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DECIZII ªI DESTINE

RUT





        Rut este una dintre cele douã cãrþi din Biblie care poartã numele unei 
femei. S. Baxter a fãcut o paralelã între cartea Rut ºi cartea Estera, dar ºi între 
Rut ºi Estera ca femei de care Dumnezeu s-a folosit în mod deosebit. Estera este 
o evreicã luatã din Israel ºi dusã într-o þarã strãinã, pe când Rut este o pãgânã 
care pleacã dintr-o þarã strãinã pentru a veni în Israel. Estera, evreica, se 
cãsãtoreºte cu un bãrbat pãgân care era împãrat, iar Rut, pãgâna, se cãsãtoreºte 
cu un bãrbat israelit ºi ajunge strãbunica regelui David. Ambele femei sunt 
folosite de Dumnezeu pentru a aduce salvare ºi restaurare în vremuri de crizã. 
Estera are o relaþie specialã cu vãrul ei, Mardoheu, Rut are o relaþie cu totul 
specialã cu soacra sa, Naomi. ªi comparaþia ar putea continua... 

Autorul, data ºi contextul scrierii

Textul biblic nu ne spune cine este autorul acestei cãrþi, deci este cel mai 
sigur sã afirmãm cã autorul este necunoscut. Totuºi de-a lungul istoriei s-au 
fãcut câteva presupuneri. De exemplu, Tamudul Babilonian sugereazã cã 
Samuel ar putea fi autorul acestei cãrþi, tot lui fiindu-i atribuitã ºi scrierea cãrþii 
Judecãtori cu care Rut are o mare legãturã. Unii cercetãtori din perioada 
modernã sugereazã cã Rut ar fi fost scrisã de o femeie, respectiv Tamar, fiica lui 
David. Însã acestã supoziþie nu are sprijin nici din punct de vedere al dovezilor 
interne ºi nici cultural. Este foarte puþin probabil ca o femeie în cultura orientalã 
din perioada aceea sã fi scris o asemenea carte. În concluzie, scriitorul uman 
este necunoscut, dar autorul este Dumnezeu care a inspirat scrierea acestei cãrþi 
alãturi de celelalte 65 de cãrþi ale Bibliei.

În ce priveºte data scrierii, în Rut 1:1 ni se dã un indiciu în legãturã cu 
contextul evenimentelor, care poate de asemenea sugera o datã aproximativã. 
Evenimentele au loc „pe vremea judecãtorilor”, asta înseamnã în perioada 
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imediat premergãtoare instaurãrii monarhiei. ªtim cã ultimul judecãtor a fost 
Samuel, cã el l-a uns ca rege pe Saul, primul rege al israeliþilor, ºi cã tot Samuel 
l-a uns ca rege ºi pe David, dupã ce Saul s-a descalificat ºi a fost lepãdat de 
Dumnezeu. De asemenea, ultimul verset din cartea Rut ne dã un indiciu, ºi 
anume cã la momentul scrierii cãrþii Rut regele David era deja nãscut, ºi 
probabil era ºi încoronat ca rege. Aºadar, cei mai mulþi cercetãtori conchid cã 
Rut a fost scrisã în perioada davidicã, adicã în jurul anului 1000 î.H. Textul din 
1 Samuel 22:3-4 poate fi de asemenea un argument în susþinerea acestei date.

Locul în canonul biblic

În Biblia evreiascã, cartea Rut face parte din gruparea celor cinci cãrþi 
care se citeau la sãrbãtori, ºi anume sulurile Meghilot. Aceste cinci cãrþi erau: 
Cântarea cântãrilor (care se citea la Paºte în luna Nissan: martie/aprilie), Rut 
(care se citea la Sãrbãtoarea sãptãmânilor sau Cincizecime în luna Sivan: 
mai/iunie), Plângerile lui Ieremia (care se citea în luna Ab la comemorarea 
distrugerii templului: august/septembrie), Eclesiastul (care se citea la 
sãrbãtoarea corturilor în luna Tiºri: septembrie/octombrie) ºi Estera (care se 
citea la sãrbãtoarea Purim în luna Adar: februarie/martie). Aceste cinci cãrþi 
sunt aºezate dupã Psalmi, Iov ºi Proverbe, în a treia secþiune a canonului ebraic 
numitã Scrierile. 

 
În Septuaginta (traducerea în greacã a Vechiului Testament, din sec. II 

î.H.) cartea Rut a fost aºezatã dupã cartea Judecãtori datoritã contextului 
descris în Rut 1:1, fiind consideratã un apendice al acesteia sau o carte de 
tranziþie între Judecãtori ºi 1 Samuel. 

Teme majore ale cãrþii 

Hesed. Tradus în limba românã cu „îndurare”, hesed este unul dintre 
conceptele fundamentale din cartea Rut. Acesta este un cuvânt foarte complex 
care nu are echivalent în limbile occidentale moderne. Hesed însemna pentru 
evrei loialitate faþã de promisiunile fãcute la încheierea unui legãmânt, dar ºi 
credincioºie, bunãtate, îndurare, dragoste, compasiune ºi binefacere. Toate 
acestea la un loc erau exprimate prin hesed. 

Restaurarea Naomei de la amãrãciune la împlinire prin actele altruiste 
ale iubirii (hesed) lui Rut ºi Boaz.

Iniþiativa motivatã de hesed care duce la rezultate neaºteptate. Rut 
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motivatã de ataºament ºi dragoste ia iniþiativa când soacra ei, Naomi, era 
cufundatã în amãrãciune. Naomi motivatã de dragoste sincerã faþã de nora ei ia 
iniþiativa pentru Rut ºi ticluieºte un plan pentru a-i gãsi un soþ. Boaz motivat de 
dragoste ºi responsabilitate ia iniþiativa în privinþa rãscumpãrãrii.

 
Deciziile sunt cele care influenþeazã destinaþiile ºi destinele. În mod 

obiºnuit oamenii considerã destinul ca fiind o forþã care le prestabileºte arbritar 
viitorul, soarta. Din perspectiva biblicã, deciziile personale ale omului, ca 
agent cu liber arbitru, cu puterea de a alege, sunt cele care determinã în mare 
parte destinaþiile ºi destinul final al omului. Astfel, Elimelec, descendent din 
Iuda, sfârºeºte tragic în Moab în urma unor decizii pe care le-a luat, iar Rut, o 
moabitã, sfârºeºte în mod fericit ca strãbunicã a marelui rege David ºi ajunge 
chiar în genealogia Domnului Isus, tot în urma unor decizii. 

Tema cãrþii: Decizii care duc la ruinã sau restaurare
 
Scopul cãrþii

Se poate spune despre Rut cã este o poveste de dragoste, o poveste adevãratã 
despre dragostea adevãratã scrisã cu scop pedagogic, dar ºi istoric. La nivel 
istoric, cartea Rut confirmã originea lui David, legitimeazã ºi apãrã monarhia 
davidicã. La nivel pedagogic, Naomi, Boaz ºi Rut reprezintã oameni obiºnuiþi 
care au parte de un destin special, pentru cã în situaþii speciale au acþionat    
într-un mod neegoist, cu dragoste ºi îndurare unii faþã de alþii. 

