
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 4:1-10

“Ang Manunubos At Ang Kanyang Gawain”

ni Rev Rodney Kleyn

Sa ating pag-aaral sa aklat ng Ruth tayo ngayon ay tutungo sa kapitulo 4. Pag-uusapan natin ang tungkol
sa unang sampung talata. Kung mayroon kayong Bibliang malapit sa inyo, hinihimok ko kayong sumunod.

Hanggang ngayon, ang mga biyudang si Ruth at Naomi ay dumating at nanatili sa Bethlehem. Sila ay
hikahos, at kaya si Ruth ay namumulot ng mga butil sa likod ng nag-aani. Sa Kanyang probidensya, dinala
Siya ng Dios sa bukid ni Boaz, na lumalabas na, isang malapit na kamag-anak. Sa pag-uudyok ni Naomi,
hiniling ni Ruth kay Boaz na kanyang tuparin ang papel ng isang kamag-anak/manunubos sa pamamagitan
ng pagpapakasal sa kanya. Ipinahayag ni Boaz ang kanyang kahandaang gawin ito. Subalit dahil sinasabi
ng kautusan ng Dios na ang mas malapit na kamag-anak ang may unang karapatang gawin ito, at dahil sa
Boaz ay may mataas na pagpapahalaga sa kautusan ng Dios, hindi niya magagawa ito nang walang
pahintulot ng mas malapit na kamag-anak.

Sa mga talatang titingnan natin ngayon, tayo ay dumating sa kapasyahan o kasukdulan ng aklat.
Pakakasalan kaya ni Boaz si Ruth? Maiiisip ninyo ang pag-asam ni Ruth at Naomi habang sila ay naghihintay
na marinig kung ito ay tunay na mangyayari. Kaya mayroon tayong susing sitas sa aklat.

Ito rin ay susing sitas dahil kinakatawan nito si Boaz, ang manunubos, sa atin bilang malinaw na larawan
ni Cristo sa Lumang Tipan, ang ating Manunubos. Sinasagot nito ang maraming tanong tungkol sa
posibilidad ng ating katubusan mula sa kasalanan. Nang mabasa nating sinabi ni Boaz, “Tutubusin ko siya,”
dapat nating marinig ang tinig ni Jesu Cristo na sinasabi ito sa at tungkol sa Kanyang bayan: “Tutubusin ko
sila.” Kapag ating naisip ang pagpapakasakit at ang halaga na handang ibayad ni Boaz, dapat nating isipin
ang halaga ng dugo ni Jesu Cristo na ibinayad upang matubos tayo mula sa kasalanan. Bagaman may
sasabihin tayong ilang bagay tungkol kay Boaz ngayon, ang ating sentro ay si Cristo.

Ang unang bagay na dapat nating maunawaan dito ay ang kautusan ng pagtubos. Ano ang pagtubos? At
ano ang kautusan sa pagtubos sa Lumang Tipan? Napakasimple, ang pagtubos ay pagpapalaya sa isang
tao sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga. Ang mabuting paglalarawan nito ay mula sa alamat sa
America. Totoo man ang kwentong ito o hindi, hindi natin alam. Subalit sinasabing si Abraham Lincoln ay
minsang nakasaksi ng subastahan ng alipin at nagsimulang tumawad sa isang dalagitang alipin, isang dolyar
ang taas, hanggang ang lahat ng ibang tumatawad ay manahimik. At nanalo siya sa subasta. Pagkatapos
nang magtanong ang babae sa kanya, “”Bakit ka tumawad sa akin?” sumagot siya, “Upang mapalaya kita.”
Nagbayad siya ng halaga upang mabigyan siya ng kalayaan. Iyon ang pagtubos.

