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Evanghelia după Rut ! 6.02.2020 
 

Lecţia nr.1, Întoarcerea lui Naomi ! 
Rut, Moabita=Mo-Abba=copiii tatălui meu. Geneza 19:36-38.  
Cartea Rut este ca un diamant în bălegarul Judecătorilor! Ea face parte din poporul 
duşmanilor lui Israel. Eglon este un moabit. De ce avem tocmai un asemenea 
personaj aici, de ce avem această carte, cu nume de femeie? Ce caută Estera, Rut în 
Biblie? Cartea Rut începe cu înmormântări, şi se termină cu o nuntă, începe cu 
foamete şi se termină cu belşug. Cum aşa, vom vedea!? 
 
Sunt 4 motive pentru care această carte este scrisă: 
-oferă continuitate, şi speranţă în acele vremi întunecate ale evreilor.  
Gen 3:15 poartă o promisiune a „seminţei”, şi cărţile Bibliei ne descriu firul acestei 
promisiuni: Avraam-Isaac-Iacov-Iuda (Betleem)-Boaz-Isai-David-Isus ! 
 
-pentru a arăta că mai există moralitate, o moralitate biblică. Aici avem o femeie 
model, în contrast total cu moralitatea din Israel. Un exemplu de noră, soţie, ca 
mamă viitoare, nici nu îţi vine să crezi că face parte din popoarele păgâne. 
Cartea Rut este o mare încurajare pentru cei ce se află în situaţii limită ca Rut şi 
Naomi. Dacă cineva dintre fete, femei are nevoie de un model de viaţă, iată aici 
unul deosebit. 
-un scop pentru care mai este scrisă această carte este cel teologic. Cei mai de jos, 
moabiţii, vin la Dumnezeu Iehova, pentru a găsi adăpost sub aripile Sale. Domnul 
poartă de grijă lui Rut oferindu-i tot ce are nevoie: un soţ, un adăpost, un copil 
devenind stră-stră-stră-străbunică a lui David, şi mai târziu a lui Hristos. 
Romani 4:11,12 ne spune că Avraam este tatăl şi al celor tăiaţi împrejur şi al celor 
netăiaţi împrejur. Dar mama (ea face diferenţa în promisiune), Agar, ori Sara?! 
 
Rut în ebraică înseamnă prieten intim. Psalmi 25:14. Prov.16:7”când sunt plăcute 
Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui”. Avraam este 
poreclit „prietenul lui Dumnezeu”.  
Şi mai este cineva numit prietenul Lui, ştiţi cine: voi şi cu mine, Ioan 15.15. 
 
-mai are ca scop unul simbolic, o prefigurare descrisă în VT. şi împlinită în NT. 
Matriţe ale lui Mesia- mielul, Rut –biserica, Naomi-Israel, Boaz (în El este 
puterea) – Isus.  
Israel se coboară afară din Israel prin Elimelec (Dumnezeu este rege), iar cei doi fii 
arată starea evreilor, Mahlon=bolnăviciosul şi Chilion= plăpândul. Dar prin 
coborârea lor, prin căderea evreilor, au fost aduse la viaţă neamurile. 
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Cel mai rău fapt petrecut în istorie este omorârea pe cruce a Lui Isus. Dar care a 
fost cel mai bun lucru petrecut în istoria omenirii:”moartea şi învierea Domnului 
Isus”. Iosif în Geneza:”voi aţi vrut să îmi faceţi rău, dar Dumnezeu a transformat 
răul în bine”. Prin căderea lor, Dumnezeu ne-a inclus şi pe noi, Neamurile. 
Boaz (Hristos) o ia de soţie pe Rut (Mireasa) introducând-o în familie, şi-i redă 
pământurile lui Naomi (Israel). Vom vedea asta în Rut 4. 

 
Rut şi Boaz, o romanţă a răscumpărării ! 

 
Cauza foametei din Israel este lesne de înţeles dacă citim cartea Judecători şi 
Lev.26 şi Deuteronom 28. 
-foametea este cauzată de idolatrie; 
-Naomi este afară din Israel – ca fiul rispitor pleacă şi lasă pământul, şi se duce să 
caute binecuvântarea printre străini; 
-Neamurile sunt altoite în rădăcina evreilor. Iosif este vândut de fraţii săi, respins, 
ajunge între neevrei şi îşi ia o soţie dintre cei de acolo. El ajunge cel mai important 
om de pe pământ. Faraon avea un titlu mai mult religios, dar marele vizir este Iosif.  
-Iosif îi hrăneşte pe fraţii săi – devine astfel „Pâinea vieţii.” 
-Moise este respins de fraţii lui, şi el pleacă să-şi ia de soţie pe Sefora, o neevreică, 
după care se întoarce şi domneşte peste fraţii lui.  
-David ia de nevastă pe Abigail, de la un om numit Nabal (nebun), şi o aduce în 
casa regească. 
-Naomi se întoarce, dar nu se întoarce cu mâna goală, deşi material era săracă în 
Moab, aduce cel mai mare dar, o soţie pentru Boaz. 
În Matei 21:43 Isus a zis:”Împărăţia va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam 
care va aduce roadele cuvenite”. 
 
*Rut merge cu Naomi: 
-ambele femei, Rut şi Orpa, promit să meargă cu Naomi şi să se întoarcă de la 
dumnezeii lor, la Iehova.  
Soacra lor este un model de urmat. Ea le spune să se întoarcă înapoi la poporul lor 
şi la dumnezeii lor. De ce?  
-pentru că le spune clar: să nu credeţi că dacă vă veţi întoarce de la idolii voştri, la 
Dumnezeul adevărat va fi uşor. Nu, nu va fi uşor deloc. Nu vă pot promite 
binecuvântări materiale, sau cine ştie la ce avantaje vă gândiţi voi, dar vă pot 
promite că dacă veţi veni şi vă veţi întoarce la Domnul, El nu vă va izgoni afară. 
 