Bibliografie consultatã

*** Biblia, traducerea Cornilescu ºi NTR

*** Septuaginta, vol. 2, Colegiul Noua Europã, Editura Polirom

*** Dicþionar biblic, Editura Cartea creºtinã, Oradea

Baxter, J., Sidlow, Explore the Book, Zondervan Publishing House

Younger, K., Lawson, The Application Commentary: Judges/Ruth, 
Zondervan Publishing House
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Citeºte Rut 1:1-5.

Acest prim paragraf cu care se deschide cartea Rut joacã rolul de prolog 
(introducere) în care este stabilit cadrul general: personajele, timpul ºi locul 
acþiunii etc.

Citeºte Judecãtori 2:6-23 ºi 21:25. În lumina acestor versete descrie în 
cuvintele tale ce înseamnã expresia cu care începe cartea Rut: „pe vremea 
judecãtorilor”. Ce era caracteristic acelor timpuri?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt cele douã tragedii sau calamitãþi menþionate în Rut 1:1-5? (v. 1, 3, 5)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce semnificaþie avea în Vechiul Testament foametea? Coreleazã cu 
Deuteronom 28:15-24 ºi alte pasaje.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Decizii cu consecinþe tragice

 Rut 1:1-5  

Rut 1:1 Pe vremea judecãtorilor, a fost o foamete în þarã. Un om din Betleemul lui 
Iuda a plecat cu nevasta sa ºi cu cei doi fii ai lui, sã locuiascã pentru o vreme în þara 
Moabului. 2. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, ºi 
cei doi fii ai lui se numeau Mahlon ºi Chilion: erau efratiþi, din Betleemul lui Iuda. 
Ajungând în þara Moabului, ºi-au aºezat locuinþa acolo. 3. Elimelec, bãrbatul 
Naomei, a murit, ºi ea a rãmas cu cei doi fii ai ei. 4. Ei ºi-au luat neveste moabite. Una 
se numea Orpa, ºi cealaltã Rut, ºi au locuit acolo aproape zece ani. 5. Mahlon ºi 
Chilion au murit ºi ei amândoi, ºi Naomi a rãmas fãrã cei doi fii ai ei ºi fãrã bãrbat. 



Analizeazã decizia lui  
Elimelec de a-ºi lua familia ºi 
de a pleca „pentru o vreme” în 
Moab. De ce crezi cã a luat 
aceastã decizie? A fost o 
decizie bunã sau una greºitã? 
Argumenteazã. Coreleazã cu 
1 Samuel 22:3-4 ºi ale pasaje 
biblice.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Pe ce bazã ar trebui un credincios sã ia decizii, în general, ºi decizia emigrãrii, 
în particular? (Coreleazã cu Iacov 4:13-15 ºi alte pasaje biblice care vorbesc 
despre hotãrâri sau decizii.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Este emigrarea o binecuvântare sau un blestem? De ce? Argumenteazã cu 
pasaje biblice ºi/sau experienþe de viaþã. Care sunt avantajele ºi dezavantajele 
emigrãrii? Care sunt riscurile la care se expune o familie care pleacã într-o altã 
þarã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Moab
Moabiþii locuiau în estul Mãrii Moarte ºi erau 
descendenþii lui Lot (Geneza 19:37). Când Israelul a 
cerut, dupã ieºirea din Egipt, sã treacã prin þara lor pe 
„drumul împãrãtesc”, moabiþii le-au refuzat accesul. Cu 
toate acestea, Dumnezeu i-a interzis lui Moise sã atace 
Moabul (Deuteronom 2:9-11). Balac împãratul Moabului 
împreunã cu bãtrânii lui Madian l-au chemat pe Balaam sã 
blesteme pe Israel (Numeri 22:1-7). Totuºi când 
Dumnezeu cere rãzunarea pentru atragerea în curvie ºi 
idolatrie a israeliþilor, sunt menþionaþi doar madianiþii 
spre a fi nimiciþi, nu ºi moabiþii (Numeri 25:16-18; 31:1-
8). În vremea judecãtorilor, Eglon, regele Moabului a 
invadat Israelul pânã la Ierihon ºi l-a asuprit 18 ani 
(Judecãtori 3:12-30). Saul ºi David s-au rãzboit cu 
moabiþii, dar dupã moartea lui Solomon aceºtia ºi-au 
recâºtigat libertatea (1 Samuel 14:47; 2 Samuel 8:2; 1 
Cronici 18:2, 11). Moabiþii sunt menþionaþi în scrierile 
profetice, rostindu-se judecata divinã asupra lor (Isaia 
15;Ieremia 9:26; 25:21; Ezechiel 25:8-11; Amos 2:1-3; 
Þefania 2:8-11). Chiar ºi dupã ce au dispãrut ca naþiune, 
fiind cuceriþi de asirieni, au continuat sã fie menþionaþi ca 
rasã (Ezra 9:1; Neemia 13:1, 23).



Citeºte semnificaþia numelor din familia 
lui Elimelec. Ce concluzie poþi sã tragi?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Ce impact crezi cã a avut moartea lui Elimelec asupra familiei sale?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum îºi poate explica un credincios moartea prematurã ºi neaºteptatã a cuiva 
drag? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Elimelec a fugit de foamete ºi a nimerit în ghearele morþii. Cum putea fi 
interpretatã moartea lui Elimelec în contextul cãrþii Judecãtori?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care crezi cã sunt greutãþile cu care se confruntã o vãduvã cu doi copii într-o 
þarã strãinã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cunoºti vãduve tinere care au copii? Cum crezi cã ar trebui sã le ajuþi?  
Coreleazã cu 2 Regi 4:1-7 ºi cu alte texte care subliniazã responsabilitatea 
comunitãþii pentru ajutorarea vãduvelor ºi a altor categorii defavorizate. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum se explicã mariajul celor doi fii ai lui Elimelec cu femei moabite? Ce le 
prescrisese Dumnezeu evreilor în privinþa cãsãtoriei cu alte femei decât cele 
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Elimelec - Dumnezeul meu este rege sau 
Dumnezeu este regele meu

Naomi  - plãcutã sau fermecãtoare

Mahlon - cântec, bucurie 

Chilion - desãvârºire sau împlinire

Betleem - casa pâinii, în seminþia lui Iuda 
(1 Samuel 16:18)



din Israel? Intra ºi Moabul în aceastã 
categorie? De ce? Coreleazã cu 
Deuteronom 7:1-5; 23:3; Neemia 
13:1, 2, 23-26.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dupã zece ani de vãduvie printre 
strãini Naomi îºi pierde ºi cei doi fii, 
rãmânând nu doar fãrã soþ, ci ºi fãrã 
copii. (v. 5) Cum se poate numi situaþia 
aceasta altfel decât tragedie? Cum se 
împacã suveranitatea divinã cu tragediile umane?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Foametea din Betleem este dublatã de moartea ºi infertilitatea din Moab. Dupã 
zece ani Naomi rãmâne singurã, fãrã soþ ºi copii, fãrã nepoþi, fãrã speranþã, doar 
cu douã nurori moabite. 

