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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 3:1-10

“Naghahangad Ng Kapahingahan Sa Pag-aasawa”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ngayon, sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Ruth, ating tunghayan ang kabanatang 3.  Sa
kabanatang 2 ng Ruth, na nagmula sa Moab kasama ang kanyang biyenang babae na si Naomi na isa rin
biyuda, ay lumabas upang mamulot ng mga butil sa gapasan.  Inihatid siya ng Panginoon sa bukirin ni
Boaz, isang banal na lalaki na napakabait at mapagbigay sa kanya at natuklasan ni Ruth na ito pala ay
isang malapit na kamag-anak.  Ang payo ni Naomi kay Ruth ay manatili sa pamumulot sa bukirin ni Boaz,
na ginawa niya sa buong tag-araw hanggang sa katapusan ng anihan.

Dahil si Boaz ay isang malapit na kamag-anak, siya ay may potensyal na maging asawa ni Ruth na isang
biyuda.  Kung si Ruth ay magpapakasal, ito ay mangangahulugan ng maraming bagay.  Una, ito ay
mangangahulugan ng isang probisyon at pangangalaga kina Ruth at Naomi.  Pangalawa, ito ay
mangangahulugan na ang panganay na anak mula sa pag-aasawang ito ang magpapatuloy sa pangalan
ng pamilya ni Elimelech, na sa puntong ito ay namatay na.  At pangatlo, ito ay mangangahulugan na ang
lahat ng pag-aari ni Elimelech ay mananatili sa pag-aari ng pamilyang ito.  Sa Kanyang kautusan, sinabi
ng Dios na ang pinakamalapit na kamag-anak na lalaki ay dapat magpakasal sa biyuda kung ito ay wala
pang mga anak, upang ito ang pumalit sa namatay.  Si Boaz ay isang malapit na kamag-anak, at
samakatuwid, ito ay potensyal na mapapangasawa ni Ruth.

Habang papalapit ang tag-araw sa katapusan nito, ang katanungan kung si Boaz ba ay magpapakasal kay
Ruth ay kinakailangan na, lalo na sa isipan ni Naomi.  Nalalapit nang maubos ang butil na pupulutin.  Ang
pakikisalamuha ni Ruth at Boaz ay nalalapit ng matapos, at si Naomi ay magpapasimula ng ibenta ang
lupain upang mapanatili ang kanyang pagiging biyuda.  Sa ganitong kaisipan, minamadali ni Naomi si Ruth
na ipagpatuloy nito ang pag-aasawa kay Boaz.  At pansinin natin, ang kanyang pangunahing layunin ay
hindi ang kanyang pansariling kalagayan, kundi ang hinaharap ng pangalan ng pamilya at ang pagkatao
ni Ruth sa dayuhang lupaing ito.

Sa unang talata ng Ruth kabanatang 3, ating mababasa na sinabi ni Naomi kay Ruth:  “Anak ko, hindi ba
kita ihahanap ng kapahingahan, na ikabubuti mo?  At ngayo'y wala ba rito si Boaz na ating kamaganak,
na ang kaniyang mga alila ay siya mong kinasama?”  Nais niyang maipakasal si Ruth kay Boaz.  Nakikita
niyang ito ang makakapagbigay ng kapahingahan kay Ruth.  Kapahingahan.  Iyan ay napakagandang
paglalarawan kung ano ang pag-asa.  Ito ay nagsasabi na may kaligtasan at seguridad sa pag-aasawa;
na nilikha ng Dios ang pag-aasawa bilang isang tipan na relasyon ng makakasama at kasiyahan, ng
kapayapaan at katuparan.  Mga mag-aasawang lalaki at babae, naghahangad ng kapahingahan sa inyong
pag-aasawa?  Natatagpuan mo ba ang kasiyahan sa asawa na ibinigay sa iyo ng Dios?  Ang iyo bang
pag-aasawa ay lugar ng kapahingahan?  Iyan ang nilalayon ng Dios na mangyari.