Sa Lumang Tipan, ang kautusan sa pagtubos ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay may kinalaman
sa lupain o mana ng isang tao. Binigyan ng Dios ang bawat pamilya ng piraso sa pangakong lupain ng
Canaan. Ngunit kapag ang isang lalaki o pamilya ay naging mahirap kaya hindi na sila makakain, o kung
mayroon silang utang na hindi mabayaran, kung gayon ay ibibigay nila ang kanilang lupain sa nagpautang.
Wala silang bangko o pautang, kaya binabayaran nila ang kanilang utang ng kanilang lupain. Dito sa Ruth
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4:3 nakikita natin na si Naomi ay may piraso ng lupa na gusto niyang ipagbili. Nakikitang kailangan niyang
bumili ng kanyang pagkain at pananamit. At dahil wala siyang palagiang kita, ang pinakamabuting
pagpipilian para siya ay manatiling buhay hanggang mga buwan ng taglamig kapag walang pamumulot ay
ang ipagbili ang kanyang lupain. 

Ngayon, isang bagay na dapat tandaan dito sa pagbibili ng lupa ay hindi ito permanente, iyon ay, ipagbibili
mo ang iyong lupain sa iba at iyon ay kanila sa ilang panahon. Sinasabi sa kautusan ng Dios na sa taon ng
Jubilee, na pumapatak tuwing labing limang taon, ang lupaing iyon ay ibabalik sa tunay na may-ari. Ang
dahilan kung bakit ginawa ng Dios ang kautusang iyon sa ganoong paraan ay espiritwal. Ang bawat piraso
ng lupa ng bawat pamilya ay larawan ng kanilang mana sa makalangit na Canaan. Iyan ang dahilan kung
bakit sa I Hari 21, si Nabat ay tumangging ipagbili ang kanyang lupain kay Ahab, na nais ang isang taniman
ng gulay. Ang dahilan ni Nabat ay espiritwal. Naunawaan niya na hindi niya ito lupain para ipagbili, kundi
ito ay sa Panginoon, at mayroong mga kasunduan tungkol sa pagbibili nito. Kahit makakakuha siya ng mas
mainam na piraso ng lupa at pera nang higit sa halaga nito, hindi niya maipagbibili ang pamana ng
Panginoon. Nais ng Dios na mapanatili ang lupain sa pangalan at pag-aari ng pamilya na unang pinagbigyan
nito.

Si Boaz, sa pagkaunawa nito, ay nais manatili ang lupain ni Naomi sa mga kamay ng kanyang pinakamalapit
na kamag-anak. Sa palagay ko, maaring ipagbili ni Naomi ang lupain sa kahit sino. Siya ay interesado sa
pera, hindi sa lupa. Subalit hindi siya pinapahintulutang gawin ito. Kung iyong titingnan ang Levitico
25:25ss., makikita mo na kailangan niya itong ipagbili sa isang pinakamalapit na kamag-anak. At ang
pinakamalapit na kamag-anak ay sa katunayan ay may pananagutang bilhin ito kung kaya niya. Ang dahilan
ay, hindi lamang ang pagpapanatili ng lupain, kundi ng pangalan, ng pangalan ng pamilya, sa Israel. Doon
pumapasok ang pangalawang bahagi kautusan ng pagtubos.
 
Kapag ang pangalan ng iyong pamilya ay naputol o natapos, iyon ang tanda ng iyong kawalan ng espiritwal
na bahagi sa pagdating ng Manunubos na si Jesu Cristo. Kung gayon ang Kanyang pagpapala ay hindi para
sa iyo. At maiisip natin ang mga taong tulad ni Esau o Onan (ang anak ni Juda) na hinamak ang kaisipan
ng pagpapanatili ng pangalan, na walang pakialam sa pagkakaroon ng bahagi sa pagdating ng pinagpalang
kaharian ng Mesias. Ang pagnanais na maingatan ang isang pangalan o mana sa Lumang Tipan ay isang
kapahayagan ng pananampalataya ng isang tao sa pangako ng Dios tungkol sa darating na Mesias. Si Esau,
na isang di-mananampalataya, ay walang pakialam doon. Hinamak niya ang kanyang mana. 

Ngunit ngayon, paano ang kautusan ng pagtubos ay gumagawa sa kanyang dalawang bahagi?