Tu decizi: ruinã sau restaurare?

Evaluaeazã-þi deciziile bune ºi deciziile greºite pe care le-ai luat în viaþã. Care 
au fost factorii care au fãcut diferenþa?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum afli voia lui Dumnezeu când trebuie sã iei decizii?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce te-ar putea determina sã emigrezi? Analizeazã-þi bine motivaþiile. Roagã-te 
pentru cei plecaþi din þarã. Poate îi crezi fericiþi ºi îi invidiezi, iar ei pot fi ruinaþi.

Cât de pregãtit eºti pentru a face faþã unei tragedii?
_____________________________________________________________
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Piatra moabitã este un bloc de bazalt negru 
cu o inscripþie lãsatã de Meºa, regele 
Moabului, la Dhiban (oraºul biblic Dibon), 
pentru a comemora rãzvrãtirea lui împotriva 
lui Israel ºi rezidirea mai multor oraºe care a 
urmat dupã aceea (2 Împãraþi 3:4-5). Meºa 
spune în aceastã inscripþie cum a sfãrâmat 
jugul lui Israel ºi l-a cinstit pe dumnezeul lui, 
Chemoº, ridicând o înãlþime la Qarhoh, ca 
semn de recunoºtinþã. Despre Omri, regele lui 
Israel, afirmã cã l-a umilit pe Moab mulþi ani, 
pentru cã Chemoº era supãrat pe þara lui. Din 
punct de vedere religios, lingvistic ºi istoric 
marea importanþã a acestei inscripþii constã în 
legãtura pe care aceasta o are cu Vechiul 
Testament.



Decizia lui Elimelec de a pleca de acasã, din casa pâinii (Betleem), ºi de 
a merge în Moab cu toatã familia lui s-a dovedit a fi o decizie cu consecinþe 
tragice. Dacã foametea din Israel era o pedeapsã a Domnului pentru 
neascultarea evreilor de pe vremea judecãtorilor, atunci decizia cea mai 
înþeleaptã pentru a scãpa de aceastã pedeapsã, nu era fuga în Moab, ci pocãinþa 
acasã. Dupã mai bine de zece ani de peregrinãri printre strãini, dupã ce ºi-a 
îngropat soþul ºi cei doi bãieþi în Moab, Naomi ia decizia întoarcerii acasã. 
Aceastã decizie poate fi înþeleasã ºi ca o decizie a pocãinþei. (În limba ebraicã 
termenul ºuv, însemna „pocãinþã” sau „întoarcere”.) Asemenea fiului risipitor, 
Naomi decide sã se întoarcã acasã, unde e belºug de pâine, pentru cã Domnul   
s-a îndurat de poporul Sãu.

Citeºte Rut 1:6-15.

Rut 1:6 Apoi s-a sculat, ea ºi nurorile ei, ca sã se întoarcã în þara ei din þara Moabului, 
cãci aflase în þara Moabului cã Domnul cercetase pe poporul Sãu ºi-i dãduse pâine. 7. 
Ea a ieºit din locul în care locuia însoþitã de cele douã nurori ale ei ºi a pornit ca sã se 
întoarcã în þara lui Iuda. 8. Naomi a zis atunci celor douã nurori ale ei: "Duceþi-vã ºi 
întoarceþi-vã fiecare la casa mamei ei! Domnul sã Se îndure de voi, cum v-aþi îndurat ºi 
voi de cei ce au murit ºi de mine! 9. Sã vã dea Domnul sã gãsiþi odihnã fiecare în casa 
unui bãrbat!" ªi le-a sãrutat. Ele au ridicat glasul ºi au plâns; 10. ºi i-au zis: "Nu; noi 
vom merge cu tine la poporul tãu." 11. Naomi a zis: "Întoarceþi-vã, fiicele mele! Pentru 
ce sã veniþi voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu, ca sã poatã fi bãrbaþii 
voºtri? 12. Întoarceþi-vã, fiicele mele, ºi duceþi-vã! Eu sunt prea bãtrânã ca sã mã 
mãrit din nou. ªi chiar dacã aº zice cã trag nãdejde; chiar dacã în noaptea aceasta aº 
fi cu un bãrbat ºi aº naºte fii, 13. aþi mai aºtepta voi pânã sã se facã mari ºi aþi vrea voi 
sã nu vã mãritaþi din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu sunt mult mai amãrâtã decât voi, 
pentru cã mâna Domnului s-a întins împotriva mea." 14. ªi ele au ridicat glasul ºi 
iarãºi au plâns. Orpa a sãrutat pe soacra sa ºi a plecat, dar Rut s-a þinut de ea. 15. 
Naomi a zis cãtre Rut: "Iatã, cumnata ta s-a întors la poporul ei ºi la dumnezeii ei; 
întoarce-te ºi tu dupã cumnata ta.”

Subliniazã verbul „a se întoarce” în Rut 1:6-15. De ce crezi cã a luat Naomi 
decizia întoarcerii acasã? Coreleazã cu ce se spune despre Domnul în v. 6 ºi 13.  
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2 Decizia întoarcerii acasã
Rut 1:6-22  



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce asemãnãri ºi ce deosebiri vezi între Naomi ºi fiul risipitor (Luca 15:11-32) 
din perspectiva ruinei la care au ajuns în urma unor decizii ºi din perspectiva 
deciziei întoarcerii acasã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce crezi cã înseamnã expresia „mâna Domnului s-a întins împotriva mea” pe 
care o foloseºte Naomi în 1:13 ºi pe care o reia în 1:20-21? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Crezi cã Naomi îl acuzã pe Dumnezeu sau pur ºi simplu recunoaºte 
disciplinarea Lui în ceea ce i s-a întâmplat? Argumenteazã.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce rol joacã în procesul pocãinþei recunoaºterea pedepsei Domnului în 
consecinþele tragice ale unor decizii personale sau familiale? Pe cine 
pedepseºte Dumnezeu, din ce motive ºi cu ce scop? (Evrei 12:5-11)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Naomi a luat decizia de a se întoarce în þara ei ºi a plecat împreunã cu cele douã 
nurori ale ei. Însã la un moment dat al cãlãtoriei ia decizia sã se despartã de ele. 
Unde le îndeamnã Naomi sã se întoarcã ºi care este dorinþa ei pentru ele?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce crezi cã a luat Naomi aceastã decizie? Era în avantajul ei sau al nurorilor? 
Explicã.
_____________________________________________________________
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Ce crezi cã vrea sã zicã 
Naomi când spune: 
Domnul sã Se îndure de 
voi, cum   v-aþi îndurat ºi 
voi de cei ce au murit ºi 
de mine!?
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Dacã faþã de ea Domnul 
s-a manifestat împotrivã 
º i  a  u m p l u t - o  d e  
amãrãciune, Naomi îºi 
doreºte ca mãcar faþã de 
nurorile ei Domnul sã 
manifeste  îndurare.  
Naomi vede aceastã 
îndurare în termenii 
refacerii unei familii. Ea 
le cere nurorilor sã se 
r e c ã s ã t o r e a s c ã  î n  
poporul lor ºi sã se 
întoarcã la dumnezeii lor. 
Naomi îºi doreºte pentru 
nurorile sale ceea ce ea pierduse iremediabil: un soþ ºi copii.