At ito rin ang hinahangad na mangyari ni Naomi para kay Ruth.  Kanyang nakikita si Boaz bilang nararapat
na asawa para kay Ruth.  May malapit na kamag-anak na may unang karapatan upang pakasalan si Ruth.
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Pero ang hinahangad ni Naomi kay Ruth ay kapahingahang kasama si Boaz.  At dahil si Boaz ay isang
banal na lalaki na nagmamahal din sa bayan ng Dios.

Kaya pinayuhan ni Naomi si Ruth.  Ipinalala niya kay Ruth na si Boaz ay isang malapit na kamag-anak.
At siya ay plano para kay Ruth na sundan.  Alam niya kung nasaan si Boaz (v.2):  “Narito, kaniyang
pahahanginan ang sebada ngayong gabi sa giikan.”  Sa talatang 3 tinuruan niya si Ruth na hugasan ang
sarili, maglagay ng pabango at magsuot ng pinakamagandang damit.  Sa ganitong paraan, maliwanag kay
Boaz na hindi siya dumating para mamalimos ng pagkain o ng trabaho, kundi may iba pang layunin.  At
pagkatapos sinabi rin niya kay Naomi kung ano ang dapat gawin kapag dumating na siya kung saan
naroroon si Boaz.  Dapat siyang maghintay hanggang sa ito ay matapos sa paggawa at pagkain, at
makapasok at alisin ang panyapak sa kanyang paa at mahiga kapag ito ay natutulog na.  Ang talatang 9
ay nagbabadya na ito ay tanda ng pagkilos.  Kapag inalis na ni Ruth ang kanyang panyapak, tatanungin
dapat niya ito,  “iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod; sapagka't ikaw ay malapit na
kamag-anak.”  Ang ganitong pagkilos ay magiging maliwanag kay Boaz na hinihingi niya na gampanan ang
tungkulin ng isang malapit na kamag-anak, ang pangalagaan siya, at magbigay ng kanyang masisilungan,
bigyan siya ng kapahingahan sa pag-aasawa.

Kung ating titingnan ang payo at plano ni Naomi, mahalagang itanong natin:  Ano ang kanyang motibo?
Ito ba ay dahil nais ni Naomi ng kayamanan at pangangalaga ni Boaz para sa sarili niya?  O ito ba ay dahil
sa pag-ibig at malasakit kay Ruth?  Kung ating titingnan uli ang talatang 1, ating makikita na ang kanyang
interes ay hindi pansarili kundi kay Ruth.  Kanyang pinapatungkulan si Ruth bilang  “Aking anak na babae,”
na nagpapakita ng isang maka-ina na malasakit.  Siya ay humihingi ng kapahingahan o kaligtasan at
seguridad para kay Ruth sa kanyang pag-aasawa.  At ang kanyang layunin, sa hulihan ng talatang 1,  “sa
ikabubuti mo.”

At pagkatapos, higit pa rito, bilang isang mananampalatayang babae, nais niya na ang pangalan ng
kanyang asawa ay magpatuloy sa Israel.  Hindi ito makasarili, kundi sa halip ay pagpapakita ng malalim
na espiritualidad.  Sa panahon na tila walang nagmamalasakit sa gayong mga bagay, kundi ginagawa ng
tao ang alam niyang tama, iginagalang niya ang kautusan ng Dios at ilagay niya dapat sa kanyang
paningin ang ipinangakong Mesias, na nakatali sa pangalan ng pamilya at sa kanyang pag-aari sa lupain
ng Canaan.  Ang mga ito para sa Israel, ay tanda ng kanilang pangalan at lugar sa pagdating ng kaharian
ng Mesias, at sa kanilang lugar sa maka-langit na Canaan.  Ito ang humubog kay Naomi.