Kapag nawalan ka ng pag-aari, ito ay medyo madali. Sa ika-labing limang taon ang lupain ay babalik lamang
sa orihinal na pamilya. Subalit ano ang mangyayari kapag nawalan ka ng pangalan? Iyon ay, ano ang
mangyayari kung lahat ng lalaki sa pamilya ay mamatay at walang mga anak at walang magpapatuloy sa
pangalan ng pamilya? Iyan ang kalagayan ngayon nina Ruth at Naomi. Mayroon silang lupain. Subalit
matapos silang mamatay, wala talagang matitira upang magmay-ari noon.

Iyan ang pangalawang probisyon ng kautusan ng pagtubos. Sa katayuang ito, hindi lamang kailangang
bilhin ng pinakamalapit na kamag-anak ang lupain upang mapanatili ito sa pangalan ng pamilya, kundi
kailangang pakasalan ang biyuda. At ang unang anak na lalaki sa pag-aasawang iyon ay hindi ituturing na
kanyang anak, kundi kukunin ang pangalan ng namatay na asawa ng kanyang ina. Iyan ang kautusan ng
pagtubos. 

At iyan ang nakikita nating gumagawa dito sa aklat ng Ruth, lalo na sa kapitulo 4. May isang lalaki na mas
malapit na kamag-anak kaysa kay Boaz sa pamilya ni Elimelec. Matatawag natin ang lalaking ito na ang
lalaking walang pangalan. Sa talatang 1 mababasa natin na si Boaz, nang makita niya ang lalaking ito ay
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tumawag sa kanya, “Halika, kaibigan. Maupo ka rito.” Malamang na hindi talaga ganito ang sinabi ni Boaz
sa kanya. Alam marahil ni Boaz ang pangalan ng lalaki at marahil ay tinawag siya sa kanyang pangalan.
Subalit ang narito ay isang sinasadyang pagtatago ng pangalan at pagkakakilanlan ng lalaki ng Banal na
Espiritu na may-akda ng Kasulatan, kung kaya ang sinabi tungkol sa kanya ay tulad sa kapag tumatawag
tayo ng “Ginoong ganoon-at-ganoon,” o “Ano’ng pangalan niya.” Ang lalaking walang pangalan. 

Ang lalaking ito ay napakasayang bilhin ang lupain. Sa talatang 4, matapos sabihin sa kanya ni Boaz na si
Naomi ay may lupaing ipinagbibili at tinanong kung siya, bilang pinakamalapit na nabubuhay na
kamag-anak, ay nais bilhin ito, siya ay sumagot, “Aking tutubusin.” Hindi ito nakuha sa Ingles, ngunit sa
orihinal ito ay binigyang-diin. Tulad nito ang sinasabi niya: “Ako, maging ako, ang tutubos.” O, “Ako, at hindi
ikaw, ang tutubos.” Sinasabi niya kay Boaz, “Ilayo mo ang kamay mo dito.” Ngayon, bakit napakasaya niya
at handa upang bilhin ang lupain? Dahil may pinansiyal na pakinabang dito para sa kanya. May limitadong
dami ng lupain na maaari nilang ariin. Subalit ito ay magpapahintulot sa kanya na madagdagan ang kanyang
mga pag-aari. Magagamit niya ang lupaing ito hanggang sa ika-labing limang taon. At marahil sa kanyang
isip nauunawaan niya na si Elimelec ay walang anak. At kaya, hindi na niya marahil kakailanganing ibalik
ang lupain dahil wala naman siyang pagsasaulian. Ito ay mabuting transaksyon, naiisip niya. Kung kaya’t
siya ay napakahandang bilhin ang lupain.

Subalit sinabi sa kanya ni Boaz sa talatang 5, “Kapag binili mo ang lupain, kailangan mo ring pakasalan si
Ruth, ang asawa ni Malon, na patay na.” At si Boaz, sa harap ng mga matatanda dito ng bayan, ay sinasabi
lamang kung ano ang kinakailangan sa kautusan ng Dios. Paano ngayon sasagot ang lalaking ito? Sa
talatang 6 sinabi niya, “Hindi ko ito matutubos para sa aking sarili, baka masira ang aking sariling mana.”
Ibig niyang sabihin na sa ibang paraan ay malalagay sa panganib ang kanyang sariling pananalapi at mana.
Kung paano mangyayari iyon ay hindi talaga malinaw sa atin. Ngunit ang punto ay ang lalaking iyon ay mas
may malasakit tungkol sa pera at lupain kaysa sa pagpapanatili ng isang pangalan at mana sa Israel. Iyan
ang dahilan kung bakit tinawag natin siyang, “Ang lalaking walang pangalan.” Ang kanyang pangalan ay
hindi inalala dahil wala siyang pakialam sa pagpapanatili ng pangalan at mana ni Elimelec, na kanyang
kamag-anak, sa Israel. Dahil dito siya ay hiniya at nawalan ng kanyang sariling pangalan at lugar sa
kaharian ni Cristo.
 
