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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 1:7-18

“Ang Pagbabagong-Loob Ni Ruth”

ni Rev Rodney Kleyn

Ngayon ay babalik tayo sa ating serye sa magandang maliit na Lumang Tipan na aklat ng Ruth.  Noong
isang linggo ay tinunghayan natin ang unang anim na talata ng kapitulo 1.  Ngayong araw ay titingnan
natin ang mga talatang 7-18, sa ilalim ng paksang “Ang Pagbabagong-loob ni Ruth.”

Noong nakaraan ay sinundan natin ang pamilya ni Elimelec at Naomi sa Moab, kung saan ay tinangka
nilang tumakas sa hatol ng taggutom na ipinadala ng Dios sa Israel.  Ngunit ang pagtakas sa Dios ay
hindi madali.  Tinugis sila ng Dios ng may mabigat na kamay ng pagpalo.  Una si Elimelec ay namatay,
pagkatapos ang dalawang anak na lalaki ni Naomi (Malon at Chilion) ay nag-asawa ng mga babaeng
pagano.  Sa loob ng sampung taon ang kanilang mga asawa ay baog.  Pagkatapos ay kinuha ng Dios
ang dalawang lalaking ito, at ang biyudang si Naomi ay naiwang walang anak.  Mula sa ating pantaong
pananaw, ito ay nakakapagpahamak at malungkot.  Iyon ay malungkot na kailangan nilang umalis sa
lupang pangako, at malungkot na ang mga kalamidad na ito ay kailangang dumating kay Naomi.

Subalit ang Dios ay kumikilos.  Ginagamit Niya ang mga pagsubok na dinaranas ni Naomi upang ibalik
siya sa pandama sa kanyang kasalanan at upang ibalik siya sa pagsisisi tungo sa ipinangakong lupain
ng Canaan – upang ibalik siya sa pamamaraan ng biyaya doon at sa pakikisama sa bayan ng Dios.  Sa
pangungumbaba kay Naomi, ang Dios ay naging matapat sa kanya. 

At kung paanong ang Dios ay kumikilos sa ganitong paraan sa buhay ng pamilyang ito, gayundin Siya
kumikilos sa kasaysayang ito sa Kanyang bayan – ang bansang Israel.  Hindi sila tapat.  Ngunit ang
Dios, bagama’t pinalo Niya sila sa pamamagitan ng taggutom, ay hindi kailanman nakalimot sa Kanyang
pangako na ipadala ang Mesias at Manunubos.  Kung ililipat natin sa huling mga talata ng aklat ng
Ruth, makikita natin na ito ang ginagawa ng Dios sa kanya.  “Naging anak ni Boaz si Obed; naging anak
ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse si David,” at maaari nating ituloy:  naging anak ni David si
Jesus.  Nakita mo, kahit ang Kanyang bayan ay hindi tapat, inaalala ng Dios ang Kanyang mga
pangako.  

Noong isang linggo ay iniwan natin si Naomi, sa talatang 6, na pabalik sa Betlehem dahil naunawaan
niya na kailangan niyang bumalik sa bayan ng Dios sa ipinangakong lupain ng Canaan.  Sa kanyang
pag-alis, ang kanyang dalawang manugang, Ruth at Orfa, ay sumunod sa kanya.  Maliwanag na naawa
sila sa kanya.  Siya at sila ay nagdusa sa pagkawala ng mga minamahal nila.  May pagkakatulad sa
kanilang pagdurusa.  Kaya sumama sila sa kanya.  At pagkatapos nilang maglakbay ng mga daan,
marahil ay sa hangganan ng Moab, sinabi sa kanila ni Naomi sa talatang 8:  “Bawat isa sa inyo ay
bumalik na sa bahay  ng inyu-inyong ina.”  At ipinaliwanag niya na gusto niyang gawin nila ito upang
makapagpatuloy na sila mula sa nakalipas at ang bawat isa ay makatagpo ng kapahingahan sa bahay
ng isang bagong asawa.
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Ang dalawang babaeng ito ay nagpakitang muli ng kanilang malasakit kay Naomi at sila’y sumagot sa
pagsasabing, “Hindi, kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan.”  Bilang tugon, sa mga talatang
11-13, hinimok sila ni Naomi:  “Kayo’y bumalik na, mga anak ko.  Bakit kayo sasama sa akin?  May mga
anak pa ba ako sa aking sinapupunan na magiging inyong mga asawa?  Hindi,” sabi niya.  “Bumalik na
kayo sa inyong bayan sa Moab.”  Sinasabi niyang, “Kung sasama kayo sa akin, magiging katulad lang
sa akin ang inyong kalagayan.  Magiging balo kayo, at mas malala, mga banyagang balo sa lupain ng
Canaan.  Mas makabubuti sa inyo na bumalik na sa Moab.”

