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 Sa kanyang talaangkanan ni Jesus, isinama ni Mateo ang apat na kababaihan na may bahid na
reputasyon at isa na ang reputasyon ay pansamantalang nadungisan ni Jesus.

Si Tamar - isang Hentil na biyuda, na sumuyo sa kanyang biyenan sa isang sekswal na unyon,
kung saan ipinanganak si Perez, na pinagmulan niya:

Si Rahab - isang babaeng patutot sa Canaan, na nagtago ng mga tiktik na ipinadala ni Joshua sa
Jerico. Pinangasawa ni Rahab si Salmon, at ipinanganak si Boas, na nag-asawa:

Si Ruth - isang Hentil na biyuda mula sa Moab na ipinasapalaran ang kanyang buhay upang
manatili sa kanyang biyenan. Inayos ng Diyos na pakasalan niya si Boas, at ipinanganak niya si
Obed, ang lolo ni David, na nakipagtalik sa:
Si Bathsheba - ang asawa ni Uriah, ang lalaking inayos ni David upang mapatay upang
mapangasawa niya si Bathsheba. Ipinanganak ni Bathsheba si Solomon, na nagpatuloy sa linya ng
binhi ng Mesiyas hanggang kay Jesus, na ipinanganak kay:

Si Maria - ang ina ni Jesus. Habang isang taimtim na babae ng Diyos, at nakatuon kay Jose, si
Maria ay nabuhay na may kahihiyan ng kanyang hindi pa napapanahong pagbubuntis hanggang
sa araw na ihayag ni Jesus ang Kanyang sarili sa mundo bilang Tagapagligtas na ipinadala ng
Diyos sa Kanya.

"Ang Diyos ay nasisiyahan na ipakita ang kaluwalhatian ng
Kanyang biyaya, 

 at ang mga kababalaghan ng Kanyang pagmamahal, sa at sa
pamamagitan ng mga 

 itinuturing ng mundo na walang halaga."
Ang mga kwento ng buhay ng limang babaeng ito ay nagpapatunay sa doktrina ng soberanya ng
Diyos. Na ang Diyos ay nagawang magampanan ang Kanyang kalooban, sa kabila ng kanilang mga
pagpipilian sa buhay at pangyayari na ipinakita sa atin:

Ang plano ng pagtubos ng Diyos ay isasagawa sa Kaniyang pamamaraan, sa Kanyang oras, at
para sa Kanyang kaluwalhatian - Isaias 46: 9-13

Isinasaalang-alang ang makasalanang buhay ng apat sa mga kababaihang ito, maaaring
tapusin ng isang tao na ang linya ng binhi ng Tagapagligtas ay nawala.

Gayunpaman, 2000 taon na ang nakararaan, tinupad ng Diyos ang Kanyang pangako
kina Abraham at David, habang ipinanganak ni Maria si Jesus, ang Ipinangakong
Mesiyas.
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Ang plano ng pagtubos ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating katuwiran - Roma 11: 33-
36

Sa kabila ng makasalanang gawain ni Abraham, Juda, David, Solomon, Tamar,
Rahab, Ruth, at Bathsheba, ang walang hanggang plano ng pagtubos ng Diyos
ay hindi napigilan.

Kahit na sa Kanyang angkan, si Jesus, na walang alam na kasalanan ay
naging kasalanan para sa atin, na tayo na walang alam kundi ang kasalanan ay
maaaring maging matuwid tulad Niya.

“Maaari tayong maging makatuwiran sa pamamagitan ng isang
katuwiran sa atin, 

 o ng isang katuwiran na hiwalay sa atin; 
 walang pangatlong paraan. " 

 RC Sproul
 Background sa Aklat ni Ruth:

Malamang na sinulat ni Samuel, si Ruth ay isa lamang sa dalawang aklat ng Lumang Tipan na
natanggap ang kanilang pangalan mula sa mga kababaihan, ang iba pang aklat ay si Esther.

Si Ruth, na nangangahulugang pagkakaibigan, ay hindi nabanggit sa labas ng kanyang libro sa
Lumang Tipan, at minsan sa Bagong Tipan patungkol sa kanyang lugar sa talaangkanan ni Kristo.

Habang ang Aklat ni Ruth ay tungkol sa pagmamahal ng isang manugang na babae para sa
kanyang biyenan, ang pangunahing layunin nito ay upang ilarawan ang plano ng Diyos para sa
pagtubos sa nawalang tao.

1. Ang sumpa ng Moab -

Si Ruth ay mula sa Moab, isang baog na disyerto sa Silangang bahagi ng Patay na Dagat.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2011.33-36


Si Lot ay nagkaanak ng isang anak sa pamamagitan ng kanyang panganay na anak na babae na
ang pangalan ay Moab.

