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Elimelec

1

Şi a fost aşa: în zilele* când
judecau judecătorii a fost o foa1 *Jud. 2.16.
**Gen. 12.10;
mete** în ţară. Şi un om din
26.1.
Betleemul† lui Iuda s-a dus să
2 Împ. 8 1.
†Jud. 17.8.
locuiască temporar în câmpiile
Mica 5.2.
Moabului, el şi soţia sa şi cei doi
2 *Gen. 35.19. 2 fii ai săi. Şi numele omului era
**Jud. 3.30.
Elimeleca, şi numele soţiei sale,
Naomib, şi numele celor doi fii
ai săi, Mahlon şi Chilion, efratiţi* din Betleemul lui Iuda. Şi au
venit în câmpiile** Moabului şi
au rămas acolo.
3
Şi Elimelec, soţul Naomei, a
murit; şi ea a rămas, şi cei doi fii
4 ai ei. Şi ei şi-au luat soţii moabite. Numele uneia era Orpa şi numele celei de-a doua, Rutc. Şi au
5 locuit acolo cam zece ani. Şi Mahlon şi Chilion, au murit amândoi;
şi femeia a rămas fără cei doi fii
ai săi şi fără soţul ei.
Naomi şi
Şi s-a ridicat, ea şi nurorile ei,
6
Rut
şi s-a întors din câmpiile Moabului, pentru că auzise în câm6 *Ex. 4.31.
pia Moabului că Domnul cerceIer. 29.10.
Ţef. 2.7.
tase* pe poporul Său, dându-le**
Lc. 1.68.
**Ps. 132.15. 7 pâine. Şi a ieşit din locul unde
Mt. 6.11.
fusese, şi cele două nurori ale
sale cu ea; şi au pornit la drum,
ca să se întoarcă în ţara lui Iuda.
8 Şi Naomi le-a zis celor două nu8 *Ios. 24.15.
**2 Tim. 1.16;
rori ale sale: „Duceţi-vă, întoarce1.17,18.
ţi-vă fiecare* în casa mamei sale!
†Vers. 5.
Cap. 2.20.
D omnul să Se poarte cu bunătated** faţă de voi, cum v-aţi purtat† voi cu cei morţi şi cu mine!
9 Să vă dea Domnul să găsiţi odih9 *Cap. 3.1.
nă* fiecare în casa soţului ei!“
Şi le-a sărutat; şi ele şi-au înălţat
10 glasurile şi au plâns. Şi i-au zis:
„Vrem să ne întoarcem negreşit
11 cu tine la poporul tău“. Şi Naomi
a zis: „Întoarceţi-vă, fiicele mele;
pentru ce să mergeţi cu mine? Mai
sunt fii în pântecele meu, ca să vă
a Dumnezeul meu este împărat
f Amărăciune

b Plăcerea mea

12 fie

soţi*? Întoarceţi-vă, fiicele
mele, duceţi-vă; pentru că sunt
prea bătrână ca să mai am soţ.
Dacă aş zice: «Am speranţă», chiar
în această noapte dacă aş fi a unui
13 soţ şi aş naşte fii, aţi aştepta voi
pentru aceasta până să se facă
ei mari? Aţi rămâne voi pentru
aceasta fără a avea soţi? Nu, fiicele mele, pentru că eu sunt în mai
mare amărăciune decât voi, pentru că mâna Domnului a ieşit*
14 împotriva mea“. Şi ele şi-au înălţat glasul şi au plâns din nou. Şi
Orpa a sărutat pe soacra ei, dar
Rut s-a alipit* de ea.
15
Şi ea a zis: „Iată, cumnata ta
s-a întors la poporul ei şi la dumnezeii* ei: întoarce-te** după
16 cumnata ta“. Şi Rut a zis: „Nu stărui* de mine să te părăsesc, ca
să mă întorc de la tine! Pentru că
încotro vei merge tu voi merge şi
eu; şi unde vei găzdui tu, voi găzdui şi eu; poporul** tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău, Dum17 nezeul meu; unde vei muri tu, voi
muri şi eu şi acolo voi fi înmormântată. Aşa să-mi facă* Domnul şi
încă mai mult, dacă altceva decât
moartea mă va despărţi pe mine
18 de tine!“ Şi, văzând* că era hotărâtă să meargă cu ea, a încetat să-i
19 mai vorbească. Şi au mers amândouă până au ajuns la Betleem. Şi
a fost aşa: când au ajuns la Betleem, toată cetatea era în mişcare* din cauza lor şi elee ziceau:
20 „Aceasta este Naomi**?“ Şi ea
le-a zis: „Nu mă numiţi Naomib,
numiţi-mă Maraf*, pentru că Cel
Atotputernic** m-a amărât foar21 te mult. Am plecat în belşug şi
Domnul m-a adus din nou acasă, fără nimic*. Pentru ce mă mai
numiţi Naomi, când Domnul a
c Frumuseţe

d Sau „îndurare“

11 *Gen. 38.11.
Deut. 25.5.