Sa talatang 14 sinabi sa atin na sila ay nag-iyakan, na hinagkan ni Orfa si Naomi, at siya ay tumalikod
at bumalik sa Moab, sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos.  Ngunit si Ruth ay yumakap sa
kanyang biyenan.  Ayaw niyang bumitiw.

Nang sabihin ni Naomi sa kanya, “Tingnan mo kung ano ang ginawa ni Orfa, na iyong bilas.  Humayo
ka at gayon din ang gawin mo,” sumagot siya ng ganitong magagandang salita:  “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; 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.”

Marahil karamihan sa inyo ay alam na alam ang mga salitang iyon.   Maaring narinig ninyo silang may
kinalaman sa kasalan.  At gaano sila nauukol  bilang kapahayagan ng pagtatalaga na ginagawa ng lalaki
at babae sa isa’t isa sa pagpapakasal.  “Huwag mong hinging iwan kita.  Kung saan ka pupunta, ay
doon ako pupunta; kung saan ka nakatira, doon ako maninirahan.  Ang iyong bayan ay magiging aking
bayan; ang iyong Diyos ay aking Diyos.  Kung saan ka mamatay, handa akong mamatay.”  Ang mga
salitang iyon ay sumpa tulad ng nakikita mo sa dulo ng talatang 17:  “Gayon nawa ang gawin ng
PANGINOON  sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo.”  Akmang-akma para sa
kasalan.  Sa katunayan, ang salitang “yumakap” sa talatang 14:  “Si Ruth ay yumakap kay Naomi,” ay
pareho ring salita na ginamit sa Genesis 2 upang mangusap tungkol pag-iwan ng isang lalaki sa
kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa.

Ngunit sa konteksto dito sa Ruth 1, ang mga salitang ito ay hindi lamang pagtatalaga sa isang tao.
Hindi, mayroong espiritwal na sukat sa mga salitang ito ni Ruth.  Sila ay mga salita ng pagtatalaga sa
Dios at Kanyang bayan, mga salita na nagpapakita dito ng isang tunay na pagbabagong-loob kay Ruth.
Pag-isipan mo ang mga bagay na ito.

Una, isipin mo ang pagkakaiba ni Ruth at Orfa.  Si Orfa, nang makita niyang si Naomi ay handang
magpatuloy mag-isa, at pagkatapos niyang marinig kung ano ang magiging paghihirap niya sa Canaan,
ay bumalik.  Bumalik  siya, hindi lamang sa mga kababayan sa Moab, kung saan ay kilalang-kilala niya,
kundi sa kanya rin namang mga diyos at mga diyos ng Moab. 

Mula sa makalupang pananaw, ito ay tila pinakamatalino.  Siya ay magiging napakaligaya sa ganitong
paraan.  Ngunit si Ruth ay ayaw  bumalik.  Bakit hindi?  Ano ang dahilan?

Hindi lamang para makasama niya si Naomi at mag-alaga sa kanya.  Iyon ay bahagi niyon, subalit kung
iisipin nating iyon lang ‘yun, mayroon tayong hindi napapansin.  Tingnan mo kung ano ang nais niya.
Nais niyang pumunta kung saan pupunta si Naomi, iyon ay, sa Canaan.  Sinasabi niyang, “Hayaan mo
akong pumunta din sa Canaan.”  Nais niyang tumira kung saan titira si Naomi, iyon ay, sa lupang
ipinangako.  Nais niyang ang bayan ng Israel ay maging kanyang bayan; nais niyang maging isa sa
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bayan ng Dios.  Nais niya si Jehovah, ang Dios ni Naomi, na maging kanyang Dios.  Nais niyang ilibing
sa lupang pangako kasama ng bayan ng Dios.  At sa pagsasabi nito, sinasabi niyang tinatalikdan niya
ang sarili niyang lupain, ang sarili niyang bayan, ang sarili niyang pamilya, ang sarili niyang mga diyos.
Ito ay isang relihiyosong pagtatalaga sa Dios ng Israel.