Ce crezi cã a convins-o pe Orpa sã se întoarcã la pãrinþii ei, la dumnezeii ei ºi la 
poporul ei?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum consideri decizia ei? De ce?
_____________________________________________________________
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Tradus în limba românã cu „îndurare”, hesed este unul dintre 
conceptele fundamentale din cartea Rut.  Acesta este un 
cuvânt foarte complex care nu are echivalent în limbile 
occidentale moderne. Hesed însemna pentru evrei loialitate 
faþã de promisiunile fãcute la încheierea unui legãmânt, dar ºi 
credincioºie, bunãtate, îndurare, dragoste, compasiune ºi 
binefacere. Toate acestea la un loc erau exprimate prin hesed.
 
Conceptul hesed izvorãºte ºi se bazeazã pe relaþie, în general, 
ºi se referã la relaþia de legãmânt, în special. Deºi implicã 
emoþii, hesed este mai degrabã o acþiune. Este vorba de o 
acþiune în favoarea unei persoane aflate într-o nevoie 
disperatã ºi o acþiune care are loc în cadrul unei profunde 
legãturi între persoanele implicate. Adesea hesed vizeazã un 
raport inegal în relaþia respectivã. O persoanã mai puternicã 
ajutã o persoanã mai slabã. 

Douã treimi din cazurile în care apare hesed în Vechiul 
Testament se referã la relaþia de legãmânt dintre Dumnezeu ºi 
poporul Sãu, Dumnezeu fiind Acela care manifestã hesed faþã 
de poporul Sãu. Hesed reprezintã un act voluntar de îndurare ºi 
generozitate, dincolo de datorie. Persoana puternicã nu e 
obligatã sã facã asta, nu o constrânge nimic, pur ºi simplu 
alege sã facã asta din responsabilitate ºi maturitate.

Conceptul acesta de ajutor voluntar acordat unei persoane mai 
slabe este caracteristic în primul rând lui Dumnezeu, dar se 
regãseºte ºi între oameni la nivel social ºi moral, nu însã la 
nivelul legal, adicã nu ca obligaþie. În cartea Rut hesed apare 
explicit atât la nivelul divin, cât ºi la cel uman (Rut 1:8; 2:20). 
Paradoxal, la nivel uman se spune despre cele douã fete 
moabite Orpa ºi Rut cã au manifestat ”îndurare” (hesed, 1:8). 
Mai sunt câteva pasaje în care apare doar implicit conceptul 
acesta de îndurare nemeritatã într-o situaþie disperatã (vezi 
4:14, 15).



Rut ia însã o altã decizie. De ce?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Care sunt motivaþiile lui Rut? (v. 16-17)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Naomi a fost convinsã de loialitatea dezinteresatã, de actul de iubire jertfitoare 
al nurorii sale Rut. Rut manifestã acel act voluntar de generozitate ºi îndurare 
dincolo de datorie (hesed). 

Rut 1:16 Rut a rãspuns: "Nu sta de mine sã te las ºi sã mã întorc de la tine! Încotro vei 
merge tu, voi merge ºi eu, unde vei locui tu, voi locui ºi eu; poporul tãu va fi poporul 
meu, ºi Dumnezeul tãu va fi Dumnezeul meu; 17. unde vei muri tu, voi muri ºi eu ºi voi 
fi îngropatã acolo. Facã-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mã va despãrþi de tine 
decât moartea!" 18. Naomi, vãzând-o hotãrâtã sã meargã cu ea, n-a mai stãruit. 19. 
Au cãlãtorit împreunã pânã ce au ajuns la Betleem. ªi când au intrat în Betleem, toatã 
cetatea s-a pus în miºcare din pricina lor, ºi femeile ziceau: "Naomi este aceasta?" 20. 
Ea le-a zis: "Nu-mi mai ziceþi Naomi; ziceþi-mi Mara cãci Cel Atotputernic m-a umplut 
de amãrãciune. 21. La plecare eram în belºug, ºi acum Domnul mã aduce înapoi cu 
mâinile goale. De ce sã-mi mai ziceþi Naomi, când Domnul S-a rostit împotriva mea, ºi 
Cel Atotputernic m-a întristat?" 22. Astfel s-au întors din þara Moabului Naomi ºi 
nora sa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. 

Naomi a plecat din Betleem în timpul unei foamete ºi se întoarce acum în 
timpul seceratului orzurilor. Ce alte contraste mai reies din v. 19-21?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum a ajuns Naomi de la „belºug” la „mâinile goale”, de la plinã de farmec la 
plinã de amãrãciune?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Naomi îl numeºte pe Dumnezeu „Cel Atotputernic” (El Shadai). De ce crezi cã 
în urma experienþei triste din Moab îl numeºte pe Dumnezeu aºa?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Orpa - cea care ºi-a întors gâtul

Rut - cea prietenoasã



Tu decizi: ruinã sau restaurare?

Care sunt deciziile pentru care trebuie sã te pocãieºti?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt domeniile în care ai pãrãsit calea Domnului ºi ar trebui sã te întorci 
acasã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Roagã-te pentru cei care îndurã suferinþe cumplite printre strãini, dar le este 
ruºine sã se întoarcã acasã. Fii risipitori sau victime ale deciziilor neînþelepte, 
aceºtia au nevoie sã se întoarcã pentru restaurare.

Fã o listã cu toþi cunoscuþii tãi care au emigrat în ultimii 20 de ani. Roagã-te 
pentru ei.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 

Cine îºi ascunde fãrãdelegile nu propãºeºte, 
dar cine le mãrturiseºte ºi se lasã de ele capãtã îndurare. Proverbe 28:13

14



Deciziile sunt adesea concretizarea unei iniþiative. În cartea Rut 
iniþiativa este una dintre temele importante. Iniþiativa motivatã de hesed duce 
la rezultate neaºteptate. Rut motivatã de ataºament ºi dragoste ia iniþiativa 
slujirii ºi a purtãrii de grijã când soacra ei, Naomi, era cufundatã în amãrãciune. 
Naomi motivatã de dragoste sincerã faþã de nora ei ia iniþiativa pentru Rut ºi 
ticluieºte un plan pentru a-i gãsi un soþ. Boaz motivat de dragoste ºi 
responsabilitate ia iniþiativa în privinþa rãscumpãrãrii. 

Citeºte Rut 2:1-3.

Rut 2:1 Naomi avea o rudã dupã bãrbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia 
lui Elimelec, ºi se numea Boaz. 2. Rut, moabita, a zis cãtre Naomi: "Lasã-mã, te rog, 
sã mã duc sã strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea cãruia voi cãpãta trecere." Ea 
i-a rãspuns: "Du-te, fiica mea." 3. Ea s-a dus într-un ogor sã strângã spice pe urma 
secerãtorilor. ªi s-a întâmplat cã ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui 
Elimelec. 

