
Ruts bok 3-4

Viktig bakgrunnstoff – les 5. Mosebok 25,5-10
1) Guds ordning beskytter kvinner.
2) Guds ordning beskytter familiens økonomisk 
grunnlag, gården sin. Eiendommen forblir i landet, 
stammen, og familien.



Scenen for kapittel 3 er satt til treskeplassen, en 
viktig plass i Israels kultur.  
Den skal være på en høyde der vinden blåser godt.
Den er sirkulær i form og mennene sov rundt med 
hodene innover og føttene utover for å være klar til å 
beskytte kornet.
Her ble det holdt religiøse fester med salmesang og 
takkesang.

v. 1  No’omi hjelper Rut med å ta initiativ i forhold til 
hennes rett under Moseloven.
Rut skal ut og legge krav på Boas!



v. 2  Jesus er vår «slektning».  Han er født som en av 
oss. Derfor har vi rett til å gjøre krav på ham.  Han vil 
frikjøpe sin brud! Det ble gjort på Golgata.

v. 3 Jesu brud blir gjort ren, salvet i Ånden, og kledt i 
rettferdighetsklær, klar til å møtte sin Frelser.

v. 4-6  Du må gjøre krav på Jesus! Å velge Jesus er en 
aktiv handling.

v. 7-8 Treskeplassen var en offentlig sted med mange 
som sov der (hodene mot midten og føttene utover).
Boas begynte å bli kalde på føttene og våknet….



v. 9 Rut gjør det til kjenne for Boas at hun gjør krav på 
ham.

v. 10-13  Reaksjonen til Boas viser at han allerede har 
undersøkt saken, og vet at han må avklare situasjonen 
med en annen slektning først.
Han er tydeligvis forelsket i Rut, som ikke bare er 
vakker, men også har et godt rykte.  
Han har ventet inntil hun ga grønt lys, fordi hun kunne 
først ha gått til denne andre som var nærmere i slekt.
Denne må både kjøpe fri gården og gifte seg med kona 
til den avdøde.



v. 14  Boas vil ta seg av saken på sin måte uten 
innblanding i mellomtiden.

v. 15-18  No’omi vil vite hvordan det gikk (v. 16)! 
Rut har gjort sitt.  Nå skal hun bare vente på sin frelse. 
Jesus slo Seg aldri til ro før han hadde gjort ferdig vår 
frelse.  Les Johannes 17,4 og 19,30.



I kapittel 4 er scenen satt først til byporten og så til 
Boas sitt hus.

v. 1-4 Den andre potensielle utløseren som har første 
prioritet er villig til å kjøpe ut eiendom.  Dette er en 
strek i regning for Boas, men han har en plan B.

v. 5-6  Når Boas føyer til at han må i tilleg gifte seg med 
en moabittkvinne avslår han alt, fordi han ikke var villig 
til å ta en kvinne som var utestengt fra Israels religiøse 
liv.  (5. Mosebok 23,3) 
Boas var villig til å ofre alt for henne.



Denne navnløse slektning kan representere Moseloven, som 
ikke kunne frelse noen.
Boas elsket Rut og ofret seg for henne.

v. 7-12  Vår utløser kommer fra slekten til Ruts og No’omis
utløser, Boas.  Han kommer fra Bethlehem.

v. 13-14  Herren har ikke latt oss være uten en utløser!
Han løser ut både jøder og hedninger.  

v. 15-22  Denne slektstavle er det som skriftlig knytter Jesus 
til Judastammen.  (1. Mosebok 49,10-11).  


