Hindi Niya hahayaang sinoman sa kanila ay mapahamak.  Iyan ang sinasabi ni Jesus. 

Iyan ang kagandahan ng pagbabalik ni Naomi.  Ito ay patunay sa soberano, di-marapat na biyaya ng
Dios para sa hindi karapat-dapat na makasalanan.  Iyan ang mensahe ng buong aklat ng Ruth.  Ang
Dios ay tapat sa Kanyang pangako patungkol kay Cristo.  Iyan ang nasa isip Niya sa pagbabalik kay
Naomi, at kay Ruth kasama niya, pabalik sa Canaan.  Ito ang lahi ni Jesu Cristo.  Ito ay halos patay na,
wala na.  Subalit mula dito ay hinatid ng Dios ang Mesias.  Ang pagdating ng Mesias ay hindi gawa ng
tao, kundi ganap na gawa ng biyaya ng Dios.

Hayaan ninyo akong magtapos sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyo ng isang tanong.  Nasaan ang
Moab ngayon?  O, ano ang Moab ngayon sa iyo?  Dahil ang Moab ay hindi na isang lugar.  Ano ito?
Ang Moab ngayon ay ang lugar na tila may lunas sa lahat ng iyong mga problema.  Ang lupain ng Moab
ay kailanman tayo lumayo sa Salita ng Dios, o sa iglesia ng Dios, at isipin na ang buhay ay mas
magiging mabuti kapag inuna natin ang ating mga makalupang pangangailangan at kaligayahan bago
ang mga espiritwal na bagay.  Ang Moab ay maaaring maging napaka-kaakit-akit.  Maaaring tila
mayroon siya ng lahat ng sagot para sa atin.  Subalit, makatitiyak, hindi ka pagpapalain ng Dios sa
Moab.

Sa susunod na linggo tayo ay magpapatuloy sa aklat ng Ruth, at inaasahan ko na makakapakinig kayo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, ang Iyong katapatan at pag-ibig ay higit kaysa lahat ng aming mga kasalanan.  Para dito
kami ay nagpapasalamat.  Bigyan Mo kami ng karunungan upang maging masunurin, upang ilagay ang
espiritwal na kapakanan sa ibabaw ng aming makalupang pangangailangan.  At tulungan mo rin kami,
upang magkaroon ng pananagutan na may pananaw sa hinaharap ng aming tipang pang-pamilya.  Sa
pangalan ni Jesus ito ang aming dalangin, Amen.