Ce crezi cã a determinat-o pe Rut sã ia iniþiativa de a merge sã culeagã spice în 
urma secerãtorilor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cine avea dreptul acesta în Israel? Coreleazã cu Levitic 19:9, 10; Deuteronom 
24:19-22.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce spune dialogul dintre Rut ºi Naomi despre relaþia lor? (v. 2)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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3 Decizia slujirii dincolo de datorie
 Rut 2:1-23



Ai relaþii despre care spui cã sunt bune, dar dacã ar auzi cineva dialogurile tale 
cu acele persoane ºi-ar face altã pãrere? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Rut 2:4 ªi iatã cã Boaz a venit din Betleem ºi a zis secerãtorilor: "Domnul sã fie cu 
voi!" Ei au rãspuns: "Domnul sã te binecuvânteze!" 5. ªi Boaz a zis slujitorului 
însãrcinat cu privegherea secerãtorilor: "A cui este tânãra aceasta?" 6. Slujitorul 
însãrcinat cu privegherea secerãtorilor a rãspuns: "Este o tânãrã moabitã, care s-a 
întors cu Naomi din þara Moabului. 7. Ea a zis: "Dã-mi voie sã strâng ºi sã culeg spice 
dintre snopi, rãmase pe urma secerãtorilor." ªi de azi dimineaþã, de când a venit, a stat 
în picioare pânã acum ºi nu s-a odihnit decât o clipã în casã." 8. Boaz a zis cãtre Rut: 
"Ascultã, fiicã, sã nu te duci sã culegi spice în alt ogor; sã nu te depãrtezi de aici ºi 
rãmâi cu slujnicele mele. 9. Uitã-te unde vor secera pe câmp ºi du-te dupã ele. Am 
poruncit slugilor mele sã nu se atingã de tine. ªi când îþi va fi sete, sã te duci la vase ºi 
sã bei din ce vor scoate slugile." 10. Atunci ea s-a aruncat cu faþa la pãmânt ºi i-a zis: 
"Cum am cãpãtat eu trecere înaintea ta, ca sã te îngrijeºti de mine, o strãinã?" 11. 
Boaz i-a rãspuns: "Mi s-a spus tot ce ai fãcut pentru soacra ta, de la moartea 
bãrbatului tãu, ºi cum ai pãrãsit pe tatãl tãu ºi pe mama ta ºi þara în care te-ai nãscut, 
ca sã mergi la un popor pe care nu-l cunoºteai mai înainte. 12. Domnul sã-þi 
rãsplãteascã ce ai fãcut, ºi plata sã-þi fie deplinã din partea Domnului Dumnezeului 
lui Israel sub ale cãrui aripi ai venit sã te adãposteºti!" 13. ªi ea a zis: "O! Sã capãt 
trecere înaintea ta, domnul meu! Cãci tu m-ai mângâiat, ºi vorbele tale au mers la 
inima slujnicei tale. ªi totuºi eu nu sunt nici mãcar ca una din slujnicele tale." 14. La 
vremea prânzului, Boaz a zis cãtre Rut: "Apropie-te, mãnâncã pâine ºi înmoaie-þi 
bucata în oþet." Ea a ºezut lângã secerãtori. I-au dat grãunþe prãjite; a mâncat ºi s-a 
sãturat, ºi ce a rãmas a strâns. 15. Apoi s-a sculat sã culeagã spice. Boaz a dat 
urmãtoarea poruncã slujitorilor sãi: "Lãsaþi-o sã culeagã spice ºi între snopi ºi sã n-o 
opriþi; 16. ºi chiar voi sã-i scoateþi din snopi câteva spice; s-o lãsaþi sã culeagã spice ºi 
sã n-o înfruntaþi." 17. Ea a cules spice de pe câmp pânã seara ºi a bãtut ce culesese. A 
ieºit aproape o efã de orz. 

Cum se manifestã suveranitatea ºi providenþa (purtarea de grijã) lui Dumnezeu 
în acest pasaj?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce trãsãturi de caracter ale lui Boaz reies din acest pasaj?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ce trãsãturi de caracter ale lui Rut reies din acest 
pasaj?
________________________________________
________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Din ce relaþii îºi dã seama Boaz de caracterul lui Rut?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum se vede Rut pe ea însãºi în faþa lui Boaz?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De unde ºtia Boaz cum s-a purtat Rut cu soacra ei?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce ar trebui sã înveþe nurorile de la Rut?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce ar trebui sã înveþe soacrele de la Naomi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum se vede caracterul lui Boaz din relaþia cu slujitorii sãi ºi cu Rut, o strãinã 
moabitã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce se poate spune despre relaþia lui Boaz cu Dumnezeu din modul în care se 
poartã cu ceilalþi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Atât Rut, cât ºi Boaz erau niºte imagini ale îndurãrii lui Dumnezeu. Rut s-a 
îndurat de Naomi ºi nu a pãrãsit-o, iar Boaz s-a îndurat de Rut ºi a lãsat-o sã 
culeagã spice, i-a oferit hranã la prânz, protecþie ºi chiar i-a facilitat strângerea 
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unei cantitãþi mai mari de boabe. Aceasta este 
manifestarea generozitãþii care izvorãºte din iubirea 
purã, agape sau hesed. 

Rut 2:18 A luat-o ºi a intrat în cetate, ºi soacra sa a vãzut ce culesese. Rut a scos ºi rãmãºiþele 
de la prânz ºi i le-a dat. 19. Soacra sa i-a zis: "Unde ai cules astãzi spice ºi unde ai muncit? 
Binecuvântat sã fie cel ce s-a îngrijit de tine!" ªi Rut a spus soacrei sale la cine muncise: "Omul 
la care am muncit azi", a zis ea, "se numeºte Boaz." 20. Naomi a zis nurorii sale: "Sã fie 
binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost ºi pentru cei ce au 
murit. Omul acesta este rudã cu noi", i-a mai spus Naomi, "este din cei ce au drept de 
rãscumpãrare asupra noastrã." 21. Rut, moabita, a adãugat: "El mi-a mai zis: "Rãmâi cu 
slugile mele pânã vor isprãvi de secerat." 22. ªi Naomi a zis cãtre nora sa, Rut: "Este bine, fiica 
mea, sã ieºi cu slujnicele lui ºi sã nu te întâlneascã cineva în alt ogor." 23. Ea s-a þinut, dar, de 
slujnicele lui Boaz, ca sã culeagã spice, pânã la sfârºitul seceratului orzului ºi seceratului 
grâului. ªi locuia cu soacra sa. 

Ce alte calitãþi ale lui Rut ºi ale soacrei sale reies din dialogul avut când Rut s-a 
întors acasã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Tu decizi: ruinã sau restaurare?