În cartea Judecători, poporul Israel a uitat de singurul Dumnezeu, şi s-a întors spre 
idoli, în timp ce Rut, şi-a părăsit idolii, ca să se alipească de Singurul Dumnezeu. 
Dragii mei ascultători, dvs.din care categorie faceţi parte? 
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Luca 9:58-62”Doamne, te voi urma oriunde vei merge”, şi Isus îi spune că dacă-L 
urmezi îţi promite prezenţa Lui, providenţa Lui, dar este posibil să suferi martiraj, 
ba chiar moarte.”Cel ce vine după Mine să-şi ia crucea lui în fiecare zi”.  
Iată ce mesaj ar trebui predicat şi astăzi în bisericile noastre, un mesaj clar, cinstit, 
fără ocolişuri, dar plin de iubire faţă de oameni şi de Dumnezeu.  
Dacă-L urmezi, s-ar putea să suferi multe nedreptăţi. Evrei 11:37. Vrei asta? 
 
        Lecţia nr. 2  

Dacă mergeţi cu mine, va fi foarte greu ! 
-1:16 „unde mergi tu voi merge şi eu..v.17 „unde vei muri tu voi muri şi eu”.  
Deci, cât de departe era dispusă Rut să meargă? Până la moarte!  
 
I: În anii 1520 Cortez a coborât pe tărâmul Mexicului împreună cu mica sa armată, 
după care a dat foc la corăbii. Adresându-se oamenilor săi, înainte de bătălie, le-a 
spus: „Uitaţi-vă cum pier în fum aceste corăbii. Acest lucru înseamnă că nu putem 
părăsi aceste meleaguri în viaţă decât dacă vom câştiga! Nu există altă cale – 
câştigăm sau murim!”Şi au câştigat! 
 
-duceţi-vă înapoi fetele mele, pentru că şi dacă mergeţi cu mine, eu nu am ce să vă 
ofer – dar Rut era hotărâtă. 2:12: „Domnul să-ţi răsplătească”. 
 
-1:18 Soacră-sa a văzut că era hotărâtă, şi nu a mai insistat.  
Fa. 21:11,12 ”nu te duce la Ierusalim căci vei fi legat şi bătut..”. Rut şi Pavel au 
aceeaşi determinare să meargă înainte, orice ar fi. 
 
-1:14 Amândouă nurorile plâng, dar Orpa deşi promite să meargă înainte, se 
întoarce în cele din urmă. Orpa=spatele gâtului, adică ea întoarce spatele. Nu mai 
auzim de ea după aceea. Vedem că deşi amândouă au început să meargă spre 
Israel, doar una a rămas. Dar ce le-a separat, ce a făcut-o pe Orpa să se întoarcă: 
-suferinţa, greul, teama de necunoscut – necredinţa.  
A făcut bine Naomi că i-a spus adevărul, în dragoste?! Ce s-ar fi întâmplat dacă i s-
ar fi prezentat un mesaj trunchiat, cu scopul de a o convinge? 
 
În Ev. Ioan 6:30-34 noroadele îi zic lui Isus că Moise le-a dat ceva, deci El ce le 
dă? Ce avantaj avem dacă mergem după tine? Vedeţi că nu câştigaţi nimic, şi că 
noroadele merg după El (fariseii). Noi vrem ceva de la Tine, daca eşti cine afirmi 
că eşti?! 
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Isus le-a zis să nu umble după lucruri pieritoare, ci după cele veşnice: „Eu Sunt 
Pâinea vieţii”.v.35 Dar nu vă pot promite avantaje. Ce fac ei atunci, ce zic? 
Vorbirea asta e prea de tot, după ce că venim după Tine şi nu ne dai nimic, mai 
vrem să te şi mâncăm acum, hai să plecăm, şi pleacă. v.60-66. 
Ce i-a făcut să plece? Încercări, suferinţe, lipsuri, şi cea mai mare era lipsa de 
credinţă. Ei se aseamănă cu străbunica lor, Orpa. 
 
Şi noi de multe ori ne întrebăm dacă unele persoane L-au primit pe Domnul cu 
adevărat, sau nu, pentru că au plecat, şi duşi sunt. 

 
*De aceea un răspuns potrivit ar fi:  

-L-a primit, dar să vedem ce va face când vin încercările?! Când va trebui să 
renunţe la păcatul din viaţa lui, atunci va avea de ales, va renunţa la păcat sau la 
Isus? Va fi ca Rut sau ca Orpa?! 
Voi nu vă duceţi, le-a zis Isus? Ioan 6:67-69. Petru=noi nu căutăm avantaje, ci 
vrem cu Tine orice ar fi, doar Tu ne poţi oferi viaţa veşnică. 
Ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre Rom.5:3 şi 2 Tes.1:4-10 
 
-1:19,20 Nu Naomi, ci Mara! 
Exodul 15:22-26 găsesc o apă amară şi aruncă un lemn în ea, lemnul crucii. Acolo 
i-a încercat şi le-a dat legi. v.26 dacă asculţi legile şi poruncile nu te voi lovi cu 
boală, cu amărăciune, ci vei avea parte de dulceaţa relaţiei cu Domnul, chiar dacă 
vin amărăciuni. 
Pe viitor Mara va fi din nou Naomi, prin lucrarea lui Hristos, Rut va deveni soţia 
Lui Boaz, şi ambele vor fi reabilitate. Poate transforma Domnul răul în bine? 
Rom.11:33”O adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu..”! 
 
Rebeca din Geneza se încrede în Eleazar (Duhul ) şi vrea să meargă cu el, prin 
credinţă, deşi nu-l văzuse pe Isaac. Psalmi 45:10,11 
Rut a fost hotărâtă s-o urmeze pe soacra ei, de fapt pe Dumnezeul ei, nu pentru că 
avea nişte avantaje, ci pentru că s-a încrezut în Dumnezeul lui Israel, că El va purta 
de grijă. Domnul a născut credinţa în inima ei, şi nimic nu o mai putea întoarce. 
 
