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Kakor vse biblijske zgodbe, ima tudi zgodba o Ruti trojni pomen: zgodovinski, preroški in osebni.  

Ruta je bila moabska princesa, ki je prevzela judovsko verovanje in se tako spreobrnila od čaščenja 

moabskega boga Kemoša v čaščenje Jehove v 10. stoletju pred Kristusom. Ruta je pravi primer osebe, 

ki je skozi spreobrnitev sprejela judovsko postavo – Toro. Judaizem ne pomeni zgolj rasne pripadnosti 

židovskemu narodu, saj se za Abrahamove potomce štejejo le tisti, ki v celoti akceptirajo Toro, dano 

izraelskemu narodi na gori Sinaj več kot 300 let pred Ruto.  

(»Tako je Salomon delal, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in ni hodil popolnoma za GOSPODOM kakor 

njegov oče David. Tedaj je na hribu vzhodno od Jeruzalema sezidal višino za Kemoša, gnusobo Moábcev, in za 

Milkóma, gnusobo Amóncev.  Enako je ustregel vsem svojim tujim ženam, da so zažigale kadilo in opravljale 

daritve svojim bogovom.« 1. Kraljev 11:6-8). 

Ruta ni bila običajna spreobrnjenka. Njeno ime nam poda razlog njenega obstoja. Rutino ime je v 

hebrejskem jeziku sestavljeno iz črk: reiš, vav, tav, ki se v numerični vrednosti seštejejo v število 606.  

Obstaja še sedem Noetovih zakonov (Hebrejsko: שבע מצוות בני נח Sheva Mitsvot Bne Noah), 

kateremoraupoštevativsakočloveškobitje: 

1. Ne zanikaj Boga. 
2. Ne preklinjaj Boga. 
3. Ne ubijaj. 
4. Ne spuščaj se v nezakonita seksualna razmerja. 
5. Ne kradi. 
6. Ne jej žival, ki je še živa. 
7. Ustanovi legalni sistem / sodišča, ki bodo poskrbela za izpolnjevanje zakona.  
 
Torej, če seštejemo Rutinih 606 + človeških (Noetovih) 7, dobimo število Torinih zapovedi: 613! Ruta 
je bila vneta Torina sledilka. Vsak, ki bere Rutino knjigo, takoj opazi Rutino predanost svoji tašči, 
Naomi. Ruta namreč nikakor ne popusti njenim prigovarjanjem in ji vdano sledi nazaj iz moabske 
dežele v judovsko. »Ruta pa je rekla: »Ne sili me, naj te zapustim in odidem od tebe. Kamor pojdeš 
ti, pojdem jaz; kjer boš prenočevala ti, bom prenočevala jaz; tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo in tvoj 
Bog bo moj Bog. Kjer boš ti umrla, bom umrla jaz in tam bom pokopana. Tako naj mi stori GOSPOD in 
tako doda, če me ne bo edinole smrt ločila od tebe.« (Ruta 1:16-17). 
 
 
»Poslušaj, Izrael: GOSPOD je naš Bog, GOSPOD je edini! Ljubi GOSPODA, svojega Boga, z 

vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!  Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v 

tvojem srcu.  Ponavljaj jih svojim sinovom in govôri o njih, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po 

poti, ko legaš in ko vstajaš!  Priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo za čelni nakit med 

očmi!  Napiši jih na hišne podboje in na mestna vrata!« (5. Mojzesova 6:4-9). 

»Vi pa, ki ste se držali GOSPODA, svojega Boga, ste danes vsi živi.« (5. Mojzesova 4:4). 
 
Vprašanje: KAKO LAHKO NEKOGA LJUBIŠ, ČE GA NE POZNAŠ?  
Gospoda lahko ljubimo le, če Ga spoznavamo in nam tako postaja vedno bolj znan. Spoznavamo pa 
Ga lahko skozi Njegovo Besedo. Njegova ljubezen odseva skozi Toro in spoznanje gre pred občutki 
ljubezni.  
Ruta je iskala manjkajočih 606 zapovedi, saj je želela skupnosti z Gospodom,  Izvirom življenja. To pa 
je lahko storila tako, da se je tesno povezala z Naomi, ki je bila sama že v povezavi z Gospodom.  
Knjiga Rute se bere na praznik Shavu'ot, praznik Pentakosta še iz drugega razloga, saj njeno ime 
pomeni tudi »naliv, obilje« in je prav njen prav - vnuk David častil Gospoda z obiljem svojih slavilnih 
psalmov. 
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Shavu'ot je tudi čas Davidovega rojstva in tudi smrti. Njegov rodovnik nam je podan ob zaključku 
Rutine knjige.  
 