Ito ay natiyak pagkatapos sa aklat ng Ruth, kapitulo 2:11 at 12, nang sabihin ni Boaz kay Ruth na alam
niyang iniwan niya ang kanyang ama at ina sa kanyang lupang sinilangan, at pumarito upang magtiwala
sa ilalim ng mga pakpak ng Panginoong Dios ng Israel.  Iyon ay pagbabagong-loob. 

Sinasabi ni Jesus sa Mateo 10:37, 38, “Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi
karapat-dapat sa akin; at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa akin ay hindi
karapat-dapat sa akin; at ang hindi nagapapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi
karapat-dapat sa akin.”  Si Ruth dito ay gumagawa ng isang kinakailangang pagpapakasakit upang
maging isang alagad ni Cristo, at ginagawa niya ito ng may kalakhang halaga sa kanyang sarili.  Nang
ang lahat ng probidensya ng Dios ay tila laban sa kanya at laban kay Naomi, nang ang kanyang
pagsama kay Naomi ay naghatid lamang ng kamatayan at kahatulan, nang ang kanyang hinaharap
bilang dayuhan at balo sa isang banyagang lupain ay mukhang mailang, pumunta siya sa Canaan na
nagsasabing,  “Ang iyong lupain, ang iyong bayan, ang iyong Dios – sila’y magiging akin din.”  At upang
ipakita ang kanyang pagtatalaga, gumawa siya ng pangako:  “Gayon nawa ang gawin ng PANGINOON
sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo.”  

Ang mayroon tayo dito ay isang katangi-tanging halimbawa sa Biblia ng isang tunay na
pagbabagong-loob.  Ibang-iba ito sa kung ano ang nangyayari sa pagbabagong-loob ngayon.  Ngayon,
para sa marami, ang pagbabagong-loob ay pagpunta lamang sa isang uri ng krusadang pang-relihiyon
o pagtitipon o panunuod sa ilang ebanghelista sa telebisyon at gumagawa ng pasya para kay Cristo.
At wala nang higit pa.  Ang modernong cristianismo ay hindi naglalagay ng mga pangangailangan sa
iyo.  Ang pagbabagong-loob ay hindi nagdadala ng pagbabago sa iyo.  Ang pagsunod kay Cristo ay
hindi nangangahulugan ng pagpapakasakit sa iyo. 

Iyon ba talaga ay pagbabagong-loob?  Hindi, iyon ay isang pagkukunwari.  Subalit kay Ruth, ito ay iba.
Ang kanyang pag-ibig sa Dios ay natatangi.  Ito ay ganap.  Kilala niya si Jehovah.  Iniibig niya ang
Kanyang mga pangako at ang lupang pangako.  Itinatalaga niya ang kanyang sarili sa Kanyang bayan.
Tinalikdan niya ang dati niyang buhay at kababayan.  At mula rito, ang mga bagay sa kanyang buhay
ay may ganap na bago, kakaibang direksyon.  Iyan ang tunay na pagbabagong-loob.

Itatanong ko sa iyo, ang iyo bang pagtatalaga kay Cristo ay natatangi?  Ano na ang iyong ipinaubaya?
Ang iyo bang pagbabagong-loob ay araw-araw na pinatutunayan sa isang buhay ng pagsisisi at
pagiging alagad?  Ang pagtatalaga ba na sinasabi mong mayroon ka sa Dios ay kabilang din ang isang
pagtatalaga sa Kanyang bayan at sa Kanyang iglesia at sa Kanyang Salita at mga pangako?  Lahat nang
ito ay bahagi ng tunay na pagbabagong-loob.  Ang magagandang salita dito ni Ruth, at ang kanyang
kasunod na buhay, ay nagpapakita na ang kanyang pagbabagong-loob ay totoo at tunay.