Sinasabi sa atin ng mga talatang 7 at 8 kung ano ang nangyari. Para sa kanyang pagtanggi siya ay hiniya
sa harap ng madla. Kailangan niyang tanggalin ang isa sa kanyang mga sapatos at ibigay ito kay Boaz. At
sinasabi sa atin ng Deuteronomio 25 na may dudura sa kanyang mukha. At pagkatapos siya ay aalis ng
paika-ika, hiniya sa harap ng bayan ng Dios. Siya ay tinawag na lalaking walang sapatos at walang pangalan
sapagkat tumanggi siyang tubusin ang pamilya ng kanyang kapatid. Tulad ni Esau at Onan, hinamak niya
ang mana ng bayan ng Dios.

Kabaliktaran ng lalaking ito ay si Boaz. Inilagay ng Banal na Espiritu ang lalaking ito sa Biblia upang ipakita
sa atin kung ano ang handang gawin ni Boaz at kung ano ang ginawa ni Cristo upang matubos ang Kanyang
bayan.

Ngunit bago tayo magpatuloy kay Boaz, may ilang espiritwal na aral para sa atin mula sa lalaking ito na
walang pangalan.

Una, sinasabi sa atin ng Dios sa pamamagitan ng kautusang ito ng pagtubos na ang ating lugar sa langit
ay dapat na mas mahalaga sa atin kaysa sa kung anong mayroon tayo dito sa lupa. Hindi natin dapat ilagay
ang ating mga ugat ng napakalalim dito sa lupa. Hindi ito ang ating tahanan. Kundi dito tayo ay mga
manlalakbay at dayuhan na naglalakbay tungo sa ating makalangit na tahanan.
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Pangalawa, sinasabi sa atin ng Dios na dapat nating unahin ang iba bago ang ating sarili. Iyan ang prinsipyo
sa likod ng kautusan ng pagtubos na hindi handang sundin ng lalaking ito. Kailangan nating magkaroon ng
kaisipan ni Jesu Cristo, kung saan itinuring Niya ang iba na mas mabuti kaysa Kanyang sarili at kung saan
inuna Niya ang kanilang pangangailangan bago ang sa Kanyang sarili.

Pagkatapos, pangatlo, itinuturo sa atin ng Dios ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating espiritwal na
mana. Ang mana na ibinibigay ng Dios ngayon ay mula sa iglesia at Kanyang gawa sa iglesia. Maipagbibili
natin ito ng maikli sa pamamagitan ng pagwawalang-bahala sa gawa ng Dios sa iglesia at sa kasaysayan
ng iglesia sa sanlibutang ito. Kapag ginawa natin iyon, ipinagbibili natin ang espiritwal na mana. Tinubos
ng Dios ang kasintahang-babae, ang iglesia. Kailangan nating maging bahagi ng iglesiang iyon na tapat sa
Kanya. Kailangan nating maging mag-aaral ng kasaysayan ng iglesia. Kailangan nating mahalin ang mana
ng katotohanan na ibinigay ng Dios sa Kanyang bayan sa isang tapat na iglesia.

Tingnan na natin ngayon si Boaz at mula kay Boaz tungo kay Cristo ang Manunubos.