Se vede caracterul creºtin în relaþiile tale? Cum? Reevalueazã-þi relaþiile. Se 
vede din dialoguri bunãtatea, îndurarea, generozitatea, ajutorul dincolo de 
limita datoriei?  Ia iniþiative care sã îi surprindã (plãcut:) pe ceilalþi. Ia decizia 
de a îmbunãtãþi relaþiile:

Cu pãrinþii ____________________________________________________
Cu copiii______________________________________________________
Cu socrii______________________________________________________
Cu nurorile____________________________________________________
Cu colegii de serviciu ____________________________________________
Cu ºefii _______________________________________________________
Cu subalternii__________________________________________________
Cu vecinii_____________________________________________________
Cu duºmanii ___________________________________________________
Cu credincioºii dela bisericã _______________________________________
Cu alþii _______________________________________________________
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Naomi, recunoscând îndurarea lui Dumnezeu în îndurarea manifestatã 
de Boaz (2:20), îi propune lui Rut sã meargã ºi sã cearã protecþie ºi 
rãscumpãrare prin cãsãtorie, conform obiceiului vremii. Naomi nu o îndeamnã 
pe Rut la imoralitate, aºa cum ar pãrea la prima vedere, ci dimpotrivã la 
integritate, în conformitate cu legea leviratului ºi a rãscumpãrãrii.

Citeºte Rut 3:1-18.

Rut 3:1 Soacra sa, Naomi, i-a zis: "Fiica mea, aº vrea sã-þi dau un loc de odihnã, ca sã 
fii fericitã. 2. ªi acum Boaz, cu ale cãrui slujnice ai fost, nu este el rudã cu noi? Iatã, el 
are sã vânture la noapte orzul în arie. 3. Spalã-te ºi unge-te, apoi îmbracã-te cu 
hainele tale ºi coboarã-te la arie. Sã nu te faci cunoscutã lui, pânã va isprãvi de 
mâncat ºi de bãut. 4. ªi când se va duce sã se culce, însemneazã-þi locul unde se culcã. 
Apoi du-te, descoperã-i picioarele ºi culcã-te. ªi el însuºi îþi va spune ce sã faci." 5. Ea 
i-a rãspuns: "Voi face tot ce ai spus." 6. Rut s-a coborât la arie ºi a fãcut tot ce 
poruncise soacra sa. 7. Boaz a mâncat ºi a bãut, ºi inima-i era veselã. S-a dus ºi s-a 
culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele ºi 
s-a culcat. 8. La miezul nopþii, omul s-a speriat; s-a plecat ºi iatã cã o femeie era 
culcatã la picioarele lui. 9. El a zis: "Cine eºti tu?" Ea a rãspuns: "Eu sunt Rut, 
slujnica ta; întinde-þi poala hainei peste slujnica ta, cãci ai drept de rãscumpãrare." 
10. ªi el a zis: "Fii binecuvântatã de Domnul, fiicã! Aceastã faptã de pe urmã 
mãrturiseºte ºi mai mult pentru tine decât cea dintâi, cã n-ai umblat dupã tineri, 
sãraci sau bogaþi. 11. Acum, fiicã, nu te teme, îþi voi face tot ce vei zice, cãci toatã 
cetatea ºtie cã eºti o femeie cinstitã. 12. Este adevãrat cã am drept de rãscumpãrare, 
dar este o altã rudã mai aproape decât mine. 13. Rãmâi în noaptea aceasta aici. ªi 
mâine, dacã vrea sã te rãscumpere, bine, sã te rãscumpere; dar dacã nu-i place sã te 
rãscumpere, te voi rãscumpãra eu, viu este Domnul! Culcã-te aici pânã dimineaþã." 
14. Ea a rãmas culcatã la picioarele lui pânã dimineaþa ºi s-a sculat mai înainte de a 
se putea cunoaºte unul pe altul. Boaz a zis: "Sã nu ºtie nimeni cã a intrat o femeie în 
arie!" 15. ªi a adãugat: "Adu mantaua de pe tine ºi þine-o." Ea a þinut-o, ºi el a mãsurat 
ºase mãsuri de orz ºi le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate. 16. Rut s-a întors la soacra 
sa, ºi Naomi a zis: "Tu eºti, fiica mea?" Rut i-a istorisit tot ce-i fãcuse omul acela. 17. 
Ea a zis: "Mi-a dat aceste ºase mãsuri de orz, zicând: "Sã nu te întorci cu mâinile 
goale la soacra ta." 18. ªi Naomi a zis: "Fii liniºtitã, fiica mea, pânã vei ºti cum se va 

19

L
ec

þi
a 

4   Decizia de a întemeia o familie
 Rut 3:1-18



isprãvi lucrul acesta, cãci omul acesta nu va avea odihnã pânã nu va sfârºi lucrul 
chiar astãzi." 

Ce-ºi doreºte Naomi pentru nora sa Rut? (v. 1)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum o poate face o soacrã fericitã pe nora sa?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înveþi despre cãsãtorie din acest pasaj?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înveþi despre acþiunile divine ºi cele umane în întemeierea unei familii?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În cazul lui Rut, care au fost acþiunile divine ºi care au fost cele umane în 
aranjarea cãsãtoriei dintre Boaz ºi Rut?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înveþi despre integritate la întemeierea unei familii din acest pasaj? 
Coreleazã cu alte pasaje biblice.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum crezi cã ºi-a câºtigat Rut reputaþia de „femeie cinstitã”? (v. 11)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce ar trebui conteze cel mai mult la persoanele care vor sã se cãsãtoreascã? 
(frumuseþea, bogãþia, vârsta, credincioºia, cinstea, caracterul etc.) De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Boaz era bogat, chiar foarte bogat, dar se pare cã nu asta a determinat-o pe Rut 
sã se cãsãtoreascã cu el. Rut era tânãrã ºi frumoasã, dar se pare cã nu asta a 
contat cel mai mult pentru Boaz.

Expresia „femeie cinstitã” din 3:11 este aceeaºi expresie folositã în Proverbe 
31:10. Nu la întâmplare în Biblia ebraicã cartea Rut urmeazã dupã Proverbe. 
Astfel, întrebarea din Proverbe 31:10 Cine poate gãsi o femeie cinstitã? îºi 
gãseºte rãspunsul în cartea Rut 3:11 ...toatã cetatea ºtie cã eºti o femeie 
cinstitã. Boaz apreciazã la Rut integritatea ei, credinþa ei ºi loialitatea de care a 
dat dovadã. 

Rut vede în Boaz în primul rând rãscumpãrãtorul, pe cel care conform Legii lui 
Dumnezeu putea s-o restaureze pe Naomi, vãduva lui Elimelec. Boaz apreciazã 
la Rut cã n-a umblat „dupã dupã cei tineri”, asta înseamnã cã el era mai în 
vârstã. Atât Rut, cât ºi Boaz acþioneazã în virtutea îndurãrii (hesed), care merge 
dincolo de datorie, ca manifestare a dragostei jertfitoare.

Care este concluzia Naomei dupã tot ce-i povesteºte Rut ºi când vede cele „ºase 
mãsuri de orz” trimise pentru ea? (3:18) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care crezi cã ar trebui sã fie astãzi rolul pãrinþilor în cãsãtoria copiilor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum se împletesc astãzi acþiunile umane cu cele divine în privinþa cãsãtoriei a 
doi tineri credincioºi? Dã exemple.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Tu decizi: ruinã sau restaurare?