        Lecţia nr. 3  

   Caracterul lui Rut! 
Boaz parcă apare de nicăieri în viaţa lui Rut. Psalmi 25:14a. O mare, foarte mare 
problemă din viaţa noastră este lipsa de călăuzire. Ce să fac, ce să nu fac? 
Păi ce trebuie să facem în primul rând este, să ascultăm tot ce ne spune Biblia, şi 
atunci Domnul va interveni. Dar să fim credincioşi în totul totului tot.  
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Stai, ia o pauză şi gândeşte-te, e ceva pe undeva de care ştii că trebuia sau nu 
trebuia să-l faci şi nu-l faci, sau să îl faci?  
         Nu vei avea călăuzire până când nu ai totul pus la punct în viaţa ta! 
Dumnezeu a intervenit în viaţa tuturor oamenilor credincioşi şi le-a întrerupt viaţa 
lor pentru că i-a chemat la o lucrare specială.  
Exemple: Avraam, Isaac, Iosif, Moise, David, Pavel. I-a pus în poziţii de care nu 
şi-ar fi imaginat vreodată, nici chiar atunci când au fost chemaţi, sau mai ales 
atunci. Au realizat abia mult mai târziu, când au privit în urmă. 
 
Dar dacă nu eşti credincios într-un anumit loc, domeniu, nu te aştepta la călăuzire, 
nu mai pune semne, că te vei rătăci mai rău. 
Rut nu e doar un simbol pentru biserică, ci ea este un standard de prietenie cu 
Dumnezeu. 
 
-2:1 O rudă cu drept de răscumpărare, este cel ce are dreptul să ia de nevastă ruda 
rămasă văduvă,  şi are dreptul să răscumpere pământul. Rut cum am mai spus, nu 
ştia asta. Naomi ştia, dar nu îi spune totul. Îi spune doar ce avea ea nevoie să ştie, 
pentru că lasă totul în Mâna Domnului. 
Nici noi nu ştim mai nimic din ce se va întâmpla cu vieţile noastre, dar trebuie să 
rămânem credincioşi. Chiar şi atunci, sau mai ales atunci, avem nevoie de 
încredere în Domnul. 
 
*Legea leviratului: o astfel de căsătorie înseamnă:”căsătorie cu cumnatul”. 
Cuvântul „levir”(latină)=fratele soţului. În acele vremi, dacă un om căsătorit murea 
fără să aibe copii, fratele necăsătorit (Deuter. 25:5-10) va lua de nevastă pe 
cumnată-sa şi primul copil va fi moştenitorul averii fratelui lui. Fratele putea fi mai 
tânăr sau mai bătrân decât cel decedat, nu conta. Dacă fratele nu voia să se 
căsătorească cu ea, ea îl descălţa şi îl scuipa, după care se putea căsători cu 
altcineva, nu mai conta. 
 

v.2 Rut stă sub autoritate – cere permisiunea să culeagă spice rămase în urma lor. 
Oamenii mari ai Lui Dumnezeu au fost supuşi Domnului, dar şi oamenilor în 
subordinea cărora se află. Domenii de supunere: guvern, Biserică, familie, Job. 
Autorităţile sunt aşezate de Dumnezeu, El le-a dat autoritate.  
Rut este credincioasă acolo unde a aşezat-o Dumnezeu. Ea credea că sub autoritate 
va fi protejată, şi nu se gândea să se răzvrătească sub autoritate. Ştia de la soacra ei 
că autoritatea ultimă este Dumnezeu Jehova. 
 
*Tu cum te comporţi sub autoritate: soţ, soţie, mamă, tată, frate, soră de credinţă 
faţă de autoritatea bisericii?! Eşti credincios, adică eşti supus? 
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O persoană care nu este obişnuită să stea sub autoritate va avea mult de suferit în 
viaţa aceasta, şi nu va putea realiza mare lucru. 
 
Este greu de crezut că cineva nu vrea să stea sub autoritatea omenească, dar va sta 
sub autoritatea Domnului. Domnul nu va chema o astfel de persoană la o lucrare, 
decât după ce a luat hotărârea de a se aşeza sub autoritate. Suntem obişnuiţi să ne 
supunem autorităţii? 
*Exemple de nesupunere: Saul primul împărat, Absalom fiul lui David, Samson. 
 
v.2 Voi culege spice în spatele celor care mă vor lăsa, în faţa cărora voi căpăta 
trecere. Evreii trebuiau să lase ceva pentru săraci, dar pentru săracii evrei, nu 
pentru săracii moabiţi. Neemia 13:1, Deuter.23:3 „amonitul şi moabitul să nu intre 
în adunarea Domnului nici chiar după al zecilea neam, niciodată”, pentru că nu  
v-au oferit ospitalitate. Neemia 13:1,2. Şi totuşi Domnul se răzgândeşte în ceea ce 
priveşte pe această moabită (dar nu se adresează întregului popor al Moabului). 
 
v.2 Poate că vei găsi milă – Rut nu se aştepta să-i datoreze cineva ceva, era foarte 
conştientă că nu merita nimic. Să nu uităm ce le făcuse lor moabiţii, Eglon, în 
cartea Judecători.  
Luca 14:10” ci, când eşti poftit, du-te şi aşează-te la locul cel mai de pe urmă..”. 
Rut începe foarte de jos, s-a dus departe faţă de cei de sus, umilă.  
Ioan 13:1”dacă Eu Domnul am fost aşa, cum trebuie să fiţi şi voi?” Filipeni 2:5-11. 
Care era gândul lui Hristos? Toată lumea iubeşte pe cei ce slujesc în dragoste şi 
smerenie. Cei ce se smeresc vor fi înălţaţi.  
 
v.4 Ce frumos vorbea Boaz cu slujitorii lui. Ce frumos vorbesc ei despre Rut. Ea a 
ieşit în evidenţă imediat, munca ei. Se auzise, tot satul vuia de necazul lui Naomi, 
dar şi de comportamentul lui Rut faţă de soacra ei. Un astfel de rob este reflecţia 
perfectă a lui Dumnezeu! Oamenii evlavioşi şi ascultători sunt cei norocoşi, zicea 
cineva odată! 
*Ce v-a impresionat cel mai mult la Rut, şi aţi vrea să aplicaţi în viaţa voastră?  
1 Samuel 16:7”Domnul se uită la inimă, nu la aspectul fizic”! 