POMEMBNA VEZ: 
 
»In GOSPOD mi je rekel: »Ne napadaj Moába in ne začenjaj boja z njim! Kajti od njegove dežele ti ne 
dam posesti, ker sem dal Ar v last Lotovim sinovom.« (5. Mojzesova 2:9).  
Zdi se, da je bila Ruta nujno potrebna v Gospodovem načrtu, da posredno privede Davida na ta 
svet. Ta potreba je bila tako velika, da je Gospod nekaj stoletij prenašal in podpiral cel moabski 
narod, da bi prišlo do Rutinega rojstva. Iz nje se je v toku nekaj generacij rodil kralj David, iz 
Davidove linije pa prihaja Mesija!!! 
 
Ko je Gospod uničil Sodomo, je predtem rešil Lota in njegovi dve hčeri. Iz incesta sta se rodila dva 
sinova, ki sta postala prednika Moabcev in Amoncev. 
»Lot je iz Coarja odšel navzgor in se s hčerama naselil na gorovju. Bal se je namreč bivati v Coarju, 
zato je živel v votlini, on in obe hčeri. Starejša hči je rekla mlajši: »Najin oče je star, v deželi pa ni 
moža, ki bi se nama približal po navadi vse zemlje.  Dajva, napojiva očeta z vinom in leziva z njim; 
tako obudiva zarod po očetu.«  Tisti večer sta torej napojili očeta z vinom in starejša je šla in legla k 
očetu. Pa ni zaznal, ne ko je legla ne ko je vstala. Naslednji dan je starejša hči rekla mlajši: »Sinoči 
sem ležala z očetom; še nocoj ga napojiva z vinom! Potem pojdi ti in lezi z njim! Tako bova obudili 
zarod po očetu.«  Tudi tisti večer sta napojili očeta z vinom. Mlajša hči je vstala in legla k njemu, pa 
ni zaznal, ne ko je legla ne ko je vstala. Tako sta obe Lotovi hčeri zanosili s svojim očetom. Starejša 
hči je rodila sina in mu dala ime Moáb. To je oče Moábcev do danes.  Tudi mlajša hči je rodila sina 
in dala mu je ime Ben Amí. To je oče Amóncev do danes.« (1. Mojzesova 19:30-38). 
 
Vse, kar se je izgubilo v Sodomi z Lotom (Haranovim sinom), je Gospod preko Rute obnovil in povrnil 
v veličino, na kateri je zasnovano Judovo kraljestvo. Lot je zamenjal Abrahamovo (Gospodovo) bližino 
zaradi posvetnega bogastva, Ruta pa je njegovo napako popravila z močno navezavo na Gospoda in 
Toro. Ruta je bila kot moabska princesa navajena na vse najboljše, na visok status v življenju. Vsemu 
temu se je odpovedala, da bi ostala blizu Gospoda.  
 
_____________________________________________________________________________- 
 
Zelo verjetno je, da je prerok Samuel napisal knjigo Rute. Cela zgodba se odvija v zgodnjem obdobju 
Sodnikov.  
 

»To je Perecov rodovnik: Perecu se je rodil Hecrón,  Hecrónu se je rodil Ram, Ramu se 

je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón, Nahšónu se je rodil 

Salmón,  Salmónu se je rodil Boaz, Boazu se je rodil Obéd,  Obédu se je rodil Jese, Jeseju 

pa se je rodil David.« (Ruta 4:18-22). 

 

»Vlačugo Rahábo, hišo njenega očeta in vse, kar je bilo njenega, je Józue ohranil pri življenju. 
Prebivala je med Izraelci do tega dne, ker je skrila odposlanca, ki ju je Józue poslal, da si ogledata 
Jeriho.« (Jozue 6:25). 

 

»Salmónu je Rahába rodila Boaza, Boazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jese.  Jeseju se je 
rodil David, kralj.« (Matej 1:5-6). 

 
Salmon se je kmalu po zavzetju Jerihe poročil z Rahabo, ki mu je rodila Boaza.  
 