13 *Jud. 2.15.
Iov 19.21.
Ps. 32.4;
38.2; 39.10.

14 *Pr. 17.17;
18.24.

15 *Jud. 11.24.
Ios. 24.15,19
**2 Împ. 2.2.
Lc. 24.28.
16 *2 Împ. 2.2;
2.4,6.
**Cap. 2.11;
2.12.

17 *1 Sam.3.17;
25.22.
2 Sam. 19.13
2 Împ. 6.31.

18 *Fap. 21.14.
19 *Mt. 21.10.
**Is. 23.7.
Plân. 2.15.

20 *Ex. 15.23.
**Ex. 6.3.
Iov 6.4.

21 *Iov 1.21.

e Femeile cetăţii
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22 *Ex. 9.31,32.
Cap. 2.23.
2 Sam. 21.9.

Boaz
1 *Cap. 3.2,12.
**Cap. 1.2.
†Cap. 4.21.
2 *Vers. 7.
Lev. 19.9.
Deut. 24.19.

4 *Jud. 6.12.
Ps. 129.7,8.
Lc. 1.28.
2 Tes. 3.16.

6 *Cap. 1.22.

10 *1 Sam. 25.23

1: 22
mărturisit împotriva mea şi Cel
Atotputernic m-a întristat?“
Şi Naomi s-a întors, şi cu ea
22
Rut moabita, nora sa, care se întorcea din câmpiile Moabului; şi
au ajuns în Betleem la începutul*
secerişului orzului.
2 Şi soţul Naomei avea o rudăa*,
om puternic, bogat, din familia
lui Elimelec**. Şi numele lui era
2 Boazb†. Şi Rut moabita a zis către Naomi: „Te rog, lasă-mă să
merg în ogor şi să culeg* spice
în urma aceluia în ochii căruia voi
căpăta favoare“. Şi ea i-a zis:
3 „Mergi, fiica mea“. Şi a plecat; şi
a intrat într-un ogor şi culegea
spice în urma secerătorilor. Şi
s-a întâmplat că aceasta era partea de ogor a lui Boaz, care era
din familia lui Elimelec.
Şi, iată, Boaz a venit din Bet4
Domleem şi a zis secerătorilor: „D
nul fie* cu voi!“ Şi ei i-au zis:
Domnul să te binecuvânteze!“
„D
5 Şi Boaz a zis slujitoruluic său care
era pus peste secerători: „A cui
6 este tânăra aceasta?“ Şi slujitorul
care era pus peste secerători a
răspuns şi a zis: „Este tânăra
moabită care s-a întors* cu Nao7 mi din câmpiile Moabului. Şi ea a
zis: «Vă rog, să culeg spice şi să
adun printre snopi în urma secerătorilor». Şi a venit şi a rămas
de dimineaţă până acum; şi a stat
numai puţin în casă“.
8
Şi Boaz a zis către Rut: „Nu
auzi tu, fiica mea? Nu te duce să
culegi spice în alt ogor şi nu te
depărta de aici, ci ţine-te de ti9 nereled mele. Ochii tăi să fie pe
ogorul care se seceră şi mergi pe
urma lor. N-am poruncit eu slujitorilor să nu te atingă? Şi, dacă-ţi
este sete, du-te la vase şi bea din
10 ce scot slujitorii“. Şi ea a căzut*
cu faţa la pământ şi s-a plecat şi
i-a zis: „Cum am căpătat eu favoare în ochii tăi, să te uiţi la
11 mine, la mine, o străină?“ Şi Boaz