Nakikita natin muli sa sitas na ito ang kabanalan ng lalaking si Boaz. Siya ay lalaking may katapatan.
Pagdating sa tanong ng pagtubos kay Ruth, nais niyang sundin ang Salita at kautusan ng Dios. Gaano man
ang kanyang paghanga kay Ruth at ang kanyang pagnanais na mapangasawa siya, ang mas malapit na
kamag-anak ay dapat munang iwan ang kanyang karapatan bago gawin ito ni Boaz. At ipinakita niya ang
buong kalagayan sa lalaki sa pinakamabuti at tahasang paraan. Hindi niya dinuktor ang mga pangyayari
upang makuha ang gusto niya. Saka, siya ay lalaking may isang salita, lalaking may katapatan at
pagtatalaga. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Ruth. Handa siyang gawin ito, hindi para sa kanyang
sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng namatay na asawa ni Ruth si Malon. Sa talatang 10 ibinigay
niya sa atin ang dahilan sa pagpapakasal kay Ruth: “upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang
mana.” Kung ano ang hindi gagawin ng isang lalaki, ay gagawin ni Boaz. Siya ay lalaking may pagkilos. Alam
niya na ang Dios ay gumagawa sa kasaysayang ito. Subalit hindi ibig sabihin nito na uupo na lamang siya
at walang gagawin. Hindi, tinipon niya ang matatanda sa pintuang-bayan. Ang pintuan ay hindi lamang
pasukan, kundi lugar para sa mga transaksyong ayon sa batas. Ginamit niya ang pamamaraan na itinalaga
ng Dios. At maingat niyang sinunod ang Salita ng Dios. Isang halimbawa si Boaz para sa atin. 

Subalit sa pagtingin natin kay Boaz, hindi lamang natin dapat makita ang isang lalaki, kundi kailangan nating
tumingin sa pamamagitan ng manunubos na ito sa isa pang Manunubos, si Jesu Cristo. Nais kong gumuhit
dito ng ilang pagkakatulad na nagtuturo sa atin sa ebanghelyo ng pagtubos sa pamamagitan ni Jesu Cristo.

Kailangan natin ng pagtubos. Sa kalikasan tayo, at ibig kong sabihin bawat huling nilikha – kabilang na ikaw
at ako – sa kalikasan tayong lahat ay nasa pagkabihag. Ang ating pagkabihag ay isang espiritwal na
pagkabihag sa kasalanan. Tayo ay ipinanganak sa pagkabihag, ipinanganak na mga alipin ng kasalanan. Sa
kalikasan tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Tayo ay sumusunod sa takbo ng masamang
sanlibutang ito na laban sa Dios. Tayo ay bihag ng ating mga sarili at ating makasalanang laman.
Inilalarawan ito ng Efeso 2 bilang patay sa pagsalangsang at mga kasalanan at lumalakad ayon sa takbo
ng sanlibutang ito at ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Dahil sa pagkabihag na ito tayo ay akma
para sa kahatulan ng Dios, tayo ay akma sa kabayaran ng kasalanan, na siyang walang hanggang
kamatayan sa impiyerno. Ito ang halaga na dapat bayaran para sa ating pagkatubos. 

Tatanungin kita, mahal na tagapakinig, nauunawaan mo ba iyon? Nakikita mo ba ang sarili mong
pagkabihag? Nakikita mo ba ang halaga na dapat bayaran upang mapalaya ka mula sa kahihinatnan ng
kasalanan? Nakikita mo ba na ikaw ay walang laman at hikahos at walang paraan upang mabayaran mo at
mapalaya ang iyong sarili? Tayo ay nabubuhay sa panahon kung kailan ang kalayaan ay madalas
pag-usapan. Nais ng tao ang politikal at relihiyosong kalayaan. Nais ng tao ang kalayaan mula sa
pagkalulong sa bawal na gamot at alak at kasalanang sekswal. Nais ng tao ng kalayaan upang maipahayag
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ang kanilang sarili, ang karapatang mag-isip at magsabi at gawing pampubliko ang kanilang naisin. Nais
nilang maging malaya upang mamuhay ayon sa nais nila. Nais nilang matanggap, anuman ang kanilang
paraan ng pamumuhay. At ito ay inaakalang pinaka nakapagpapalayang bagay para sila ay lumabas sa
pagtatago at sabihin sa iba ang tungkol sa kanilang makasalanang daan.