 
Lecţia nr. 4  

Cum să urci în lucrarea ta de slujire? 
2:6,11. Rut are o reputaţie bună. Ap.Pavel îl alege pe Timotei pentru că toţi îl 
vorbeau de bine în Iconia şi în Listra. Fa.16:2.  
Un presbiter trebuie să fie vorbit de bine, nu? Reputaţia merge înaintea noastră. 
-v.7. Rut e politicoasă: vă rog!  
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*În Orientul Mijlociu ori de câte ori erai invitat la cineva acasă, trebuia să te duci 
cu un cadou. Atunci când o persoană mai tânără mergea să ceară sfat la una mai în 
vârstă, ducea ceva. Saul nu vrea să se ducă la Samuel să vadă dacă-l poate ajuta cu 
măgăruşii pierduţi, pentru că nu avea ce să-i ducă. La cineva mai mare, mai în 
vârstă, mai bogat, trebuia să duci un dar vrednic de poziţia aceluia. Ne amintim de 
magi, atunci când au venit la Isus ce daruri au adus, vrednice de poziţia de Împărat.  
 
Bătrânilor nu le plac tinerii obraznici, tupeişti şi încrezuţi. Ei cer respect. Dacă un 
tânăr se prezintă smerit şi respectuos la un bătrân care-l poate ajuta, acesta îl va 
ajuta cu plăcere. 
 
v.7 A lucrat din greu de dimineaţă până seara, abia acum s-a odihnit un pic. 
Această femeie încolţeşte şi înfloreşte acolo unde a fost sădită.  
Cine e credincios în cele mici va fi credincios şi în cele mari, şi invers. 
Dacă vrei să fii stră-stră-stră-străbunica lui David, trebuie să excelezi acolo unde 
eşti pusă să trăieşti. 
I:Când zbori deasupra Statuiei Libertăţii eşti uimit să vezi că în spatele coroanei de 
pe cap, părul este realizat perfect. Statuia datează dinainte ca oamenii să zboare cu 
avioanele şi să poată vedea creştetul capului ei. Nu vede nimeni, cine vede şi nu 
ştie zice că aşa tre’ să fie, nu? Francezii le-au făcut-o cadou americanilor la 110 ani 
de la declaraţia de independenţă în anul 1886, şi are 93 de m înălţime cu tot cu 
soclu. Fă ceea ce faci ca pentru Domnul.  
Tu şi cu mine îl reprezentăm pe Fiul Lui Dumnezeu, aşa că orice faci, fă perfect. 
Poate că nu vede nimeni, dar Domnul vede. 
 
Eliezer=Domne, fata care va veni la fântână şi va zice: bea şi voi da de băut şi 
cămilelor tale, aceea să fie mireasă pentru Isaac. O fata respectuoasă, foarte 
harnică. Prov.31. Să ştiţi că toţi oamenii lui Dumnezeu au fost oameni foarte 
harnici. Ap.Pavel confecţiona corturi înainte de a deveni un misionar şi învăţător 
foarte cunoscut. 
-v.8,9 Rut este înălţată brusc de la nivelul ei, la un nivel foarte înalt. 1 Tim.4:15. 
Tu lucrează cu credincioşie la orice te-a pus Domnul să faci, şi la vremea Lui El te 
va înălţa. Va fi o ridicare aşa de bruscă încât toţi vor rămâne cu gura căscată. 
 
-v.10-13 Rut este foarte mulţumitoare. Ce ai găsit la mine o femeie străină? Ne 
amintim de cei 10 leproşi. Toţi au fost vindecaţi, dar de ce s-a întors doar unul? 
Pentru că ceilalţi au crezut că lor li se cuvine să fie tămăduiţi, pentru că sunt evrei, 
dar acest străin nu se considera vrednic, aşa că a fost înălţat mai mult decât ceilalţi 
nouă. Sutaşul Corneliu, vrea să se închine lui Petru. Un om foarte umil.  
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Acel sutaş cu robul bolnav zice:”Domne nu sunt vrednic să intri sub acoperământul 
meu, ci zi numai un cuvânt..”.  
Fraţilor, Domnul nu ne datorează nimic nouă, Neamurilor. De aceea trebuie să fim 
foarte recunoscători. Astfel că Domnul onorează o astfel de viaţă, şi-i dă mult mai 
mult decât şi-ar fi imaginat ea vreodată. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui har 
peste har. Ioan 1:16 
 
O efă este cel mai mare coş la evrei, era foarte mare şi greu, probabil undeva pe la  
38,80 kg. Nu-l putea duce singură acasă, ci o ajută slujitorii lui Boaz. Dar ea mai 
avea şi ceva păstrat de la masa de pranz pentru soacra ei. Tatăl meu a lucrat la 
calea ferată la Bucureşti. El odată ne-a adus un mic şi jumătate. Primise de la un 
cetăţean 2 mici. A mâncat jumătate şi restul ni i-a adus nouă. Nu cred că am să uit 
vreodată gustul acelui mic. 
 
Stai pe câmpul meu şi nu te duce nicidecum în altă parte. Ea s-a ţinut de ei până la 
sfârşit. 
 
    Lecţia nr.5 
       Ce revendică Rut ! 
Rut 1=Întoarcerea lui Rut , Rut 2=Carcaterul lui Rut, Rut 3=Cererea lui Rut , Rut 
4=Binecuvântarea lui Rut şi a Naomei! 
Rut  a primit de la Domnul prin slujitorul Lui, Boaz,  mult mai mult decât s-ar fi 
aşteptat. 
-3:1,2 Prin Boaz ea va fi răscumpărată din felul ei deşert de vieţuire. Templul avea 
doi stâlpi: Iachin şi Boaz. 2 Cronici 3:17. 
Iată că Boaz (în El este putere) este unul din cei doi stâlpi ai Templului. Boaz este 
Cel ce ajută, Cel ce sprjină. Fiica mea, la acest om vreu să te duci după ce el îşi va 
termina ce are de făcut. Te vei duce la el şi-l vei ruga să-şi facă datoria biblică care 
i-a fost dată.  
 
Ne sună cunoscut, un stâlp în Templu, din Betleem, cu drept de răscumpărare? 
Go’el (ebraică) Cel ce are drept de răscumpărare! Cel ce este apărătorul văduvelor, 
Cel ce apără pe cel urmărit ca să fie omorât, pe cel ce şi-a pierdut averea, şi şi-a 
vândut pământul (nimeni nu avea drept să-l răscumpere din afara familiei, ci cel 
din familie avea primul dreptul acesta). El se putea căsători cu văduva şi ridica 
familia fratelui mort. Era un fel de asigurare din acea vreme la evrei, pentru cei ce 
ar fi trecut prin necazuri.  