Ngunit anong nakakagulat na pagbabagong-loob.  Hindi inaasahan.  Nais kong isipin mo ang mga
hadlang, mula sa natural at panlupang pananaw, sa pagbabagong-loob ni Ruth.  Sa kanyang
pagbabagong-loob ay nagpasya siyang pumunta sa Canaan, kung saan siya ay magiging balo na
walang paraan ng suporta, at isang Moabita – isang banyaga – sa bayan ng Dios.  Tatanggapin ba siya
sa Israel?  At hindi lamang siya matatanggap, kundi matatanggap ba siya sa Israel?  Tatanggapin ba
siya ng Dios ng Israel?  Sa Deuteronomio 23:3 sinabi ni Jehovah, “Ang isang Amonita o Moabita ay
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hindi maaaring pumasok sa kapulungan ng PANGINOON; hanggang sa ikasampung salinlahi ay wala
sa kanilang maaaring pumasok sa kapulungan ng PANGINOON magpakailanman.”  Maaari ba, kaya ba,
matatanggap ba siya kasama ng bayan ng Dios?  Iisipin mo na ang mga bagay na ito ay sapat ng
maging sanhi upang si Ruth ay mag-alinlangan at bumalik sa Moab.  Tiyak ang mga bagay na ito ay
nagpa-alinlangan kay Naomi at maging humimok upang pabalikin si Ruth sa Moab.  Sinabi niya kay
Ruth, “Baumalik ka sa Moab, sa iyong bayan at sa iyong mga diyos.  Doon ay makakatagpo ka ng
asawa at doon ay magkakaroon ka ng katiyakan at kaligayahan.  Walang anuman para sa iyo sa
Canaan.”

Kailangan natin ditong maging mapamuna kay Naomi, at mag-ingat na tayo ay hindi mahulog sa gayon
ding kasalanan.  Paano niyang nasabi ito kay Ruth at Orfa, na kanyang mga manugang?  Paano niyang
nahimok sila na bumalik sa Moab, sa kanilang mga diyos, sa diyus-diyosan?  Bakit hindi sila hinimok
na sumama sa kanya pabalik sa Canaan, kung saan lamang ang pagsamba sa tunay na Dios at
kaligtasan?

Ipinapakita dito ni Naomi ang kanyang sariling espiritwal na kahinaan, ang kakulangan niya ng
pananampalataya.  Oo, may malasakit siya sa pamilya, isang pisikal na malasakit sa mga babaeng ito.
Ngunit ang malasakit na iyon ay paimbabaw.  Tumingin siya sa kanila at sinabing, “Sila’y mga Moabita.
Mayroon silang mga diyos at mayroon din ako.  May mga pamilya sila at mayroon din ako.  Hindi ko
maaaring ipilit ito sa kanila.”  Ito ay dahil wala siyang paningin para sa kanilang kaligtasan, walang
tunay na malasakit para sa kanilang mga kaluluwa, walang interes sa pagdadala sa kanila sa tipan ng
komunidad ng bayan ng Dios.  Tumingin siya sa kanila at  sa kabuuan ay iniwan sila bilang mga walang
pag-asa at ligaw.                      

Isang hadlang sa pagbabagong-loob ni Ruth.  Palagay ko dapat tayong maging maingat na hindi
mahulog sa gayon ding kasalanan.  Kadalasan ang relasyon ng mga dumadalo-sa-iglesiang mga
Cristiano sa mga hindi mananampalataya ay paimbabaw.  Kadalasan nagpapakita tayo ng maliit o
walang malasakit sa kanilang espiritwal na kabutihan.  May maliit tayong pananaw para sa kanilang
pagbabagong-loob.  Iniisip nating ito ay imposible.  Iniiwan natin sila bilang ligaw.  At kung minsan ito
ay dahil sa sarili nating kahinaang espiritwal, na siyang tunay kay Naomi.  Sa pamamagitan ng sarili
nating pagsuway, tulad ng kalagayan ni Naomi, mapaparalisa din natin ang ating patotoo sa sanlibutan.
O titingnan natin ang iba at tatanawin natin sila bilang mga imposibleng kandidato para sa
pagbabagong-loob.  Pinag-aalinlanganan natin ang kapangyarihan ng biyaya ng Dios.  At iyan ay dahil
hindi natin nauunawaan kung gaano kamangha-mangha ang biyaya ng Dios na nagligtas sa akin.  Kung
minsan gunagawa tayo ng dahilan na katulad sa nasa isip ni Naomi:  “Ang mga taong ito ay nasa labas
ng tipan.  Sila ay tulad sa mga Canaanita.”  At tulad ni Naomi, nagiging hadlang tayo sa
pagbabagong-loob ng mga di-mananampalataya.  