V knjigi Rute najdemo sliko Jezusa in Cerkve (poganske).  
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POVZETEK KNJIGE O RUTI: 
 

1. RUTA SE TRDNO ODLOČI 
Šlo je za lakoto v času, ko so vladali sodniki. V Stari zavezi je naštetih 13 lakot, ki so pomenile 
obsodbo za narod, ki je zapustil Božje poti in začel častiti malike. Kljub vsemu to ni bil čas, da bi se 
človek odločil oditi iz Betlehema (hiše kruha in mesta slavljenja) in oditi v prekleto deželo Moabcev. 
Vendar je prav to storil Elimeleh (»Moj Bog je kralj«) skupaj s svojo ženo Naomi ( »Moja ljubka«) in 
dvema sinovoma: Mahlonom (»Bolezen«) in Kiljonom (»Krhost).  
 
GOSPOD JE POKAZAL SVOJO VELIČINO, KO JE ZGRADIL SVOJE KRALJESTVO SKOZI LJUDI, KI SO MU 
OBRNILI HRBET. 
Dežela Moabcev je bila prava polomija. Šlo je za posvečeno prostitucijo, ki je že pred časom prinesla 
smrt 24.000 Izraelcem.  
 
Tudi Elimelehova sinova Mahlon in Kiljon sta se poročila z Moabkama: Orpo in Ruto. To pa je bilo 
striktno prepovedano v Postavi: 
»Noben Amónec ne Moábec naj ne pride v GOSPODOVO občestvo; tudi do desetega rodu naj njihovi 
ne pridejo v GOSPODOVO občestvo, vekomaj ne,  ker vam niso prišli naproti s kruhom in vodo na poti, 
ko ste šli iz Egipta, in ker so proti tebi najeli Beórjevega sina Bileáma iz Petórja v Mezopotamiji, da 
bi te preklel.« (5. Mojzesova 23:4-5).  
 
Naomi je v toku desetih let izgubila moža in oba sinova. Naomi je kljub bivanju v prekleti deželi 
ohranila vero v Boga. Ko je slišala, da je Gospod obiskal Judovo deželo in jim dal kruha, se je odločila 
vrniti nazaj v Betlehem. Kljub temu, da je odločitev njenega moža pripeljala nad družino prekletstvo 
(smrt), je vstala in krenila na pot okrevanja. Nagovarjala je obe snahi naj se vrneta nazaj. Orpa 
(»Trdovratnost, Tista, ki obrača hrbet«), se je vrnila.  
 
Ruta pa je na trikratni Naomin test takole odgovorila: 
Naomi: »Vračam se nazaj na Judovo. Tam bom morala izpolnjevati vse Božje zapovedi.« 

Ruta: »Kamor pojdeš ti, pojdem jaz; kjer boš prenočevala ti, bom prenočevala jaz;« 

Naomi: »Moje ljudstvo je dobilo 613 zapovedi v izpolnjevanje.« 

Ruta: »Tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo.« 

Naomi: »Služenje tujim bogovom je med nami prepovedano.« 

Ruta: »Tvoj Bog bo moj Bog.« 
 
Naomi se je v Izrael vrnila prazna in zagrenjena. »Tako sta šli obe, dokler nista prišli v Betlehem. Ko 
sta prišli v Betlehem, se je zaradi njiju razvnelo vse mesto. Žene so govorile: »Ali ni to 
Naomí?«  Ona pa jim je rekla: »Ne imenujte me Naomí (Tj. ‘Moja ljubka’.), imenujte me Mara (Tj. 
‘Grenka’.),zakaj Mogočni mi je poslal veliko bridkost. Polna sem odšla, a GOSPOD me vrača prazno. 
Zakaj me imenujete Naomí, ko pa je GOSPOD pričal proti meni in mi je Mogočni storil húdo.« Tako se 
je vrnila Naomí in z njo njena snaha, Moábka Ruta, ki se je vrnila iz moábske dežele. Prišli sta v 
Betlehem ob začetku ječmenove žetve.« (Ruta 1:19-22). 
 
Naomi je govorila o Mogočnem, ki v hebrejščini pomeni El-Šadaj (BOG, KI PRINAŠA VSTAJENJE). Njeno 
življenje je res bilo prazno, vendar ga bo Gospod ponovno napolnil z vstalim, obujenim življenjem. El-
Šadaj je ta, ki pravi: »Dovolj je bilo trpljenja!« On je ta ki postavi mejo trpljenju.  
 
