
AUTOR: probabil, Samuel;  

DATA SCRIERII: aprox. 1046-1035 î.Hr.;  

SCOPUL: o relatare impresionantă a modului în care o femeie 

dintre neamuri a ajuns să se numere printre  strămoșii lui Cristos 

TEMA PRINCIPALĂ: Tradiția israelită a rudeniei 

răscumpărătoare – o imagine care anticipează 

venirea adevăratului Răscumpărător, Isus Cristos. 

CUVINTE-CHEIE: 

credincioșie 

Deşi data scrierii este inexactă, povestea lui Rut are loc în a doua parte 

a perioadei judecătorilor (cca 1100 î.Cr.) şi acoperă un interval de 

aproximativ 12 ani.  

Această epocă din istoria lui Israel este prezentată în general ca un 

pustiu al răzvrătirii şi imoralităţii, însă povestea lui Rut se impune prin 

contrast şi apare ca o oază de integritate şi dreptate. 

DESTINATAR: Poporul Israel și, probabil, popoarele păgâne din jur 



LECȚII PRINCIPALE:  

Viața lui Rut, o femeie moabită s-a îmbogățit pentru că: 

- i-a fost credincioasă soacrei sale și Dumnezeului lui Israel prin luarea 

   unei hotărâri înțelepte 

- A fost smerită și harnică 

- A acceptat sfatul unei femei în vârstă 

- S-a aliniat planului lui Dumnezeu 

- A avut privilegiul de a intra în genealogia lui David 

PERSONAJE PRINCIPALE: Elimelec, Naomi, Rut, Boaz, Obed, Isai, David 

PASAJUL – CHEIE:  Rut 1:16 prezintă refuzul lui Rut de a o părăsi pe 

Naomi, soacra ei;  

                            Rut 4:4 descrie răscumpărarea lui Rut și a familiei 

sale de către Boaz. 

   REZUMATUL CĂRȚII RUT 

Reîntoarcerea la Betleem 

Rut adună spicele în ogorul lui Boaz 

Rut ascultă sfatul soacrei sale 

Căsătoria lui Rut cu Boaz, din care se naște 

strămoșul lui David 



 

 

Scurta, dar frumoasa poveste a lui Rut este aranjată cu grijă de către 

autorul ei necunoscut.  

După cum arată şi schiţa „Cartea Rut dintr-o privire”, naraţiunea este 

simetrică, având o structură de elemente paralele care se intersectează la 

mijlocul cărţii (sfârşitul cap. 2). 

Această structură literară ajută la evidenţierea unor teme importante. 

Cea mai proeminentă este tema răscumpărării. Termenul ebraic pentru 

rudenie de sex masculin (goel) apare de 13 ori în Rut şi înseamnă de 

fapt „unul care răscumpără”.  

Prin faptul că a răscumpărat teritoriul care îi aparţinuse Naomei, precum 

şi prin faptul că s-a căsătorit cu Rut şi a avut un fiu cu ea pentru a 

păstra genealogia familiei, Boaz s-a comportat ca un răscumpărător.  

Această răscumpărare vremelnică făcută de Boaz arată spre lucrarea 

de răscumpărare făcută de Dumnezeu, cu punctul ei culminant în jertfa 

lui Cristos, care S-a dat pe Sine „ca să ne răscumpere din orice 

fărădelege” (Tit 2:14). 



Un alt termen-cheie din istorisire este „bunăvoinţă” care înseamnă loialitate 

faţă de legământ (1:8; 2:20; 3:10). Rut şi Boaz ilustrează ce înseamnă 

neprihănirea şi loialitatea contractuală, într-o vreme când „fiecare făcea ce-i 

plăcea” (Jud. 21:25). Această loialitate este exprimată în aceiaşi termeni ca 

relaţia de legământ dintre Dumnezeu şi poporul Său. 

De asemenea este evidenţiată providenţa lui Dumnezeu. Deşi cartea 

vorbeşte despre oameni şi contexte obişnuite, aceste personaje au fost 

călăuzite de mâna lui Dumnezeu, care a folosit credinţa lor neobişnuită 

pentru a pregăti calea celui mai măreţ dintre regii lui Israel, David (4:22). 

Numele lui Dumnezeu apare de 23 de ori în cele 85 de versete ale cărţii Rut. 

Niciun eveniment din viaţa poporului lui Dumnezeu nu este lipsit de 

însemnătate, pentru că El este implicat în mod permanent. 

CARTEA RUT DINTR-O PRIVIRE  

Rut îşi arată dragostea         Dragostea lui Rut este răsplătită 

Împărțire Decizia lui Rut 

de a rămâne 

cu Naomi 

Dedicarea lui 

Rut de a avea 

grijă de 

Naomi 

Cererea lui Rut 

de a fi 

răscumpărată 

de Boaz 

Răsplătirea lui Rut 

prin răscumpărarea 

lui Boaz 

Subiect                   Rut 

Moartea 

familiei 

Naomi 

Rut are grijă 

de Naomi 

                  Rut 

Boaz are grijă 

de Rut 

Boaz 

Nașterea familiei 

Locație Moab Câmpiile din 

Betleem 

Intrarea în 

Betleem 
Betleem 

Timp  

Rut și Naomi Rut și Boaz 

12 ani 

Referință: 1:1------------1:19-------------3:1------------------4:1----------------4:22  



DE LA STATUTUL DE STRĂIN LA CEL DE STRĂMOŞ REGAL 

Cartea Rut începe în ţinutul Moab, o regiune aflată la est de Marea Moartă, 

unde familia lui Elimelec se mutase pentru a scăpa de foametea care bântuia 

în ţinutul lor natal din Iuda. Moabiţii, descendenţii lui Lot, nepotul lui Avraam, 

se închinau lui Chemoş şi altor zei păgâni. Scriptura vorbeşte despre mai 

multe evenimente petrecute pe vremea când moabiţii s-au luptat împotriva lui 

Israel (Jud. 3:12-30; 1 Sam. 14:47; 2 Sam. 8:11-12; 2 împ. 3:4-27). 