Dacã nu eºti cãsãtorit: implicã-L pe Dumnezeu în alegerea partenerului. 
Roagã-te ºi cere cãlãuzire în aceastã decizie foarte importantã. Alege dupã 
caracter, nu dupã aparenþe. Pregãteºte-te pentru cãsãtorie devenind partenerul 
potrivit, nu cãutând partenerul potrivit. Cere sfaturi de la oameni cu maturitate. 
Scrie câteva iniþiative în acest sens:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Dacã eºti cãsãtorit: rãmâi credincios legãmântului pe care l-ai încheiat cu 
partenerul tãu. Mulþumeºte-i lui Dumnezeu pentru partenerul tãu. Aratã 
îndurare ºi acordã iertare când þi se greºeºte. Roagã-te pentru cãsãtoria copiilor 
tãi. Scrie câteva decizii pe care crezi cã trebuie sã le iei în acest sens:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Dacã eºti pãrinte cu copii de cãsãtorit: roagã-te pentru cãsãtoria copiilor tãi. 
Sfãtuieºte-i cu înþelepciune. Cultivã relaþia cu ei ca sã le fie mai uºor sã-þi 
asculte sfaturile. Scrie câteva decizii pe care crezi cã trebuie sã le iei în acest 
sens:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aºa cum a anticipat Naomi, Boaz a luat foarte repede iniþiativa de a 
demara procedurile legale de rãscumpãrare a vãduvei rudeniei sale, Elimelec, 
ºi odatã cu ea ºi a proprietãþilor funciare ale lui Elimelec ºi a moabitei Rut.

Citeºte Rut 4:1-12.

Rut 4:1 Boaz s-a suit la poarta cetãþii ºi s-a oprit acolo. ªi iatã cã cel ce avea drept de 
rãscumpãrare, ºi despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: "Hei, cutare, apro-
pie-te, stai aici." ªi el s-a apropiat ºi s-a oprit. 2. Boaz a luat atunci zece oameni dintre 
bãtrânii cetãþii ºi a zis: "ªedeþi aici." ªi ei au ºezut jos. 3. Apoi a zis celui ce avea drept 
de rãscumpãrare: "Naomi, întorcându-se din þara Moabului, a vândut bucata de 
pãmânt care era a fratelui nostru Elimelec. 4. Am crezut de datoria mea sã te înºtiinþez 
despre aceasta ºi sã-þi spun: "Cumpãrã-o, în faþa locuitorilor ºi în faþa bãtrânilor 
poporului meu. Dacã vrei s-o rãscumperi, rãscumpãr-o; dar dacã nu vrei, spune-mi, 
ca sã ºtiu. Cãci nu este nimeni înaintea ta care sã aibã dreptul de rãscumpãrare, ºi 
dupã tine, eu am dreptul acesta." ªi el a rãspuns: "O voi rãscumpãra." 5. Boaz a zis: 
"În ziua în care vei cumpãra þarina din mâna Naomei, o vei cumpãra în acelaºi timp ºi 
de la Rut, moabita, nevasta celui mort, ca sã ridici numele mortului în moºtenirea lui." 
6. ªi cel ce avea drept de rãscumpãrare a rãspuns: "Nu pot s-o rãscumpãr pe socoteala 
mea, de fricã sã nu-mi stric moºtenirea mea; ia tu dreptul de rãscumpãrare, cãci eu nu 
pot s-o rãscumpãr." - 7. Odinioarã în Israel, pentru întãrirea unei rãscumpãrãri sau 
unui schimb, omul îºi scotea încãlþãmintea ºi o dãdea celuilalt: aceasta slujea ca 
mãrturie în Israel. - 8. Cel ce avea drept de rãscumpãrare a zis, dar, lui Boaz: 
"Cumpãr-o pe socoteala ta!" ªi ºi-a scos încãlþãmintea. 9. Atunci Boaz a zis bãtrânilor 
ºi întregului popor: "Voi sunteþi martori azi cã am cumpãrat din mâna Naomei tot ce 
era al lui Elimelec, al lui Chilion ºi al lui Mahlon, 10. ºi cã mi-am cumpãrat de 
asemenea de nevastã pe Rut, moabita, nevasta lui Mahlon, ca sã ridic numele mortului 
în moºtenirea lui ºi pentru ca numele mortului sã nu fie ºters dintre fraþii lui ºi din 
poarta locului lui. Voi sunteþi martori azi despre aceasta!" 11. Tot poporul care era la 
poartã ºi bãtrânii au zis: "Suntem martori! Domnul sã facã pe femeia care intrã în 
casa ta ca Rahela ºi ca Lea, care amândouã au zidit casa lui Israel! Aratã-þi puterea în 
Efrata ºi fã-þi un nume în Betleem! 12. Sãmânþa pe care þi-o va da Domnul, prin 
aceastã tânãrã femeie, sã-þi facã o casã asemenea casei lui Pereþ, care s-a nãscut lui 
Iuda din Tamar!"
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5   Decizia rãscumpãrãrii ºi               
a restaurãrii

Rut 4:1-12



Scena de la poarta cetãþii ne dezvãluie o micã parte din procedura de 
rãscumpãrare din perioada davidicã (aprox. 1000 î.H.). Sunt trei elemente 
strãine culturii noastre: instituþia rãscumpãrãtorului, cãsãtoria dupã cumnat sau 
legea leviratului ºi obiceiul descãlþãrii de o sanda a aceluia care nu vrea sã 
rãscumpere. Coreleazã cu Deuteronom 25:5-10.

Deºi pentru noi acestea nu sunt decât niºte obiceiuri stranii, pentru Naomi ºi 
Rut au fost decizii vitale prin care casa lui Elimelec a fost rãscumpãratã ºi 
restauratã în Israel. De asemenea, statutul celor douã vãduve a fost restaurat. 

Ce înveþi din acest episod despre restaurarea acelora care au greºit sau care sunt 
victimele unor situaþii defavorizate?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt categoriile defavorizate de astãzi care au nevoie de rãscumpãrare ºi 
restaurare?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt rudele faþã de care eºti ruda cea mai apropiatã ºi pe care ar trebui sã le 
ajuþi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce te împiedicã sã-i ajuþi pe alþii sã-ºi rãscumpere greºelile ºi sã îºi restaureze 
viaþa?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce te împiedicã sã arãþi îndurarea, pe care nu eºti obligat s-o manifeºti, faþã de 
persoane care poate nu meritã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Boaz prin gestul rãscumpãrãrii a ilustrat dragostea Rãscumpãrãtorului sãu. Iov 
în mijlocul suferinþei ºi a durerii a strigat: Eu ºtiu cã Rãscumpãrãtorul meu este 
viu ºi se va ridica la urmã pe pãmânt (Iov 19:25). Coreleazã cu Isaia 43:14; 
49:26. Domnul Isus afirmã despre Sine cã a venit ca sã-ºi dea viaþa ca 
rãscumpãrare pentru mulþi (Matei 20:28). Coreleazã cu Galateni 3:13; Efeseni 
1:7, 14; 1 Timotei 2:6 º.a. 