Naomi in Ruta sta prispeli v Betlehem ob času ječmenove žetve – torej – PREPOZNO! NIČ NISTA 
SEJALI IN SEDAJ SE ZDI, DA NIMATA NIČ ŽETI. Edino, kar jima je preostalo, je beračenje!  
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2. RUTA NA MLATIŠČU 

 
»Moábka Ruta je rekla Naomí: »Naj grem, prosim, na polje paberkovat med klasjem za tistim, v 
čigar očeh najdem milost.« Rekla ji je: »Pojdi, moja hči.« (2:2).  
Naomi in Ruta sta prosili za MILOST, NAKLONJENOST. Odgovor na njuno molitev je bil Boaz, sorodnik 
Naominega moža Elimeleha.  »Padla je na obraz in se priklonila do zemlje. Rekla mu je: »Zakaj sem 
našla milost v tvojih očeh, da si se ozrl name, ko sem vendar tujka?« (2:10).  
 
Rutin sloves se je sedaj glasil: »Ruta, krepostna žena, častilka živega Boga!« »GOSPOD naj ti poplača 
tvoje dejanje! Popolno plačilo naj ti pride od GOSPODA, Izraelovega Boga, pod čigar peruti si prišla 
iskat zavetje!« (2:12). Božje peruti so mesto zavetja, božanske  zaščite. »Tisti, ki stanuje v zavetju 
Najvišjega, ki prenočuje v senci Mogočnega, pravi GOSPODU: »Moje zatočišče in moja trdnjava, moj 
Bog, ki vanj zaupam.« (Psalm 91.1-2). 
 
Ruta prosi za milost in Boaz jo obsipava z blagoslovi.  
 
  

3. RUTA JE DELOVNA, VZTRAJA DO DOKONČANE JEČMENOVE IN PŠENIČNE ŽETVE 
 

Pomembni aspekt Rutinega življenja je bila njena pridnost, vztrajnost, osredotočenost na delo in ne 
na prazne kalkulacije in sanjarjenje. Boaz ji naroča: »Imej oči na njivi, ki jo bodo (dekle) žele in hodi 
za njimi!« (2:9). Tako je Ruta paberkovala in se držala Boazovih dekel, dokler nista bili končani 
ječmenova in pšenična žetev. Potem je ostala pri svoji tašči. 
 
 

4. RUTA SE SKLICUJE NA SVOJO PRAVICO PO ODKUPITVI 
 
Naomi svetuje Ruti kako se naj približa Boazu in prosi za izpolnitev odkupitve. »Umij se in se 
namazili, nadeni si ogrinjalo in pojdi na mlatišče. Vendar ne dovoli, da bi te mož prepoznal, dokler 
ne neha jesti in piti.« (2:3).  
V duhovnem pomenu gre za umivanje z Božjo Besedo, za maziljenje z Duhom in za plašč pravičnosti 
kot dar Božji.  
Ruta Naomi do potankosti v vsemu uboga.  
 
ODKUPITEV 
 
Ker sta bila moža Naomi in Rute mrtva, obe ženi sami po sebi nista imeli možnosti po ponovnem 
pridobitju družinske lastnine, zemlje. Ko so namreč Izraelci posedli Kanaansko deželo, si je to ozemlje 
razdelilo 12 Izraelovih rodov. Med temi deleži so bile tudi razdelitve po družinah.  Nihče ni smel 
zemlje prodati zunaj družine. Če je prišlo do finančnih težav, je človek zemljo zastavil, dokler je ni 
mogel ponovno odkupiti ali mu je bila ob Jubilejnem letu povrnjena. Očitno se je to zgodilo 
Elimelehu, vendar Naomi sama po sebi ni imela nobene možnosti, da bi zemljo odkupila. To, česar 
sama ni bila zmožna, je Gospod priskrbel na drugi način. Srečamo se z ZAKONOM ODKUPITELJA.   
»Če tvoj brat obuboža in mora prodati del svoje lastnine, naj pride njegov odkupitelj – to je najbližji 
sorodnik – in naj odkupi, kar njegov brat prodaja. Če pa kdo nima odkupitelja, pa si sam opomore 
in pridobi, kolikor je za odkup potrebno,  naj izračuna, koliko let je preteklo od prodaje, in naj 
preostanek povrne kupcu; potem pride zemlja spet njemu v last.  Če ne zmore toliko, kolikor bi mu 
moral vrniti, naj to, kar je prodal, ostane v kupčevi roki do jubilejnega leta. Ob jubileju bo prosto in 
spet pride njemu v last.« (3. Mojzesova 25:25-28).  
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SORODNIK – ODKUPITELJ LAHKO ODKUPI TRI STVARI: 
 