Bilang karagdagan sa sumpang iyon, ang Diyos ay naglagay ng isa pang sumpa sa Moab, dahil sa
kanilang pagtanggi sa Kanya bilang ang Isa, Tunay na Diyos, at ang kanilang pagsamba sa huwad
na diyos ng Chemosh, kasama na ang mga hain ng bata.
Sa Isaias 15-16 , sinabi ng propeta na ang kaluwalhatian ng Moab ay magtatapos, at iilan sa mga
tao ang makakaligtas.

Itinala ng mga propetang sina Jeremias, Ezekiel, at Amos ang mapangwasak na paghuhukom na
dinala ng Diyos sa Moab, at ayon sa Deuteronomio 23 , ang sumpa ay umabot

sa 
ika-

 10 henerasyon.

Ipinanganak si Ruth malapit sa pagtatapos ng sumpa ngunit hiwalay pa rin sa mga maaaring
matubos.

Ayon sa Isaias 56 , sinabi ng Diyos na ang mga nahiwalay sa tipan ay maaaring maisama kung
tatalikod sila mula sa kanilang mga huwad na diyos at sumali sa Isang Tunay na Diyos.

2. Ang Pagbabago ni Ruth - 
Dahil sa isang gutom sa Israel, sina Elimelech, Noemi, at ang kanilang dalawang anak na sina Mahlon
at Chilion, ay lumipat sa Moab upang makaligtas.

Sa loob ng ilang taon, namatay si Elimelech, pinakasalan sina Mahlon at Chilion ng mga babaeng
Moabihanon, at parehong namatay ang mga lalaki, naiwan si Noemi, isang balo na Hudyo, kasama
ang dalawang babaing balo ng Moab, sina Orphah at Ruth.
Narinig na natapos ang taggutom sa Israel, nagpasiya si Noemi na bumalik sa Bethlehem upang
manirahan kasama ang kanyang pamilya at sinabi sa kanyang manugang na manatili sa Moab
kasama ang kanilang mga pamilya.

Nalaman ni Noemi na ang kamay ng Panginoon ay laban sa kaniya, at kung ang mga manugang
niya ay mananatili sa kaniya, sa gayon ang Diyos ay magiging laban din sa kanila.
Nagpasiya si Orphah na bumalik sa kanyang pamilya at sa kanyang mga diyos, ngunit nais ni Ruth
na malaman ang higit pa tungkol sa totoo at buhay na Diyos.

“Huwag mo akong himukin na iwan ka o tumalikod sa pagsunod
sa iyo; 

 sapagka't kung saan ka pupunta, ako ay pupunta, at kung saan
ka matutulog, ako ay matutuluyan. 

 Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos,
ang aking Diyos. ”

Ruth 1:16
Sina Noemi at Ruth ay gumawa ng 60-milyang paglalakbay mula sa Moab patungong Bethlehem,
na mangangailangan ng dalawang buong araw.

Tulad ng Diyos lamang ang maaaring mag-ayos nito:

Ang mga kababaihan ay pumasok sa Bethlehem sa unang araw ng pag-aani ng barley.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ruth%201.16


Pinayagan si Ruth na mangalot sa bukirin na pag-aari ni Booz, na kamag-anak ni
Elimelech, ang kanyang biyenan.

Napagtanto ni Noemi kung ano ang ginagawa ng Diyos at pinayuhan niya si Ruth kung ano ang
dapat niyang gawin alinsunod sa kaugalian ng araw na ito.

Napagtanto ni Boaz kung ano ang ginagawa ng Diyos at tiniyak niya kay Ruth na gagawin niya ang
kinakailangan upang maging "manunubos na kamag-anak," at kunin siya bilang asawa.

 

 3. Ang Co nc eption ng Obed -
Si Boaz at Ruth ay nagkaanak ng isang anak na nagngangalang Obed, na hindi lamang nagdala
ng linya ng binhi ng kanyang ama, ngunit ang linya ng binhi kung saan magmumula si Haring
David, at kung saan ang Hari ng Mga Hari ay bababa.
Ang tao at mga kilos ni Boaz ay naglalarawan ng Persona at Gawain ni Jesucristo, ang ating
Manunubos, na nagbigay ng Kanyang buhay upang matubos tayo mula sa ating mga kasalanan, at
kunin tayo upang maging Kanyang Ikakasal.

Ang kwento ng pag-ibig ni Ruth ay nagbibigay ng isa pang paglalarawan ng:

Ang soberanya ng Diyos - Ang Diyos ang namumuno sa mga gawain ng tao.

Ang pangangalaga ng Diyos - Ginagawa ng Diyos ang mga pagkakamali bilang mga himala.
Mga layunin ng Diyos - Ang Diyos ay nagtutulungan ng lahat ng mga bagay para sa kabutihan, sa
mga tinawag ayon sa Kanyang hangarin.