Dumnezeu ªi-a rãscumpãrat poporul din Egipt, arãtându-ªi îndurarea faþã de 
evrei. Hristos ne-a rãscumpãrat de sub robia pãcatului, arãtându-ªi îndurarea 
faþã de noi. Boaz ºi-a rãscumpãrat rudele arãtându-ºi îndurarea faþã de ele. Tu 
pe cine rãscumperi din ruinã?

Care este binecuvântarea cu care este binecuvântat Boaz la poarta cetãþii de 
martorii care au asistat la actul de rãscumpãrare? (v. 11-12)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ruda cea mai apropiatã n-a vrut sã le rãscumpere pe Naomi ºi pe Rut ca sã nu-ºi 
strice moºtenirea. Boaz le-a rãscumpãrat în ascultare de porunca Domnului ºi 
dintr-o dragoste care depãºea datoria, ºi nu ºi-a stricat moºtenirea, ci 
dimpotrivã numele lui a fost onorat ºi a rãmas în istorie. Celãlalt a rãmas un 
anonim: cutare! Boaz a devenit strãmoºul regelui David ºi al Mântuitorului.
 

Tu decizi: ruinã sau restaurare?

În Israel, casa celui care avea dreptul ºi puterea sã rãscumpere, dar nu dorea s-o 
facã din motive egoiste se numea „casa celui descãlþat” (Deuteronom 25:10). 

Analizeazã-þi responsabilitatea cu care te implici în nevoile celor din jurul tãu. 
Pentru care dintre rudele apropiate sau persoane  din jurul tãu crezi cã ai primi 
eticheta „casa celui descãlþat”? Roagã-te ºi fã ceva!

Fã o listã cu persoane ruinate sau în pragul ruinei, care au nevoie de o mânã 
întinsã. Roagã-te ºi acþioneazã!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Nãdãjduieºte în îndurarea Rãscumpãrãtorului indiferent de situaþia în care eºti 
acum. Rãscumpãrãtorul tãu este viu!
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Deºi Rut este cea care naºte copilul, femeile din Betleem îl vãd pe Obed 
ca o binecuvântare pentru Naomi. Expresia femeilor: Un fiu s-a nãscut 
Naomei! însemna cã numele lui Elimelec ºi al lui Mahlon au fost restaurate în 
moºtenirea lui Israel. Epilogul acesta este simetric cu prologul. Dacã la început 
Naomi este lipsitã de bãrbat ºi de copii, în final femeile o fericesc pentru cã s-a 
gãsit un bãrbat cu drept de rãscumpãrare ºi pentru cã i s-a nãscut un copil pe 
care îl þine în braþe, deºi nu mai spera asta.

Citeºte Rut 4:13-17. 

Rut 4:13 Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastã, ºi el a intrat la ea. Domnul a fãcut-o 
sã zãmisleascã, ºi ea a nãscut un fiu. 14. Femeile au zis Naomei: "Binecuvântat sã fie 
Domnul, care nu te-a lãsat lipsitã azi de un bãrbat cu drept de rãscumpãrare ºi al 
cãrui nume va fi lãudat în Israel! 15. Copilul acesta îþi va înviora sufletul ºi va fi 
sprijinul bãtrâneþilor tale; cãci l-a nãscut nora ta, care te iubeºte ºi care face pentru 
tine mai mult decât ºapte fii." 16. Naomi a luat copilul, l-a þinut în braþe ºi a vãzut de el. 
17. Vecinele i-au pus nume, zicând: "Un fiu s-a nãscut Naomei!" ªi l-au numit Obed. 
Aceasta a fost tatãl lui Isai, tatãl lui David. 

Ce înveþi despre purtarea de grijã a lui Dumnezeu din povestea Naomei?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce ai învãþat despre tragediile prin care pot trece chiar ºi credincioºii?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce ai învãþat despre cãsãtorie din istoria lui Rut?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ce ai învãþat despre rãscumpãrare?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce ai învãþat din cartea Rut despre suveranitatea lui Dumnezeu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Citeºte Rut 4:18-22.

Rut 4:18 Iatã sãmânþa lui Pereþ: Pereþ a fost tatãl lui Heþron; 19. Heþron a fost tatãl lui 
Ram; Ram a fost tatãl lui Aminadab; 20. Aminadab a fost tatãl lui Nahºon; Nahºon a 
fost tatãl lui Salmon; 21. Salmon a fost tatãl lui Boaz; Boaz a fost tatãl lui Obed; 22. 
Obed a fost tatãl lui Isai; ºi Isai a fost tatãl lui David. 

Cartea Rut se încheie cu o 
genea log ie  de  zece  
generaþii, de la Pereþ, fiul 
lui Iuda din Tamar, pânã la 
David. Boaz este cinstit în 
mod deosebit în aceastã 
genealogie fiind aºezat pe 
poziþia a ºaptea, care era 
de obicei  o poziþ ie 
deosebitã. 

Ce spune intrarea lui Rut, 
moabita, în genealogia lui 
David, ºi implicit în cea a 
Domnului Isus, despre 
universalitatea mântuirii. 
Coreleazã ºi cu alte pasaje 
biblice.
____________________
____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Tu decizi: ruinã sau restaurare?
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   Genealogiile jucau un rol foarte important în societãþile 
tribale din vechime. Genealogiile erau foarte importante 
pentru cã familia, clanul, tribul, rudenia, în general, era cea 
mai importantã structurã socialã. Ele pãstrau identitatea 
persoanei, justifica apartenenþa la o familie, legitimau 
poziþiile de putere ºi autoritate în diverse structuri sociale, 
religioase sau politice. De exemplu, nimeni nu putea fi preot 
sau mare preot în Israel dacã nu dovedea cã este descendent 
din familia lui Aaron. Genealogiile aveau ºi un scop 
pedagogic. Erau repetate mereu ºi mereu pentru a învãþa 
istoria strãmoºilor. Douã dimensiuni erau importante în 
aceste genealogii cu scop didactic: adâncimea ºi fluiditatea. 
Adâncimea se referã la numãrul numelor trecute în listã, iar 
fluiditatea se referã la flexibilitatea cu care unele nume erau 
incluse, iar altele nu. Cele mai multe genealogii de felul 
acesta au între cinci ºi zece generaþii (Geneza 4:17-24;      
5:1-32; 11:10-26; 25:12-15; 1 Samuel 9:1). De obicei erau 
trecute cele mai cunoscute nume din generaþiile recente ºi 
cele mai cunoscute nume dintre fondatorii clanului. 
Genealogia din Rut 4:18-22 are zece membri, începând cu 
Pereþ ºi Heþron, fondatorii seminþiei lui Iuda ºi încheindu-se 
cu Boaz, Obed, Isai ºi David, cei mai cunoscuþi din generaþiile 
recente (raportat la data scrierii cãrþii). 
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