Subalit tingnan mo ito.  Gaano kamangha-mangha , gaano kapangyarihan ang biyaya ng Dios sa
pagbabagong-loob ni Ruth.  Sa kabila ng lahat nang ito, sa kabila ng mahirap na impluwensya, sa kabila
ng mga kahirapan na nasa unahan, sa kabila ng kanyang saligang di-mananampalataya, sa kabila ng
kanyang pagiging Moabita at dayuhan sa Israel, sa kabila ng isang mananampalatayang pinababalik
siya, siya ay nagbagong-loob sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.  Sa talatang 18, sinasabi ng aking
King James na Biblia kay Ruth na “nakapagpasya na siyang sumama” kay Naomi.  Iyon, sa literal, ay
pinalakas niya ang kanyang sarili.  Nanindigan siya sa pagsalungat ni Naomi.  Sa talatang 16 sinabi
niya, “Huwag mo akong pakiusapan na kita’y iwan.  Huwag mo akong pabalikin.  Huwag kang
humadlang sa pagpunta ko sa Canaan.”
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Saan nanggagaling ang kalakasan at pagpapasya ni Ruth?  Ang paliwanag para dito ay ang biyaya ng
Dios.  Ang kalakasan at pagpapasyang ito ay hindi nagmula bilang bunga ng panghihimok ni Naomi.
Hindi sila dumating dahil pinangakuan si Ruth ng isang malusog at mayamang hinaharap.  Hindi ito
lakas na nagmumula mismo kay Ruth.  Hindi, ito ay biyaya ng Dios na kumikilos kay Ruth na gumagawa
ng kaibahan dito sa pagitan ni Ruth at Orfa.  Si Orfa ay lantad sa gayon ding mga bagay.  Pareho ring
mga karanasan ang kanyang dinanas.  Subalit ang biyaya ng Dios ang nagbukod kay Ruth.  Tulad ng
sinasabi ng Roma 9:18, “Kaya nga siya’y may awa sa kanyang maibigan, at kanyang pinagmamatigas
ang puso ng sinumang kanyang maibigan .”  Iyon ay biyaya ng Dios, habag ng Dios na naging sanhi
upang mamasdan ni Ruth ang gawa ng biyaya kay Naomi.  Ang biyaya ng Dios ang nagbigay kay Ruth
ng pananabik sa kung ano ang mayroon si Naomi at para sa Canaan at sa ipinangakong Mesias.  Ang
biyaya ng Dios ang nagbigay kay Ruth ng pasya upang labanan ang mga paghimok ni Naomi na
bumalik sa Moab.  Ang biyaya ng Dios ang naging sanhi upang makita ni Ruth ang kanyang pagiging
makasalanan at pagiging di-karapat-dapat at ang kanyang pangangailangan sa mga pangako ng Dios
at ang presensya ng bayan ng Dios.    

Ang pinagmumulan ng biyayang iyon kay Ruth ay ang walang hanggang pagpili ng Dios sa kanya sa
paghirang.  Pinili ng Dios si Ruth, isang Moabita, bilang isa sa Kanyang sariling mga anak.  Sa walang
hanggan, mula sa mga natitirang Moabita, pinili siya ng Dios upang maging isa sa mga Kanya, isa na
tutubusin ng dugo ng Kordero, isa na magiging ina mismo sa Israel sa ipinangakong Mesias.  Ang Dios
ay gumagawa sa kasaysaysang ito.  Ang Dios ay gumagawa sa buhay at sa puso ni Ruth. 

At iyan ay nangangahulugan sa iyo ngayon na kapag sinampalatayanan mo ang ebanghelyo at inilagay
mo ang iyong pananampalataya kay Jesu Cristo bilang iyong Tagapagligtas, iyon ay dahil lamang sa
biyaya ng Dios.  Wala kang maaaring ipagmalaki sa iyong sarili.  Hindi dahil pinili mong ibukod ang
iyong sarili sa iba.  Hindi ka mas karapat-dapat kaysa sa iba.  Ang pananampalataya kay Jesu Cristo
ay  dahilan ng kapakumbabaan.  Binigyan tayo ng Dios ng biyaya upang manampalataya.