1. SORODNIKA, PRODANEGA V SUŽNOST  
»Če tujec ali gostač poleg tebe obogati, tvoj brat poleg tebe pa obuboža in se proda tujcu, 
gostaču poleg tebe ali potomcu tujčeve rodbine,  naj ima pravico, da ga potem, ko se je prodal, 
kdo odkupi. Naj ga odkupi kateri od njegovih bratov;  lahko pa tudi stric ali bratranec; ali naj ga 
odkupi kdo drug izmed sorodnikov njegovega mesa, njegove rodbine; ali pa naj se, če si 
opomore, sam odkupi.« (3.Moj. 25: 47-49). 
 
 
 
2.  DRUŽINSKI ROD S POROKO  
»Če bratje bivajo skupaj in eden izmed njih umre, pa nima sina, naj se žena umrlega ne moži 
ven s tujcem. Njen svak naj gre k njej in si jo vzame za ženo in ji izpolni svaško 
dolžnost.  Prvorojenec, ki ga bo rodila, naj se imenuje po njegovem umrlem bratu, da se 
njegovo ime ne izbriše iz Izraela.« (5. Mojzesova 25:5-6). 
 
3. POSEST, KI JE BILA PRODANA  
»Če tvoj brat obuboža in mora prodati del svoje lastnine, naj pride njegov odkupitelj – to je 
najbližji sorodnik – in naj odkupi, kar njegov brat prodaja. » (3. Mojzesova 25:25). 

 
 
Odkupitelj je moral za odkupitev posedovati tri kvalifikacije: 

1. Moral je biti bližnji sorodnik. 
2. Moral je biti voljan odkupiti. 
3. Moral je biti zmožen za odkup. 

 
Boaz je imel pravico do odkupitve, vendar ni imel nobene dolžnosti, da bi se vmešaval v Rutino 
življenje. Jezus, naš Odkupitelj poseduje pravico odkupitve do vsakega grešnika, saj je naš bližnji 
sorodnik, vendar moramo sami zahrepeneti po Njem in Ga prositi, da postane naš Odkupitelj in 
Rešitelj. On po tem hrepeni! Pred več kot 2.000 leti se je rodil prav v tem mestecu Betlehem.  »V 

začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. In Beseda je postala meso 

in se naselila (Db. ušotorila.) med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima 

od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.« (Janez 1:1,14). 
 
»To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni 
ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel 
podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek  in je sam sebe 
ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.« (Filipljanom 2:5-8). 
 
Obstajal je še bolj bližnji sorodnik od Boaza, ki pa ni hotel odkupiti Rute. Tudi okoli nas so stvari, ki 
obljubljajo odkupitev. To so Postava, religija, itd.,  ki pa nikoli nimajo zmožnosti odrešitve. Ne 
proizvajajo namreč življenja, temveč smrt.  Ko religija zagleda grešnika, vidi v njem samo to, kar ji sam 
lahko ponudi. Ko ga vidi Postava, v njem še poveča njegove nezmožnosti. Obe ne nosita v sebi milosti, 
kakor jo nosi Gospod Jezus. Mi pa smo odrešeni po milosti in to je Božji dar! »Z milostjo ste namreč 
odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar.« (Efežanom 2:8). 
Boaz je poznal Ruto! Poznal je njeno preteklost, poznal je njeno stanje, pozicijo. Vedel je, kakšni so 
njeni limiti in kako preklet je narod, iz katerega je izhajala. Tudi njegova mati Rahaba je bila prvotno 
grešnica, prostitutka. Vendar Boazu ni bilo mar, od kod Ruta prihaja in v kakšni poziciji se trenutno 
nahaja. On je bil tu, da jo odkupi. 
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Takšen je tudi naš Nebeški Boaz, naš Jezus Kristus! On ima sočutje do izgubljenih. Tudi sam se je rodil 
po materi Mariji, ki je bila grešna, kakor vsi izgubljeni ljudje. Jezus nam zastonj ponuja odkupitev, 
odrešitev v vsej polnosti. Jezus se je radovoljno daroval za našo odrešitev. On je naša družina in je 
imel pravico umreti za nas, da nas odkupi.  
 