Subalit iyon ba ay kalayaan? Hindi, ang sanlibutan ay bihag ng kasalanan. At sa higit na pagtanggap sa
makasalanang paraan ng pamumuhay, mas higit na nagiging malinaw na ang tao ay nasa pagkabihag sa
kasalanan at hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili. 

Ano ang kalayaan? Ang kalayaan ay hindi ang karapatang gawin anuman ang nais mong gawin. Hindi, ang
kalayaan ay ang kakayahan, mula sa Dios, na gawin ang mga bagay na sa kalikasan ay hindi mo kayang
gawin. Ang kalayaan ay ang lakas ng biyaya ng Dios na gawin ang dapat mong gawin sa karangalan ng
iyong Manlilikha, ang Dios, at upang matamasa ang pamumuhay sa pagsunod sa Salita ng Dios. Iyan ang
kalayaan.

At ang kalayaang iyon ay maaari lamang magmula kay Jesu Cristo. Sa Kanyang gawa ng pagtubos,
binayaran ni Cristo ang halaga upang mapalaya ang Kanyang bayan. Siya ay pinalaya mula sa poot ng Dios
at sa kaparusahan na nararapat sa kasalanan. Siya ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang
hindi na ito maghari sa atin. At anong halaga ang ibinayad Niya para sa kalayaang iyon – isang halaga na
hindi pilak at ginto, kundi ang halaga ng Kanyang sariling mahalagang dugo. Iyan ang ating katubusan kay
Cristo.

Nauunawaan mo ba ito? Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari sa krus nang ibigay ni Cristo ang Kanyang
buhay? Nauunawaan mo ba ang halaga na kailangan Niyang bayaran para sa kasalanan? Nakikita mo ba
na ang paghihirap ni Jesu Cristo, hindi lamang sa mga kamay ng tao kundi maging sa mga kamay ng Dios,
ay ang halaga para sa ating mga kasalanan? Ito ang “malapit na kamag-anak,” ang “kamag-anak,” ang
“Manunubos” pumaparito upang palayain tayo. Ibinigay Niya ang Kanyang buhay bilang pantubos sa
marami. Hindi Niya binayaran ang halagang ito para sa lahat, kundi para lamang sa Kanyang bayan.
Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga pinalaya Niya ay tunay ngang malaya na (Juan 8:36). Hindi lamang
ginawang posible ng krus ang ating pagkatubos, kundi tinatakan ito upang maging tunay tayong malaya.

Ang kalayaang iyon ay naranasan ng bayan ng Dios sa kanilang pagkakilala sa Kanyang pag-ibig, sa kanilang
kalayaan mula sa kapangyarihan at pagnanasa ng kasalanan, sa kanilang kalayaan mula sa pagiging may
sala, sa kanilang pag-ibig sa Dios, sa kanilang pananampalataya kay Jesu Cristo.

Oh, na ating maunawaan ang halaga na binayaran ni Cristo para sa ating kalayaan at huwag itong
ipagwalang-bahala! Kung minsan ay ipinagdiriwang natin ang kalayaan sa pamamagitan ng pag-alala sa
mga buhay na nagdala sa atin ng kalayaan. Ating alalahanin ang dakilang halaga na ibinayad ni Cristo para
sa ating kalayaan.

Kaya tinitingnan natin dito si Boaz at nakikita natin si Jesus. Nais kong magtapos sa pagtuturo kay Jesus,
hindi lamang sa ginawa ni Boaz, kundi sa kung sino rin si Boaz.

Si Boaz ay malapit na kamag-anak. Upang matubos si Ruth, kailangan niyang maging mas malapit na
kamag-anak. Si Jesus din, ay kailangang maging “kadugo” ng Kanyang bayan upang mailigtas sila. At Siya
nga. Siya ay buto ng ating buto at laman ng ating laman – ipinanganak ng isang babae. Naging kabahagi
Siya ng ating laman at dugo. At ginawa Niya iyon upang mamatay Siya para sa Kanyang bayan. Bakit naging
tao ang Dios? Upang bilang tao, bilang isa sa atin, maaari Siyang mamatay para sa kasalanan. 
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At gayundin, si Boaz ay isang lalaking mapamaraan. Walang mabuting idudulot sa iyo na magkaroon ng
malapit na kamag-anak kung hindi ka niya kayang tubusin. Kayang tumubos ni Boaz dahil siya ay mayaman,
mayroon siyang kakayahang gawin iyon. Si Jesu Cristo ang tanging Isa na mayroong kakayahan, may lakas,
may pamamaraan upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Walang halaga ng makalupang kayamanan
o kapangyarihan ang makapagpapalaya sa atin. Hindi, ang Manunubos ay kailangang Dios, dahil doon
lamang Siya may sapat na lakas upang pasanin ang kabigatan ng ating kasalanan, ang bigat ng walang
hanggang poot ng Dios laban sa atin.