Mahalaga na ating makilala ang mga motibong ito.  Si Naomi ay hindi desperadang magulang na itutulak
ang anak niya sa pag-aasawa, sa pamamagitan ng pagpa-pares at pagiging abala para dito.  Hindi, ang
malasakit niya ay para kay Ruth, at mula sa malasakit na iyan, ginagawa niya ng seryoso ang kanyang
tungkulin bilang isang magulang sa pagbibigay payo at direksyon sa kanyang anak na walang asawa.  Ang
mananampalatayang ina ay matututo dito.  Mga magulang, ikaw ay may tungkulin pagdating sa
pag-aasawa ng inyong kabataang mga anak.  Ano ito?  Sa kabilang banda naman, hindi natin kailangang
ipagkasundo ang kanilang pag-aasawa.  Subalit sa kabilang banda rin naman, hindi natin sila hahayaan
na lamang, para sila na bahala sa sarili nila.  Hindi, dapat tayo ay may aktibong bahagi sa mahalagang
bahagi ng kanilang buhay.  Kung hindi, sila ay magpapasimulang matuto ng mga bagay na buhat sa
maling pinagkukunan, mula sa masamang sanlibutan.  Kaya ito ay tungkulin ng mananampalatayang mga
magulang.

Ano nga ba ang tungkulin, lalo na ng mga magulang?  Una, dapat tayo ay mabuting halimbawa sa kanila
kung paano mamuhay sa pag-aasawa.  Iyan ay bagay na nagpapasimula mula sa araw na sila ay
ipanganak.  Umaasa ang mga bata mula sa kanilang pag-aasawa at buhay sa kanilang pagsasama kung
ano ang kanilang nakita sa pag-aasawa ng kanilang mga magulang.  Kaya mga kalalakihan, ikaw ay dapat
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maging mister na nais mong maging magkaroon ang anak mong babae.  Kung nais mo na ang iyong anak
na babae ay makatagpo ng isang lalaki na magmamahal sa kanya, na siyang kalarawan ni Cristo at
pagtitiis, na gagalangin siya, ganyan din dapat ang iyong isapamuhay bilang asawa sa iyong maybahay,
upang nalalaman ng anak mong babae kung ano ang hahanapin at upang ang anak mo rin na lalaki ay
may kaalaman kung paano siya magiging asawang lalaki.  Mga ina, kailangang kayo ay banal na maybahay
na gaya sa nais ninyo sa inyong mga anak na babae at anak na lalaki na dapat pakasalan.  Kung ang nais
ninyo ay kapahingahan sa inyong anak na lalaki sa kanyang pag-aasawa, kailangang ipakita nyo sa kanya
ang pagpapasakop, isang kagalang-galang na maybahay.

At pagkatapos, maliban sa ipakita ito sa mga anak, kailangang turuan natin ang ating mga anak ng mga
bagay na kailangan nila sa isang banal na tahanan.  Kailangan na may espiritual na aspeto sa buhay ng
mga Cristianong tahanan.  Dapat tayo ay may araw-araw na debosyon bilang isang pamilya.  Kailangan
nating basahin ang Salita ng Dios kasama ang ating mga anak at nananalanging kasama nila.  Kailangan
ng iglesia na ito ay maging sentro sa ating buhay.  Kailangang turuan natin ang ating mga anak patungkol
sa buhay may-asawa.  Kailangan nilang makita na mahalaga sa atin ang turong ito dahil isinasapamuhay
din natin ito.  At marahil, mas mahalaga sa anopamang bagay, kailangang ituro natin sa kanila ang
ebanghelyo at halimbawa ng mga prinsipyo ng ebanghelyo sa ating relasyon sa tahanan.  Si Jesus, bilang
asawa, ay ibinigay ang Kanyang sarili para sa Kanyang kasintahan.  Si Jesus, sa Kanyang pag-ibig, ay
nagpakumbaba sa Kanyang sarili at dumating para maglingkod at hindi para paglingkuran.