Boaz je bil Ruto voljan odkupiti. Ruta je bila ta, ki je dejansko Boaza zaprosila za roko. »Rekel je: »Kdo 
si?« Rekla je: »Ruta sem, tvoja dekla. Razgrni krajec svojega plašča čez svojo deklo, ker si 
odkupitelj.«  Rekel je: »Blagoslovljena bodi od GOSPODA, moja hči! To tvoje drugo dejanje ljubezni je 
še lepše ko prvo, ker ne hodiš za mladeniči, ne za revnimi ne za bogatimi.  Zdaj pa, moja hči, se 
nikar ne boj; vse, kar boš rekla, ti bom storil, saj vsi, ki so pri vratih mojega ljudstva, vedo, da si 
krepostna ženska.» (Ruta 3:9-11). 
Boaz je izrazil veliko zadovoljstvo, da ga je Ruta prosila za roko in voljan je bil storiti vse, kar je Ruta 
rekla. Tudi Jezus je bil odločen iti na križ in umreti za nas. »Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me 
bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in 
pljunki. Toda Gospod BOG mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem naredil svoj obraz kakor 
kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen.« (Izaija 50:6-7). 
»Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem.« 
(Luka 9:51). 
 

4. RUTA JE ODKUPLJENA, NAOMI JE POVRNJENO 

Boaz ni miroval, dokler stvari ni pripeljal do konca. »Ostani to noč tu. Jutri pa, če te bo hotel 
odkupiti, dobro, naj te odkupi. Če pa te ne bo hotel odkupiti, te bom odkupil jaz, kakor živi GOSPOD! 
Spi do jutra!« (Ruta 4:13).  
To je bila še zadnja noč, ki jo je Ruta preživela kot žena brez moža. Počivala je počitek vere, saj Boaz: 
»Kajti mož ne bo miroval, dokler še danes ne dožene stvari do konca.« (3:18). 
Noč, ki jo je Ruta preživela ob Boazovih nogah pa je pomenila tudi prekinitev in zamenjava 
prekletstva Lotovih hčera v blagoslov Rute, ki je iskala zavetje pri Boazovih nogah.  
Tudi Jezus je Svojo nalogo dognal do konca ob prisotnosti prič, kakor jih je sklical tudi Boaz. 
 
Boaz je bil zmožen za odkup, saj je bil bogat mož. Ruta je iz siromašnega stanu, ki ga je dobila po 
svojem pokojnem možu Mahlonu, postala žena bogatega, uglednega moža, Izraelovega sodnika, 
Boaza. Tudi mi smo se rodili v duhovno siromašni človeški družini, saj je naš praoče Adam grešil in vse 
svoje bogastvo in oblast prodal Satanu. Ko grešnik zaupa in veruje v prelito kri Sina Božjega, ga Jezus 
odreši, odkupi po Svoji milosti in ga naredi v Božjega otroka. Jezus je plačal potrebno ceno za 
odkupitev celotnega človeštva! »Dokončno (popolnoma) lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k 
Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje. Takšen véliki duhovnik je bil za nas tudi primeren: svet, 
nedolžen, brez zla; tak, ki je ločen od grešnikov in je postal višji od nebes, 27 tak, ki mu ni treba 
kakor vélikim duhovnikom dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe in nato za grehe ljudstva. 
To je namreč storil enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe.« (Hebrejcem 7:25-26). 

 

Boaza sta pri odkupitvi vodila dva motiva: 

a. Ruto je ljubil z nesebično ljubeznijo, saj je skrbel samo za njene interese.  

b. Z Ruto se je želel poročiti, da bi ohranil rod umrlega. 

To sta bila razloga, zakaj je Jezus šel na križ. Trpel in umrl je za nas, ki smo bili mrtvi v 

svojih grehih in na poti v pekel, da bi nas po Svoji milosti odkupil in rešil. On je ta, ki obuja 

mrtve. Prihaja k njihovim grobovom, jih pokliče po imenu in obudi. Ko se Mu odzovejo, jim 

da nova življenja, večna življenja po veri.  

Pogansko dekle je tako postalo nevesta bogatega odkupitelja. Vse prepreke so bile 

odstranjene. Šlo je za obnovo in obilno povračilo, ki se je Ruti zgodilo od Najvišjega. Postala 

je bogata in ima prosto pot do intimnega druženja z Boazom. Tudi mi smo postali eno s 
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Kristusom. V Njem živimo, v Njem počivamo, z Njim imamo pristen odnos, ki nima več 

nikakršnih ovir. Odkupljeni smo z Jagnjetovo krvjo po veri. 