Evenimentele prezentate în cartea Rut au loc două secole după primul război 

şi opt ani înainte de cel de-al doilea. 

După moartea lui Elimelec şi a celor doi fii ai săi, Naomi, văduva lui Elimelec, 

şi Rut, moabita, soţia unuia dintre cei doi băieţi, s-au întors în Betleem, 

ţinutul strămoşesc din Iuda. Acolo ele sperau să poată revendica proprietatea 

familiei. 



RUT - O PREFIGURARE A RĂSCUMPĂRĂRII 

Elimelec şi Naomi făceau parte din tribul lui Iuda şi din cetatea Betleem, unde 

aveau drept la proprietatea strămoşească. Dar când soţul şi fiii Naomei au 

murit, ea s-a văzut incapabilă să-şi recâştige proprietatea altfel decât prin două 

obiceiuri legale: „căsătoria prin legea leviratului” şi „răscumpărarea teritoriului”. 

Obiceiul „răscumpărării teritoriului” obliga rudenia de prim-grad să cumpere 

proprietatea care fusese vândută din pricina unei ipoteci sau a sărăciei şi să 

păstreze intactă moştenirea familiei (Lev. 25:25-28). Obiceiul „căsătoriei prin 

legea leviratului” prevedea ca rudenia cea mai apropiată decedatului să o ia pe 

văduvă în căsătorie (Dt. 25:5-10). Orice copil care se năştea din această 

căsătorie primea numele şi moştenirea primului soţ. Din moment ce Naomi 

trecuse de vârsta la care să mai poată avea copii, nora sa Rut a devenit 

înlocuitoarea ei pentru căsătorie şi a născut un fiu pentru a perpetua numele 

familiei. Boaz a acceptat obligaţiile impuse de ambele obiceiuri: ca 

răscumpărător (goel), el a înlăturat în mod legal orice altă revendicare asupra 

teritoriului, iar ca rudenie de sex masculin care avea dreptul de căsătorie cu 

Rut, a luat-o de soţie şi a devenit tatăl unui fiu născut de ea pentru a duce mai 

departe numele familiei. 

Ideea de răscumpărător sau goel este o portretizare importantă a lucrării lui 

Cristos. Goel-ul trebuia: (1) să fie rudenie de sânge cu cei pe care îi 

răscumpăra (Dt. 25:5, 7-10; In. 1:14; Rom. 1:3; Ev. 2:14-15); (2) să poată plăti 

preţul răscumpărării (Rut 2:1; 1 Pt. 1:18-19); şi (3) să dorească să facă 

răscumpărarea (Rut 3:11; Mt. 20:28; In. 10:15, 18; Ev. 10:7) 

  

 

 



UN URMAŞ DEOSEBIT 

Cartea Rut se încheie cu o genealogie care cuprinde 10 nume (4:18-22) şi 

prezintă linia genealogică regală a lui David.  

Astfel cartea este o aducere-aminte a răscumpărării, prin focalizarea asupra 

acestei legături vitale în care evreii şi ne-evreii s-au unit pentru a face parte 

din genealogia regelui David, prin care a venit Isus Cristos (1 Cr. 2:5-15; Mt. 

1:1; Lc. 3:31-33).  

Într-adevăr, cadrul teritorial al cărţii Rut, în Betleemul din Iuda, ne aminteşte 

de naşterea urmaşului lui Rut, Isus Cristos, în acelaşi oraş, Betleem (Lc. 2:7). 

Boaz și Rut 

Obed 

Iese 

David 

Cristos 

Vezi Luca 3:32-38 

pentru generațiile  

de la Boaz  

înapoi la Adam 

Vezi Matei 1:6-16 

pentru generațiile  

de la David 

la Cristos 



        RUT PORTRET Rut a răspuns: Nu 
sta de mine să te 

las și să mă întorc 
de la tine! Încotro 

vei merge tu voi 
merge și eu, unde 

vei locui tu voi 
locui și eu, 

poporul tău va fi 
poporul meu și 

Dumnezeul tău va 
fi Dumnezeul 

meu”      
Rut 1:16 

SOȚIA LUI BOAZ.  

NUMELE EI ÎNSEAMNĂ ”PRIETENĂ” 

           Rut este una dintre eroinele tăcute ale  Vechiului 

Testament. În afara cărții care îi poartă numele, Rut 

ocupă un loc de cinste în genealogia lui Isus Cristos. 

(Mat. 1:5) 

           Povestea lui Rut oferă cititorilor foarte multe 

informații referitoare la viața oamenilor de rând din 

perioada de după cucerirea Țării Promise. 

           Ea s-a căsătorit cu unul dintre fiii lui Naomi, 

după ca familia acesteia s-a mutat în Moab din cauza 

foametei din Israel. Socrul, cumnatul și soțul lui Rut au 

murit. Când Naomi a hotărât să se reîntoarcă în Israel, 

Rut a venit cu ea. 

           Căsătoria ei cu Boaz prezintă modul în care 

lucrează Dumnezeu spre binele nostru, chiar dacă ne 

trece prin suferință și greutăți. 