Pagkatapos, pagdating sa relasyon, kailangan nating tulungan ang ating mga anak gaya ng ginawa ni
Naomi na tinulungan si Ruth.  Kailangang tulungan natin silang makilala ang banal na katangian ng isang
mapapangasawa.  Kailangan silang matutong alamin mula sa atin sa pamamagitan ng ating pagbabantay
na ating inilalagay sa pakikipag kaibigan, mula sa mga babala at payo na ating ibinigay sa kanila, mula sa
pagbibigay-diin sa kanila, hindi sa panlabas na anyo, kundi sa kabanalan.  Kayong lahat ay pamilyar na
sa Kawikaan 31:  ang  huwarang maybahay.  Pero naisip mo na ba na isinulat ito ng isang ina na banal
hindi para sa kanyang mga anak na babae kundi sa kanyang anak na lalaki, para alam niya kung ano ang
dapat hanapin sa kanyang mapapangasawa?  (Balikan mo at tingnan ang unang mga talata ng Kawikaang
ito).

Kailangang matutuhan sa atin ng ating mga anak din kung paano umasal sa kanilang mga sarili sa ibang
hindi katulad na kasiraan.  Ang ilan sa mga ito ay natutuhan nila sa kanilang tugon, pero kailangan nila
ng gabay ng magulang sa pagtuturo upang ang mga kabataang lalaki ay matuto kung paano
pakikitunguhan ang maybahay; upang ang mga kabataang babae din naman ay matuto na maging
mahinhin upang galangin ng isang lalaki.  Ang mga magulang ay dapat nagbibigay ng isang kapaligirang
may pakikitungo sa pagitan ng kanilang mga anak at sa ibang Cristianong kabataan din naman.

At pagkatapos, maliban pa rito, dapat tayong manalangin para sa ating mga anak patungkol dito.  Kung
nais natin na ang ating mga anak ay maging banal na asawang lalaki at babae, ating ipapanalangin ito
para sa kanila at tuturuan sila na ipanalangin din ito.  Ating tuturuan sila sa bigat ng pagpapasya sa
pagpapakasal sa isang tao – na hindi ito bagay na dapat agad gawin kundi ito isang minsanang desisyon
na makakaapekto sa buo nilang buhay.

Kaya naman mga magulang kailangan tayo na maging maagap sa mga bagay na ito.  Kung hindi, ang
ating mga anak ay matututo ng pakikipagtalik at pakikipagtagpo at pag-aasawa mula sa sanlibutan, sa
telebisyon, sa trabaho, at sa iba pa.  At walang ibang maituturo sa kanila ang sanlibutan.   Pawang
karumihan lamang ang naririto.  Walang kapahingahan sa pag-aasawa, lalo sa ating kultura ngayon.  Ang
Salita ng Dios dito ay nagsasabi sa atin, gaya ni Naomi, na hangarin ang kapahingahan sa pag-aasawa
para sa ating mga anak.
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Ating ibaling ang ating pansin ngayon mula kay Naomi patungo naman kay Ruth.  Ang unang bagay na
makikita kay Ruth ay ang kanyang naging tugon sa payo ni Naomi.  Minsan pa, ito ay pagtuturo, lalo na
ngayon, sa mga kabataan.  Sa talatang 5, nagbigay siya sa kanya ng tugon.  Sinabi niya,  “Lahat ng iyong
sinasabi sa akin ay aking gagawin.”  Siya ay kagalang-galang at mapagpasakop sa kanyang biyenan,  Ang
dalawang kababaihang ito ay malapit na magkaibigan.  Ang kanilang puso ay magkadikit.  At ito ay dahil
si Ruth, na mas bata, ay magalang sa nakatatanda, na si Naomi.  Siya ay handang matuto sa kanya.  Kaya
siya ay nakinig at ginawa ang lahat ng payo ni Naomi.

Ikaw na kabataan na nakikinig ngayon, ikaw rin ay dapat nakikinig sa payo ng iyong mga magulang sa
mga bagay na ito.  Dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit kay Ruth, ibinibigay ni Naomi ang kanyang
pagtuturo.  Kung ikaw ay may Cristianong mga magulang, nakatitiyak ka na ang kanilang puso ay para
sa iyo, na mamahalin ka nila, at mula rito, tutulungan ka nila sa iyong kabataan.  Oo, paghihigpitan ka nila.
Papayuhan ka nila.  Subalit sa mga bagay na iyun, tandaan mo, hindi nila ninanais na wasakin ang iyong
kaligayahan.  Nang sundin ng iyong mga magulang na mananampalataya ang Salita ng Dios, nais lang nila
na gabayan ka, tulungan ka na makaiwas sa kirot ng buhay.   Pag-isipan mo iyan.