 

Ko se Ruta po noči, preživeti ob Boazovih nogah, odpravi nazaj k svoji tašči, ji Boaz odmeri 

v ogrinjalo šest prgišč ječmena (3:15).  

Gre za sliko šestih, najbolj vidnih, Rutinih potomcev: 
1. Davida (1. Samuel 16) 

2. Ezekijo (2. Kraljev 18) 

3. Jošijo (2. Kralje 22) 

4. Hananjo, Mišaéla in Azarjájo (Daniel 1:6) 
5. Daniela (Daniel 5:12) 
6. Mesijo (Izaija 11:1-2) 

 
 
 
 
 
 
 

»Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.  Abrahamu se je 

rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob, Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje.  Judu je Tamara rodila 
Pereca in Zeraha. Perecu se je rodil Hecrón, Hecrónu se je rodil Ram,  Ramu se je rodil Aminadáb, 

Aminadábu se je rodil Nahšón, Nahšónu se je rodil Salmón,  Salmónu je Rahába rodila 
Boaza, Boazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jese.  Jeseju se je rodil 
David, kralj. Davidu je Urijájeva žena rodila Salomona. Salomonu se je rodil Roboám, Roboámu 

se je rodil Abíja, Abíju se je rodil Asá,  Asáju se je rodil Józafat, Józafatu se je rodil Jorám, Jorámu se 
je rodil Uzíja,  Uzíju se je rodil Jotám, Jotámu se je rodil Aház, Aházu se je rodil Ezekíja,  Ezekíju se je 
rodil Manáse, Manáseju se je rodil Amos, Amosu se je rodil Jošíja,  Jošíju pa so se rodili Jojahín in 
njegovi bratje ob preselitvi v Babilon. Po preselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu 
se je rodil Zerubabél,  Zerubabélu se je rodil Abihúd, Abihúdu se je rodil Eljakím, Eljakímu se je rodil 
Azór,  Azórju se je rodil Cadók, Cadóku se je rodil Ahím, Ahímu se je rodil Eliúd,  Eliúdu se je rodil 
Eleazar, Eleazarju se je rodil Matán, Matánu se je rodil Jakob,  Jakobu pa se je rodil Jožef, mož 

Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.« (Matej 1:1-16). 

 
Abrahamov blagoslov se  tako prenašal iz generacije v generacijo, saj smo tudi mi po veri Abrahamovi 
potomci. Velika je Božja milost, ki obnavlja in bogato poplača vsakega, ki brezkompromisno išče 
zavetja v Gospodu. Življenje, ki uživa počitek vere v veselem pričakovanju Božjega obilnega povračila 
in obnove, je nadvse vznemirljivo in vredno življenja. Gre za  rojstvo »Obeda,« ki poživlja dušo in 
vzdržuje življenje, hkrati pa močno govori o Božjem poplačilu temu, ki veruje.  
 
»In Boaz je vzel Ruto in postala mu je žena. Šel je k njej in GOSPOD ji je dal, da je spočela in rodila 
sina.  Žene so rekle Naomí: »Slavljen GOSPOD, ki te danes ni pustil brez odkupitelja! Naj slovi njegovo 
ime v Izraelu! Naj ti poživlja dušo in vzdržuje tvojo starost, saj ga je rodila tvoja snaha, ki te ljubi in 
je zate boljša kot sedem sinov.«  Naomí je vzela otroka, si ga položila v naročje in mu bila 
pestunja.  In sosede so mu dale ime, govoreč: »Sin se je rodil Naomí.« In dale so mu ime Obéd. Ta 
je oče Davidovega očeta Jeseja.« (Ruta 4:13-17). 
 
ŠELE NEBEŠKA, VEČNA PERSPEKTIVA, BO ODKRILA RESNIČEN NAMEN NAŠIH ŽIVLJENJ. NAJ V 
GOSPODU NAŠA ŽIVLJENJA NOSIJO BOŽJO ZNAČILNOST, KI SE BO RAZTEZALA  PREKO NAŠE 
ŽIVLJENJSKE DOBE NA TEJ ZEMLJI, IZ GENERACIJE V GENERACIJO, VSE DO VEČNOSTI. 