Kaya dapat nasain nating mataimtim na dalhin ang Salita ng kaligtasan sa iba.

Sa pagtatapos ng ating mensahe ngayong araw, hayaan nating makita ang layunin ng Dios sa
pagbabagong-loob ni Ruth.

Ang Dios ay gumagawa dito.  Pinili Niya si Ruth, muli Niyang binuhay siya, binigyan Niya siya ng
pananampalataya, ibinalik Niya siya sa Canaan na may layunin.  Ano ang layunin ng Dios?

Ang isang kitang-kitang layunin ng Dios dito ay ang pangangalaga kay Naomi.  Si Ruth ay naging
kaibigan, taga-aliw, at alalay ni Naomi.  Nalalaman ng Dios ang kalagayan ng biyudang si Naomi at
nagbigay sa kanya sa isang natatanging paraan.  Nalalaman ng Dios ang kalagayan nilang may pareho
ding katayuan ngayon – biyuda, ulila – kinaaawaan ng Panginoon yaong Kanyang bayan at nagbibigay
para sa kanila.  

Ang pangalawang layunin ay upang ipakita sa atin at ipakita sa Israel pabalik sa Lumang Tipan na
laging tinitiyak ng Dios na iligtas at tipunin ang Kanyang bayan mula sa lahat ng bansa sa sanlibutan
– hindi sa mga Judio lamang.  Kay Abraham sinabi ng Dios, “Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga
bansa.”  Sa Lumang Tipan, madalas itong ipinapakita ng Dios sa pagbabagong-loob ng isang Hentil.
May kahanga-hangang pangako doon.  Sa Efeso 2:19 sinabi sa atin ang ang nananampalatayang Hentil
at kanilang mga anak ay naging kapwa-mamamayan ng mga banal at kasama sa sambahayan ng Dios.
Ang iglesia ng Bagong Tipan ay hindi hiwalay na bayan mula sa mga banal ng Lumang Tipan.  Kundi
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sila ay isa, isang espiritwal na bansa, ang isang katawan ng iglesia ni Cristo na tinubos sa pamamagitan
ng Kanyang dugo. 

At pagkatapos mayroong pangatlong layunin sa pagbabagong-loob ni Ruth.  Ito ang
pinaka-pangunahin.  Ang layunin ng Dios sa pagdadala kay Ruth sa pananampalataya at pagdadala sa
kanya sa lupain ng Canaan ay upang dalhin si Jesu Cristong Mesias.  Si Ruth ang naging ina ni Obed,
ni Jesse, at ni David.  Napakaganda.  Sa kasaysayang ito inaalala ng Dios ang Kanyang pangako na
ipapadala ang Manunubos.  Ginawa Niya ito sa pinaka-katangi-tangi at kakaibang paraan.  Bilang bunga
ng kasalanan ni Elimelec at Naomi ay dinala Niya si Ruth, isang Moabita, sa lupang ipinangako upang
maging ina sa Israel ng ating Tagapagligtas.  Ito ay nagtuturong muli sa atin na ang kaligtasan ay hindi
sa pamamagitan ng kalooban o sa kahalagahan ng tao.  Mula sa sirang pamilya, sa halos ubos ng
pamilya, ang Dios, sa Kanyang pagiging soberano, hindi marapat na biyaya ay ibinangon ang binhi ng
Mesias.

Ito ang mga layunin ng Dios.  Sa paggawa ng Dios, hindi natin laging nakikita ang Kanyang mga
layunin.   Si Naomi at Ruth ay hindi makita ang lahat ng layuning ito.  Ngunit upang makatiyak din,
ngayon, ang Dios ay gumagawa sa paraang ito – mahiwaga, upang isagawa ang Kanyang mga
kamanghaan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka naming muli para sa aklat ng Ruth at lalo na sa Iyong katapatan sa pangako
tungkol kay Cristo, katapatang ipinakita sa pinaka di-kapani-paniwala at nakakagulat na
pagbabagong-loob ni Ruth.  Kamangha-mangha, makapangyarihan, kahanga-hanga ang Iyong biyaya.
Gawin Mo ang Iyong biyaya sa aming mga puso palagi.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