Si Ruth ay nagpatuloy at sinunod ang lahat ng ipinayo sa kanya ni Naomi.  Siya ay naghugas, nagpabango,
naglagay ng pinakamabuti, at nahiga sa sahig, bago magdilim, nagbantay, habang ang mga kalalakihan
ay kumakain at umiinom, tinandaan niya ang lugar kung saan si Boaz ay nahihiga, naghintay hanggang
sa ang lahat ay nakatulog na, nagtungo siya kay Boaz, itinaas ang balabal sa paanan ni Boaz, at nahiga
dito sa kanyang paanan hanggang sa siya ay magising sa lamig.  At pagkatapos, hiniling niya kay Boaz
na pakasalan siya.

Ngayon, iniisip siguro na hindi ito pangkaraniwang paraan para makahanap ng mapapangasawa.
Maraming tao, nang mabasa nila ang sitas na ito, sila ay nagkaka problema kay Ruth sa pagiging diretso
nito sa kaasalan na hindi nababagay sa babae.  Pero hindi natin dapat itong basahin ng ganito.  Nakita
mo, tinitingnan kasi natin ito ayon sa ating kultura sa halip na sa kanilang kapanahunan.  Ang kultura sa
ating panahon ay pagkakaroon ng malisya at kalaswaan.  Nabasa natin na si Boaz ay masaya at iniisip
agad natin na siya ay lasing.  Ating nabasa na si Ruth ay nahiga sa sahig kasama niya at tila tulad ito sa
napapanoon sa Hollywood, ganoon ba iyun?  Pero walang kabuluhan ito.  Hindi ganito ang nangyari dito,
sa halip, ito ay hindi angkop sa paghiling ni Ruth na pakasalan siya ni Boaz.

Sa katunayan, ayon sa kautusan, ito ay kanyang tungkulin.  Makikita mo iyan sa Deut. 25:5 -10.  Kung
hindi gagawin ng malapit na kamag-anak ang anoman para matuloy ang pagpapakasal sa biyuda, ang
biyuda ang magbibigay rito ng dahilan.  At nauunawaan ito nina Ruth at Naomi, na nabubuhay sa panahon
ng kautusan ng Dios na noon ay binabalewala.  Ang lalaki na dapat ay maghangad ng kasal kay Ruth ay
walang ginagawa.  Subalit sina Ruth at Naomi ay nagpaparangal sa kautusan ng Dios.  Kanilang
nauunawaan ang espiritual na kahalagahan ng lupain at ng pangalan.

Pagkatapos atin din iisipin kung paano ang naging bihis ni Ruth.  Kung siya ba ay nakabihis na para sa
mga biyuda, ito ay itim na blusa na mula ulo hanggang paa, o siya ay nakasuot ng mahinhin na damit, na
may pasobrang takip gaya ng isinasaad ng talatang 16.  Ito ay hindi panahon ng maikli at mapang-akit
na damit.  Hindi ito ang ipinayo ni Naomi.  At si Ruth ay hindi narito para tuksuhin ang isang lalaki.  Sa
katunayan, ito ang pinaka-disenteng paraan ng pag-aalok ng kasal na maririnig mo.  Maging ang sagot
ni Boaz ay nararapat din.  Siya kasi ay isang banal na lalaki. Siya ay tumugon kay Ruth na nagsasabi,
“Pinagpala ka ng Panginoon” – bagay na hindi niya masasabi kay Ruth kung ito ay umasal na hindi
nararapat.  Kanyang napagtanto rin, na ang iniaalok ni Ruth ay isang hakbang ng kabutihan para kay
Naomi at sa pamilya nito na si Elimelech.  Kanyang pinapurihan siya dahil hindi naghangad ng mas bata
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kundi sa halip, sinunod ang Salita ng Dios at naghangad na matupad niya ang nararapat na tungkulin ng
isang biyuda.  Ito ay para lamang sa layunin ng pagiging pribado sa pagitan ni Ruth at Boaz.