Ang mga banal sa Lumang Tipan ay naunawaan ito. Pakinggan ang Awit 49:7. Tinutukoy ang mayamang
tao, sinasabi nito, “Tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid, ni
ibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay.” Sinabi nila ito dahil naghahanap sila ng Manunubos na
higit pa sa isang tao lamang. Si Jesu Cristo ang Manunubos na iyon.

Pagkatapos, tinitingnan muli si Boaz, nakikita mo ang isang nahahandang manunubos. Ang kamag-anak dito
ay maaring pumili. Ang lalaking walang pangalan ay piniling hindi tumubos. Ngunit si Boaz ay ipinakita ang
kanyang biyaya. At dapat nating alalahanin na si Cristo, bilang ating Manunubos, ay walang pananagutan
sa tao. Wala Siyang pananagutan sa atin. Kung ibinibilang mo ang iyong sarili bilang isa sa mga tinubos,
unawaain na hindi ka kailangang tubusin ni Cristo. Ang Dios ay hindi nakagawa ng kawalang-katarungan
na iwan ang bawat isa sa atin upang mapahamak sa ating kasalanan. Ang katubusan na mayroon tayo kay
Cristo ay gawa ng malaya at soberanong biyaya ng Dios sa Kanyang hinirang na mga tao. Kung ito ay
nakabatay sa ating kahalagahan, iyon ay hindi magiging gawa ng biyaya. Hindi tayo matutubos. Ang
katubusan ay sa biyaya.

Pinagninilayan mo ba iyon? Si Cristo ang Manunubos ay hindi binayaran ang halaga nang hindi gusto o dahil
nasa ilalim siya ng tungkulin sa atin, kundi malaya at may kahandaan ibinigay Niya ang Kanyang sarili sa
pag-ibig sa Kanyang bayan.

At pagkatapos, sa wakas, tinitingnan si Boaz, nakikita natin ang kasaganaan ng ating pagkatubos kay Jesu
Cristo. Kinuha ni Boaz ang kanyang tinubos, si Ruth, sa pinakamalapit na pakikisama. Ginawa niya siyang
kanyang kasintahang babae. Hindi siya isang alipin o palaboy, kundi siya ay kanyang asawa, na namumuhay
kasama niya, na nakikihati sa kanyang buhay at kayamanan. At iyan ang pagpapala ng tinubos na iglesia.
Tayo ay naging kasintahang babae ni Jesu Cristo at tayo ay nakikihati sa lahat Niyang kayamanan at
pagpapala. Hindi lamang tayo pinalaya mula sa kasalanan, kundi tayo ay nakadugtong kay Jesu Cristo at
dinala sa pag-aari ng mga pagpapala sa langit. Kapag iniisip natin kung ano ang ibig sabihin ng maligtas,
ito ang dapat nating tandaan. Ang kaligtasan ay makilala ang Dios at makilala si Cristo sa pinakamalapit na
pakikiisa at pakikisama, ang pagka-malapit ng isang asawa, at upang tamasahin lahat ng yaman ng Dios
– upang mamuhay at manahan kasama Niya.

Iyan ang kung magiging ano ang langit – ang kaganapan ng tipan. 

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, pagpalain Mo ang Iyong Salita sa amin upang kami ay magalak sa aming kaligtasan at hindi
ipagwalang-bahala ang halaga na binayaran ni Cristo para sa aming katubusan. Sa pangalan ni Jesus aming
dalangin, Amen.