Dar ca să fie Go’el, trebuia să îndeplinească nişte cerinţe: 
-să fii din familie, să fii înstărit material ca să poţi răscumpăra, să vrei 
(Deuter.25:10 era scuipat în faţă şi descălţat, batjocorit), să fie calificat pentru aşa 
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ceva : să fie Om – Dumnezeu, să fie fără păcat. Dumnezeu Isus este Singurul care 
se putea califica. 
 
v.3 Spală-te, pregăteşte-te cu haine bune, pentru că te duci să te căsătoreşti. Ce 
imagine! Aici vedem cum Rut este informată despre starea ei, ea vrea să iasă din 
starea ei, şi este învăţată ce să facă pentru a-şi schimba stăpânul, dar interesant, 
acţiunea pleacă de la Rut, nu de la Boaz. Wow !  
Noi ne ducem la Domnul cu o propunere:”vreau să mă pocăiesc, am nevoie de 
iertarea Ta”. După ce terminau treaba cu treieratul, evreii stăteau de pază ca să nu 
vină cineva la furat. 
Te duci la Boaz, vezi unde va avea locul unde va dormi, şi noaptea îi dezveleşti 
picioarele, şi când se va trezi să îi spui:”aruncă-ţi poala haine peste slujnica ta, căci 
ai drept de răscumpărare”.  
Acopere-mă=noi folosim la nunţi inele, dar evreii foloseau sacoul bărbatului. El se 
dezbrăca de sacou şi o îmbrăca pe mireasa lui. La fel a făcut Domnul Isus cu noi 
neamurile, ne-a acoperit cu haina haina mântuirii Lui! 
Maleahi 2:16 (îşi acoperă haina cu silnicie), adică ai făcut o promisiune şi nu te-ai 
ţinut de ea. 
 
-v.5 Voi face tot ce ai spus! Mă gândesc la Rut ce o fi zis atunci când a ajuns în 
Israel, ce diferit era la evrei. Zelul lor Chemoş nu le răscumpăra, ci fetele erau 
aduse arderi de tot în cinstea lui. El nu apăra văduvele şi orfanii.  

Într-adevăr mântuirea vine de la iudei ! 
Romani 1:2, 2 Cor.1:20 „toate făgăduinţele făcute în El sunt Da şi Amin”. Ce 
profeţii grozave sunt făcute în VT. Din 66 de cărţi 64 sunt scrise de evrei. 
 
-v.10 nu este un îndemn pentru fetele tinere să se căsătorească cu un om în vârstă, 
ci vrea să ne înveţe altceva. În mod normal o tânără se căsătoreşte cu un tânăr. 
Biblia cere o potrivire în căsătorie, dar nu este subiectul nostru de aici. 
 
*Dar de ce a acceptat Rut această propunere de căsătorie, nu e un pic cam ciudată? 
-în primul rând are o semnificaţie spirituală; nimeni nu a venit la El, să se arunce la 
picioarele Lui să-I spună:”aruncă-ţi poala mantiei Tale peste mine,şi răscumpără-
mă” şi El să nu o facă, să-l gonească, pentru că eventual nu este ales, nu. Pe cel ce 
vine la Mine, nu-l voi izgoni afară. 
-în al doilea rând, dacă te duci după altul care nu e din familia noastră, nu vom 
putea fi răscumpărate, şi vom continua să trăim toată viaţa roabe. 
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Mamă, pentru mine tu eşti mai presus decât sunt eu însumi pentru mine. De aceea 
se miră Boaz şi-i zice că”bunătatea ta pe care ai arătat-o la urmă este mai mare 
decât cea dintâi”(NTR). 
Boaz parcă-i spune:”înţeleg că vii din Moab, ai trăit o viaţă groaznică, o iubeşti pe 
soacră-ta, dar să îţi închizi toată viaţa cu Mine, nu e prea mult? Boaz vrea să vadă 
dacă Rut sigur vrea să vină cu el, dar Rut ne-a arătat deja că era foarte hotărâtă să 
meagă pe drumul acesta. 
*Mirele nostru iubit nu era frumos, nici atrăgător, atunci când era la cruce, ne 
spune Isaia 53. Bătrânii poporului Îi spun:”n-ai nici 50 de ani..”. Avea 33 dar arăta 
ca la 50, Ioan 8:57. 
Era îmbătrânit din pricina noastră. I-am scos peri albi, dar cu drag a suferit pentru 
noi, copiii Lui. Şi nouă ne-a plăcut de El, şi încă ne place, deşi El nu arată prea 
bine azi pe pământ. Iov 22:21 „împrieteneşte-te cu Dumnezeu şi vei avea pace. Dar 
când?” Noi Îl vedem ca Cel mai Frumos, şi Cel mai Bun, şi Cel mai Înţelept, dar 
lumea nu-L vede aşa, ci dimpotrivă.  

Religia este pentru cei slabi, ea este o cârjă pentru şchiopi. 
Pentru că nu te-ai dus după lucrurile aceste lumi – ci ai venit după Mine, atunci: 
v.11 „îţi voi” – promisiune. Vrei Doamne să Mă iei şi pe mine la adăpostul Tău? 
Ioan 6:38-40. Ce transformare are loc în viaţa lui Rut! 
 
 
    Lecţia nr.6 
   Răscumpărătorul lui Rut! 
-3:12 Este totuşi o problemă. Deşi sunt rudă cu Mahlon şi Chilion, mai este o rudă 
care este între tine şi mine. Ce-o fi crezut Rut atunci? Dintr-o dată şi-a dat seama 
cât de bătrân şi de urât era Boaz, nu?! Nu! 
Este cineva cu drepturi mai mari decât mine, aşa că nu ştiu sigur ce va face acela. 
Mi-ai cerut să te acopăr, şi am acceptat, dar nu te pot lua înainte să aibe loc o 
tranzacţie legală, după care în cap.4 prima parte, Rut dispare, nu mai este 
menţionată în acea discuţie. Boaz şi celălalt bărbat se vor întâlni la poarta cetăţii 
pentru a efectua tranzacţia. Boaz îi va prezenta situaţia în faţa bătrânilor cetăţii şi 
va vedea ce va zice cel ce avea prioritate în dreptul de răscumpărare. Nu cred că 
era bătaie pe acest drept în ceea ce privea femeia văduvă. 
 