Kung ikaw ay naghahanap ng mapapangasawa, ito ang kailangan sa isang relasyon – hindi sa pang pisikal
na kagandahan, kasikatan, edukasyon, kayamanan, estado sa lipunan, katalinuhan, at iba pa.  Kundi sa
kabanalan.  Ang malaking katanungang haharapin mo ay kapag iyong pinasok na ang pag-aasawa ay
hindi:  Saan tayo maninirahan?  Saan tayo patungo?  Magkanong pera ang meron tayo?  Kundi ang
malaking katanungan ay pang espiritual:  Saan tayo magsisimba?  Makakapanalangin ba tayo ng sabay?
Mahalaga ba sa inyong dalawa ang Salita ng Dios?  Tayo ay magkaisa sa Panginoon?  At sa mga kabataan,
kung nais ninyo ng kapahingahan sa pag-aasawa, kung nais ninyo ng buhay na payapa at masaya, dapat
kang mag-asawa ng sa Panginoon.  Huwag kang makikipamatok sa di-mananampalataya.  Madalas hindi
ito pinag-uusapan ng mga tao bago sila pumasok sa pag-aasawa.  Kaya marami silang kahirapan sa
kanilang pag-aasawa dahil sila ay magkaiba ng pahina sa espiritualidad.  Huwag ninyong gagawain iyan.
Hanapin ang mga bagay muna sa inyong relasyon.  Huwag hayaan ang pagmamahal ang makahadlang
sa nararapat unahin.

Sa ating pagtatapos sa araw na ito, ating pag-usapan ang pag-aasawa na hindi ito, hindi yung panlupa
kundi ang makalangit.  Sa espiritual, lahat ng mga mananampalataya, bilang mga kaanib sa katawan ni
Cristo ay ikinasal sa Panginoon.  Dito tayo makakatagpo ng tunay na kapahingahan.  Si Ruth ay
kumakatawan dito bilang uri ng mananampalataya na naghahanap ng kapahingahan kay Cristo Jesus.  Sa
kasalanan, wala tayong kapahingahan.  Ang ating mga kaluluwa ay pagod, hanggang sa mapahinga sa
Dios.  Subalit ang kaligtasan, ang seguridad, ang kapahingahan ng ating kaluluwa ay darating lang, sa
pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala kay Jesu Cristo, sa Kanyang krus, at sa Kanyang katuwiran
sa atin.  Ang lahat ng nakakaranas ng kapaguran sa kasalan (marahil ay ikaw ito) ay tinawagan na
manampalataya kay Jesu Cristo.

Sa papuri ni Boaz kay Ruth ating matutuhan ang isang bagay sa katangian ng tunay na pananampalataya
kay Jesu Cristo.  Pinapurihan ni Boaz si Ruth dahil sa kanyang nag-iisang katapatan.  Hindi siya naghangad
ng kabataan.  Ang bawat isa na sumasampalataya kay Jesus at naghahangad ng kapahingahan sa Kanya
ay mabubuhay din ng ganito – hindi mapagmahal sa sanlibutan, hindi nabubuhay sa sarili, kundi
nabubuhay para kay Cristo – sa mapagmahal na Dios sa buo niyang pagkatao.

Igawad nawa ito sa iyo at sa akin ng Dios.  

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, ang aming mga kaluluwa ay pagod hanggang sa mapahinga po kami sa Iyo.  Dalhin po kami sa
Inyong Salita sa Iyong sarili.  Tulungan po kami na makita ang aming kasalanan, na iwanan na ito, at
hanapin ang lahat ng aming kasiyahan kay Jesus na aming Manunubos.  Pagpalain ang mga Cristianong
pagsasama at mga tahanan at Cristianong mga kabataan na naghahangad ng kapahingahan sa
pag-aasawa sa pamamagitan ng paghahangad po sa Iyo.  Sa pangalan ni Jesus namin ito panalangin,
Amen.


