Ruts bok
1. Peter 1, 18-20
Vi skal se hva Gud mener med at Han måtte bli
Menneskesønnen (å bli en av oss, i slekt med oss) for å
kjøpe oss fri (engelsk – redeem).
Ruts bok er en kjærlighets historie som peker mot Jesus.
Ruts boks belyser i praksis noen underlige lover i 3. Mosebok
som kaster lys over julens betydning.
«Et Barn er født i Betlehem» kunne vært undertittelen til boka.

Kapittel 1
Vers 1 Dommernes tid varte nesten 400 år.
Siden Rut var kong Davids oldemor kan vi plassere
historien tidsmessig.
Første akt begynner i Bethlehem i Juda.
Betlehem betyr «brødets hus». Juda betyr «lovprisning».
Israelittene var ofte ulydige i denne dommertiden. Guds
straff kom og omvendelsen var ofte resultatet. Det var en
syklus som gjentok seg i hele denne tida, men det gjør
det også i vår tid, og i hele verdenshistorien.

Vers 2 Elimelek betyr «Gud er min konge». No’omi betyr
noe sånt «snill, grei, lys…». Navnene til sønnene betyr
omtrent «syk og svak».
Stedet de var fra blir en dag av stor betydning. (Mika 5,1)
Moab var egentlig ikke noen god sted for jøder å slå seg til.
Her var det avgudsdyrkelse.
Opprinnelsen til moabittene finner vi i 1. Mosebok 19, 36-37.
Vers 3-5 Det gikk dårlig for Elimelek og familien i Moab.
Guttene giftet seg med moabittiske kvinner, som var mot
Moseloven. Familien var ikke der de burde være.
Rut betyr «yndig». Orpa betyr «rådyr».

v. 6 Sammenlign med Lukas 15. De hadde solgt seg ut
hjemme i Betlehem og hadde ingenting å vende tilbake til.
v. 7-10 No’omi sier til svigerdøtrene at de skal vende tilbake og
gifte seg med menn fra sitt eget folk - i sin egen kultur og
religion. Utsiktene for ekteskap i Israel for slike fremmede var
ikke gode. Dermed ville også livet være hardt.

v. 11-13 Moseloven beskytter enker ved at en bror til den
avdøde skal gifte seg med enken. (5. Mosebok 25) Deres
ektemenn var døde, og hun hadde ikke flere sønner.
No’omi sier at det er Gud som har rammet henne.

v. 14-18 Orpa vender seg tilbake til sitt folk og sine avguder.
Rut erklærer at hun skal følge Gud, No’omis Gud. Hun
vender seg nå til Gud, Guds folk, og Guds land.
Dette er et godt eksempel på «omvendelse».

Det at hun vil gravlegges i Israel er et vitnesbyrd om troen på
oppstandelsen i Israel. (Heb. 11)
v. 19-22 Vi som bor i Fjotland har ikke problem for å se for
oss en slik scenario. Landsbyen ble satt på hode over denne
damen som kommer tilbake med Rut på slep!

Kapittel 2 vers 1 – Boas blir annonsert. Hans rolle blir en
skygge av «utløseren» Jesus Kristus.
Vi skal følge dramaet videre for å oppleve hva dette
begrepet innebær.

v. 2 I 3. Mosebok 19,9-10 og 23,22 og i 5. Mosebok 24,19
kan vi lese om denne praksisen som Gud ordner for å
beskytte de fattige og utlendinger. No’omi og Rut var
fattige, og ikke hadde NAV å gå til. Man kan si at det var
iallfall mindre byråkratisk med en slik ordning!
Israel hadde en jordbruks kultur, og en slik ordning fungerte.

v. 3 «Det traff seg slik…» I Guds plan er det mange ting
som man vil kalle tilfeldigheter.
Guds ledelse er noe vi ønsker å ha klarhet i før vi går ut.
Slik er det ikke i praksis.
Hold deg nær til Gud i Bibel, bønn og broderskap, og den
Hellige Ånd vil føre deg dit du skal.
v. 4 Tenk om arbeidsgiverne og arbeidstakerne kunne
hilse hverandre slik. Boas (navnet betyr «styrke») var en
rettferdig sjef.
v. 5 Boas ble forelsket ved første blikk!

v. 6-9 Tjeneren forteller at det er hun Rut som alle
snakker om. Boas er virkelig interessert nå!
v. 10 Man kan spørre hva det er som Jesus så i oss, at
Han ville vise oss slik nåde…
v. 11-12 Boas hadde en del bakgrunn informasjon, og
visste at hun hadde tatt et valg for Israels Gud.
v. 13 Rut gjengjelder hjertets språk.

v. 14-19 Boas lager en spesiell avtale for Rut, kan man si!
No’omi er forskrekket over dagens fangst og vil vite
hvem denne velgjører er. Lurer på hvor overrasket hun
ble når hun hørte at Gud hadde ført Rut til Boas?
v. 20 3. Mosebok 25,25 Begrepet «utløseren» blir
demonstrert her i Ruts bok. Det er en skygge av Jesus.
v. 21-23 No’omi skjønte at Boas var forelsket i Rut.
Det var viktig at Rut holdt seg der i Guds plan. Ikke prøv
lykken et annet sted.