Şi noi am venit la Domnul pentru răscumpărare şi El şi nouă ne-a spus că mai e 
cineva care are drept înaintea lui să ne răscumpere. Înainte ca El să ne poată 
răscumpăra, a avut loc o tranzacţie la cruce. 2 Cor 5:21. 
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Cel ce avea drept de răscumpărare eram noi înşine, dar şi noi ca şi acest bărbat 
căruia nu-i este dat numele, am recunoscut că am fi vrut să ne răscumpărăm 
singuri, dar nu am putut. „Nu pot, a spus acel om să o răscumpăr”. Fapte 13:39 
Până noi înşine nu spunem:”nu pot să mă răscumpăr singur”, Isus nu poate să ne 
răscumpere. Dar dacă spunem că nu putem, Îi dăm dreptul Lui, El este cel ce are 
dreptul legal să ne răscumpere. Deci trebuia să aibe loc şi această tranzacţie. 
Hm...o tranzacţie cu noi înşine?! 
-du-te la culcare, şi Eu îţi promit că dacă nu te va răscumpăra el, Eu o voi face:”viu 
este Domnul” – un jurământ. Atunci voi trece peste ceea ce este legal doar, şi voi 
face mult mai mult, inimaginabil mai mult decât este legal, dar trebuie să fie totul 
legal. 
 

Dacă acest om nu vrea, Eu vreau! Ce poveste de iertare! 
 
v.14 Ce tânără pură, virgină, curată, fără pată. Să nu ştie nimeni că a intrat o femeie 
în ţarină, pentru că i-aş putea ştirbi reputaţia. Efeseni 5:27”ca s-o prezinte fără 
pată, fără zbârcitură”. Sincer, fraţi şi surori, am mai zbârcit-o câte odată nu-i aşa? 
Ştie Domnul, şi e bine că ştie doar El trecutul nostru. (versetul nu încurajează deloc 
ca doi tineri să se afle într-o astfel de postură în afara casătoriei). 
Zbârcituri=la gât când eram mici aveam coliere, adică pielea avea sudoare şi praf şi 
eram murdari. Hristos a spălat totul, şi azi suntem fără pată, fără vină! 
 
-v.15 i-a dat arvună ceva.Ce? I-a pus în mantaua ei 6 măsuri de orz, (arată respect 
faţă de Naomi trimiţându-i un dar, dar şi faptul că Rut a plecat de la El curată), o 
îmbracă cu ceea ce reprezenta averea Lui, dar nu-i dă totul aici, ci doar o arvună, o 
anticipare a ceea ce va să vină. Efeseni 1:14; 2 Cor.1:22.  
Arvuna ne este dată ca să demonstrăm că suntem ai Lui. Care este averea Lui? 
Banii, orzul?  Nu ci este mântuirea de origine divină, nu omenească! 

 
Minunile acreditează pe mesager: 

Legea (Moise şi Iosua) – Profeţii (Ilie şi Elisei) – Harul (Isus şi ucenicii) !  
 
Şi noi am primit minuni cu care să-i convingem pe oameni. Ştiţi care sunt? Dar să 
mai zăbovim un pic, numărând minunile, 153 de peşti, 6 măsuri de orz, averea 
stăpânului, a prietenului meu intim, a prietenului nostru. 
-v.16 Ce face Rut după aceea? Se duce la soacra ei şi-i spune tot ce-i făcuse omul 
acela. Asta trebuie să facem şi noi acum, să spunem tot ce ne-a făcut Domnul. 
Femeia samariteancă aşa a făcut. Vino şi vezi spun ucenicii! 
 



12 

 

 

*Şi noi azi avem minunile Lui cu noi. Uită-te la haina mântuirii mele, priveşte câte 
binecuvântări am avut până acum în viaţă (şi nu uita nici una din binefacerile Lui). 
Ele să ştii, sunt doar o arvună, ceea ce e cel mai bun, încă nu a venit. 
-cea mai mare minune este descrisă în Ioan 13:34 ”o iubirea ca a Lui”. Oamenii 
vor cunoaşte că suntem ucenicii Lui printr-o minune: ”ne vom iubi, toţi, unii pe 
alţii”. Priviţi cât de mult vă iubesc, cât de mult mă iubiţi şi ne iubim că toţi suntem 
una în Hristos. Mai poate realiza cineva o aşa iubire? Nu, nimeni din afara Lui 
Hristos nu poate, pur şi simplu nu are cum. Spune-le:”priviţi la mine, ce am primit 
eu de la Domnul meu”! 
 
-v.18 Boaz pleacă, şi Rut nu-L mai vede decât după ce va fi efectuat acea 
tranzacţie, decât după ce va fi rezolvat problema, după ce va fi plătit preţul.  
Va reveni după cum ne-a promis, şi ne va lua în casa Tatălui. Vom plânge de 
fericire. Cum Doamne, eu aici, dar nu merit. Ştiu asta, dar Fiul meu merită. Tu nu 
ai vrut să te duci cu altul, de aceea intră în sala de nuntă ca Mireasa Mea. 
 
Ce să fac până atunci: să-L mărturisesc cu mare drag şi bucurie, să iubim pe toţi 
oamenii, şi să fim cei mai frumoşi prin interior. Amin! 
 
  Lecţia nr.7 Cine apără cauza lui Rut? 
 
Am văzut-o pe Rut în lecţiile anterioare cerând milă, protecţie, de la Boaz. Am mai 
văzut de asemenea că Acesta a acceptat dar a adus şi o problemă înaintea ei, şi 
anume, că o altă rudă mai apropiată de ea decât el, are dreptul la răscumpărare. 
Întrebarea noastră este dacă acest om indiferent cine ar fi, chiar ar fi fost în stare să 
răscumpere, dacă ar fi îndeplinit cerinţele unei răscumpărări depline, sau nu. 
Pentru că dacă ar fi îndeplinit condiţiile, atunci ar fi o mare problemă. Poate şi 
altcineva să ne răscumpere?! 
 
Rut nu se mai vede în prima parte a capitolului 4, ci doar Boaz singur. Domnul 
Isus a fost Singur la cruce, David l-a înfruntat singur pe Goliat, Iona spune: 
”Mântuirea vine de la Iudei”. 
Deci cine este acest om: Omul însuşi, Legea lui Dumnezeu (ea are primul drept ?). 
Eu cred că omul însuşi are primul drept asupra lui, după cum am mai spus, numai 
că omul nu poate să se răscumpere, dar trebuie să admită asta, altfel Hristos nu se 
va implica. Legea deja ştim că nu a putut aduce salvarea omului, ci doar 
condamnarea lui. 
Psalmi 49:8”răscumpărarea sufletului său este aşa de scumpă încât nu se va putea 
plăti niciodată, ca să trăiască pentru totdeauna, şi să nu vadă groapa”. 
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Cred că este corectă afirmaţia că trebuie ca omul să se socotească mai întâi pierdut, 
înainte de a fi mântuit. Trebuie să recunoască faptul că nu se are abilitatea de a se 
mântui singur. Văd că multă lume nu acceptă asta, chiar astăzi, şi anume că ei se 
pot răscumpăra singuri prin faptele lor, sau cine ştie ce altă metodă umană, şi 
atunci Hristos nu poate. Dar atunci când omul vine la Hristos cu pocăinţă, 
recunoaşte că nu se poate mântui singur, şi atunci implicit înţelege că El rămâne 
Singurul care poate. 
 
Lui Martin Luther i-a zis odată Erasmus din Rotterdam că nu înţelege cum acesta 
poate afirma că nu poţi ajunge la Dumnezeu decât prin Hristos?! De ce continua 
acesta, ar oferi Dumnezeu numai acestă cale de iertare? Noi oamenii nu avem 
nevoie de jertfă ca să iertăm, noi pur şi simplu iertăm. 
 
Luther i-a răspuns astfel:”ai dreptate atunci când afirmi că noi ne putem ierta unii 
pe alţii, şi e normal să fie aşa. De ce? Pentru că şi noi şi ceilalţi oameni suntem cu 
toţii păcătoşi, dar Dumnezeu nu iartă pentru că şi El mai greşeşte, ci El iartă pentru 
că e drept, iar drept nu ar fi decât dacă, s-a făcut o plată pentru acea nedreptate, iar 
plata legală a fost făcută la cruce de Mântuitorul Hristos. De aceea pentru că 
dreptatea Lui a fost satisfăcută la cruce, standardele Lui sfinte au fost împlinite, 
poate să Îşi reverse toate binecuvântările peste omenire.  
Noi iertăm, sau ar trebui să iertăm pentru că suntem păcătoşi, dar El iartă pentru că 
e Drept şi Sfânt. Pentru că ne-a iubit El nu a putut sta nepăsător după ce am căzut, 
dar pentru că e drept şi sfânt nu ne putea reabilita fără să se facă plata pentru 
păcatele întregii omeniri. În afara jertfei lui Isus nu există posibilitate de iertare. 
 
Romani 3:21-26. Mântuirea este separată de Lege, şi despre această mântuire 
mărturisesc Legea şi Proorocii. Legea nu este contra acestei mântuiri, pentru că ea 
recunoaşte că nu poate aduce sfinţirea omului. Credinţa apare atunci când eu 
recunosc că nu pot să mă mântuiesc singur şi  apelez la Cel ce este atât de 
binevoitor cu mine. De aceea concluzionez că Legea şi omul (sinele) reprezintă 
împreună pe cel ce avea prioritate în răscumpărare, dar nu puteau. 
 
-toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava Lui Dumnezeu. Domnul vrea ca slava Lui să 
fie în orice om. Doreşte ca fiecare om să-L glorifice pe Dumnezeu.  
 
De aceea să ştim :”Dumnezeu nu este impresionat de orice am face noi, dar să fim 
în afara lui Hristos, orice am face, absolut orice”. Nu se poate afirma:”aceasta, 
acesta, este fiica, fiul Meu în care îmi găsesc toată plăcerea Mea”. Îmi este şi frică 
să spun că acest vers s-ar putea referi şi la noi, oamenii. Numai ideea şi mă sperie.  
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Prin Isus suntem justificaţi, ni s-a dat Haina Lui, aşa după cum Boaz şi-a aruncat 
poala hainei lui peste Rut.  
Abia atunci pot spune aşa cum scrie Numeri 23:21”El nu vede nici o fărădelege 
în..tine şi în mine”.  

Adam este îmbrăcat în haina de Miel! 
 
Dacă eu aş fi autorul Bibliei ştiţi cam cât de groasă ar fi Biblia? Aş fi relatat 
creaţia, iar după omul şi femeia au mâncat din fructul oprit, şi s-a terminat. Sfârşit! 
Dar Scriptura Lui Dumnezeu este absolut senzaţională !  
 
Doar la Cruce s-a putut spune:”S-a sfârşit”! Abia de acolo încoace are loc 
adevărata viaţă, abia acolo s-a închis paranteza de la cădere, şi se deschide un alt 
capitol, veşnic. 2 Cor.5:15. 
 
Romani 3:25 Isus a plătit cu viaţa Lui. Dacă Hristos nu ar fi murit, atunci satan  
L-ar fi învinuit că i-a iertat pe cei din VT. L-ar fi învinuit că este un judecător 
nedrept, că este compromis; atât de mulţi au păcătuit şi i-ai iertat. De aceea 
moartea pe cruce a Domnului justifică iertarea pe credit a Lui Dumnezeu. 
Ioan 8:56”Avraam avea să vadă ziua Mea şi să se bucure”.  
Fără moartea pe cruce a Domnului Isus, Dumnezeu Tatăl nu putea ierta pe nimeni. 
 
Rut 4. Trebuie să cumperi pământurile, şi se pare că acesta a fost de acord până 
aici, dar când a fost vorba să ia pe Rut de nevastă să facă copii cu ea şi să se ocupe 
de toate nevoile acestor copii, acesta a spus că i-ar plăcea să facă asta dar că nu 
poate, este peste puterea lui. Nu pot să am grijă şi de familia mea şi de cealaltă, ori 
le-aş distruge pe amândouă. 
 
La evanghelizare de obicei punem două întrebări: 
-dacă la noapte va fi să mori unde vei merge, în cer sau în iad? Cei mai mulţi zic că 
în cer, sau că nu ştiu, că Dumnezeu ştie. 
-dacă spun că se duc în cer, atunci îi întrebi:”dacă vei sta în faţa Lui Dumnezeu, şi 
Acesta te va întreba pentru ce te-aş lăsa în cerul Meu, ce ai răspunde? 
Dacă eşti creştin, atunci vei spune că prin meritele lui Hristos, dar dacă cel ce 
răspunde este nemântuit, veţi observa că începe cu particula:”eu”, şi va începe să 
spună ce a făcut el, şi mai ales ce nu a făcut. De aceea cred că merit cerul, pentru 
că cerul e aşa cam ca mine. Oare?! Nu! 
 
Rut 4:6 „eu nu pot”, asta ar trebui să spui şi tu acum. 
v.7. Legea nu poate răscumpăra, aşa că este de acord şi chiar îşi doreşte ca Altul să 
rezolve problema. Poate că prezenţa a 10 bătrâni la poartă simbolizează legea ca 
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fiind primul cu drept de răscumpărare, dar nu neapărat. Cifra 10 arată că mai mulţi 
martori fac tranzacţia să fie şi mai credibilă. 
 
Atunci se întâmpla ceva: cel cu drept de răscumpărare îşi scotea sandalele în faţa 
celorlalţi şi le da noului proprietar de teren. Deci, dacă cumpărai pământul meu, îţi 
dam sandalele mele, ca şi cum tu ai fi eu. Se atesta prin acest obicei că tu nu m-ai 
păcălit cu nimic, nu s-a comis vreo ilegalitate, ci totul este perfect legal.  
 

O tranzacţie legală între bărbaţi! 
 
v.8 Eu nu pot face nimic. Fă-o tu pe cheltuiala ta. A fost capabil Isus să 
răscumpere? Da! 
Demonii Îl numeau :”Sfântul lui Dumnezeu”, tâlharul de pe cruce: „este 
nevinovat”, Sutaşul:”omul acesta a fost cu adevărat neprihănit”, Pilat”eu nu găsesc 
nici o vină în omul acesta” (de 6 x), Iuda”am vândut sânge nevinovat”, Tatăl din 
cer:”Acesta este Fiul Meu prea iubit..”. Iov 19.25”eu ştiu că Răscumpărătorul meu 
este viu”. 
 El a fost capabil pentru că a făcut toate acestea de mai sus, dar mai ales că a 
înviat! 
 Eu i-am dat sandalele mele Lui Isus, şi i-am spus:”Doamne, eu nu pot, aş fi vrut să 
pot, dar nu pot”. De aceea îţi dau dreptul deplin peste viaţa mea. Tu eşti 
proprietarul de drept al meu şi tranzacţia a avut loc cu acceptul meu. Viaţa mea îţi 
aparţine. Umbra lucrurilor viitoare a Lui Mesia este aici în cartea Rut ! 
 
-v.9,10 sunteţi martori că am cumpărat  azi totul. 
 
        Lecţia nr.8 Binecuvântări ! 
 
v.11 Martori la tot ce s-a făcut, după care urmează 4 binecuvântări: 
-Domnul să facă această femeie (Rut) ca pe Lea şi Rahela, roditoare, să zidească 
casa lui Israel. Iacov prin soţiile lui are 12 fii care devin cei 12 patriarhi.  
 
-Boaz, arată-ţi puterea, pentru că aşa îţi este şi numele.Unde: în Betleem Efrata. La 
sfârşitul cărţii Judecători această cetate este parcă blestemată să aibe numai figuri 
rele. Levitul din casa lui Mica, un alt levit îşi cumpără o ţiitoare (Jud.17.7;19.1), 
sodomiţi, aproape toţi din Beniamin sunt omorâţi. 
 
Betleem = Casa pâinii, Efrata=roditoarea, sau coş de pâine, era tot ce se putea mai 
rău acolo dar, Boaz este cel ce va începe să facă trimitere la binecuvântare, şi Isus 
o va aduce cu adevărat mai târziu. 
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Mica 5:2 Reabilitarea celor din Iuda începe cu Boaz. 

 
-v.12 Perez este cel ce iese primul foarte puternic şi face o spărtură.  
Perez= Domnul va face o spărtură în rândul vrăjmaşilor Săi. Perez, o victorie ce va 
veni, nemaiauzită, şi nemaiîntâlnită de origine divină – David – Isus.  
 
Coloseni 2:15 „a biruit domniile şi stăpânirile”! 
 
v.13. Cine este în spatele tuturor acestor binecuvântări: Domnul. Cine îşi imagina 
că se putea face aşa ceva prin Rut. Iosif a văzut Mâna cea Bună a Domnului, fraţii 
lui la fel. Domnul a transformat răul în bine! 
 
-v.15 Copilul va fi binecuvântat. Obed=Obadia= Slujitorul lui Dumnezeu. 
Romani 12:1,2. Ne cere oare prea mult acelaş Domn şi nouă, când ne spune să fim 
ca Obed? 
Naomi este şi ea binecuvântată. Prov.17:6.  
Toţi cei ce sunt în Adam, dar nu trec în Hristos, nu pot avea parte de 
binecuvântările inimaginabile ale Lui Dumnezeu. Romani 5:15,16, 17. 
Luca 11:13 ”dacă voi care sunteţi răi, ştiţi să daruri bune copiilor voştri, cu atât mai 
mult Eu”. 

Schiţă:  

-Adam – Râul Jordan (râul judecăţii) – Marea Moartă – Iad (aceasta este direcţia 
lumii până să-L cunoască pe Isus ca Domn. 
Cei ce îl acceptă pe Isus ca Domn: 
-Adam – Râul Jordan – Iosua 3:16 va împinge blestemul înapoi la Adam, şi spre 
M.Moartă, şi va aduce viaţa şi neputrezirea. Domnul nostru iartă şi vindecă totul, şi 
ne va duce în glorie, pentru veci de veci. Apoc.22:1-5. Amin! 