a răspuns şi i-a zis: „Mi s-a istorisit tot* ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea soţului tău şi
cum ai lăsat pe tatăl tău şi pe
mama ta şi ţara în care te-ai născut şi ai venit la un popor pe
care nu l-ai cunoscut mai înainte.
12 Domnul să-ţi răsplătească* fapta
şi plata să-ţi fie deplină de la
Domnul Dumnezeul lui Israel,
sub** ale cărui aripi ai venit să
13 te adăposteşti!“ Şi ea a zis: „Să
capăt* favoare în ochii tăi, domnul meu, pentru că m-ai încurajat
şi ai vorbit inimii roabei tale, deşi
nu sunt** ca una dintre roabele
14 tale“. Şi Boaz i-a spus la timpul
mesei: „Vino aici şi mănâncă din
pâine şi înmoaie-ţi bucăţica în
oţet“. Şi ea s-a aşezat lângă secerători; şi ei i-au întins grăunţe
prăjite şi ea a mâncat şi s-a să15 turat* şi a păstrat ceva. Şi, când
s-a ridicat să culeagă spice,
Boaz a poruncit slujitorilor săi, zicând: „Lăsaţi-o să culeagă şi printre snopi şi să nu-i faceţi observa16 ţie! Şi de asemenea scoateţie câteodată spice pentru ea din mănunchi şi lăsaţi-le, ca ea să culeagă; şi n-o mustraţi!“
Şi ea a cules spice în ogor
17
până seara şi a bătut ce a cules;
18 şi a fost cam o efă de orz. Şi l-a
luat şi a intrat în cetate şi soacra
ei a văzut ce culesese. Şi ea a scos
şi i-a dat ce pusese* deoparte
19 după ce se săturase. Şi soacra ei
i-a zis: „Unde ai cules spice astăzi? Şi unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel care s-a uitat* la
tine!“ Şi ea a spus soacrei sale la
cine a lucrat şi a zis: „Numele omului la care am lucrat astăzi este
20 Boaz“. Şi Naomi a zis nurorii sale:
„Binecuvântat* fie el de Domnul,
care nu Şi-a părăsit îndurarea**
faţă de cei vii şi faţă de cei morţi“.
Şi Naomi i-a zis: „Omul ne este
rudă de sânge, una dintre cele care
au† dreptul răscumpărării noas-

11 *Cap. 1.14;
1.16,17.

12 *1 Sam. 24.19
**Cap. 1.16.
Ps. 17.8;
36.7; 57.1;
63.7; 91.4.
13 *Gen. 33.15.
1 Sam. 1.18.
**1 Sam. 25.41

14 *Vers. 8.

18 *Vers. 14.

19 *Vers. 10.
Ps. 41.1.

20 *Cap. 3.10.
2 Sam. 2.5.
Iov 29.13.
**Pr. 17.17.
†Cap. 3.9;
4.6.

a Sau „un prieten“, „o cunoştinţă“ b În el este tărie c Lit. „tânărului“ d Sau „slujnicele“ e Unii „lăsaţi să cadă“
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21 tre“.

Şi Rut moabita a spus: „El
mi-a mai zis: «Stai aproape de
tinerii mei până vor termina tot
22 secerişul meu»“. Şi Naomi a zis
către Rut, nora sa: „Este bine, fiica mea, să ieşi cu tinerele sale,
23 *Deut. 16.9. 23 ca să nu fii găsită în alt ogor“. Şi
a stat aproape de tinerele lui
Boaz, ca să culeagă spice, până
s-a terminat secerişul orzului şi
secerişul* grâului; şi locuia cu
soacra ei.
Sfatul
3 Şi Naomi, soacra ei, i-a zis:
Naomei
„Fiica mea, nu-ţi voi căuta* eu
1 *1 Cor. 7.36. 2 odihnă**, ca să-ţi fie bine? Şi
1 Tim. 5.8.
acum Boaz, cu ale cărui tinere*
**Cap. 1.9.
ai fost, nu este el ruda noastră?
2 *Cap. 2.8.
Iată, el vântură la noapte orzul
3
în arie. Deci scaldă-te şi unge-te*
3 *2 Sam. 14.2
şi pune-ţi hainele pe tine şi coboară la arie. Nu te face cunoscută bărbatului acestuia până va
4 termina de mâncat şi de băut. Şi
va fi aşa: când se va culca, observă locul unde se va culca; şi
tu să intri şi să-i descoperi picioarele şi să te culci şi tu. Şi el
5 îţi va spune ce să faci“. Şi ea i-a
5 *Ef. 6.1.
Col. 3.20.
zis: „Voi face tot* ce ai spus“.
6
Şi a coborât la arie şi a făcut
Rut cere
răscumpărare
după toate cele ce-i poruncise
7 *Jud. 19.6,9; 7 soacra ei. Şi Boaz a mâncat şi a
19.22.
băut şi i s-a veselit* inima; şi s-a
2 Sam. 13.28
dus să se culce la capătul unei clăi.
Est. 1.10.
Şi ea a venit încet şi i-a descoperit
8 picioarele şi s-a culcat. Şi a fost
aşa: la miezul nopţii, omul s-a
speriat şi s-a întors şi, iată, o femeie era culcată la picioarele lui.
9 Şi el a zis: „Cine eşti tu?“ Şi ea a
9 *Ezec. 16.8.
răspuns: „Eu sunt Rut, roaba ta, în**Cap. 2.20.
Vers. 12.
tinde-ţi acoperământul* tăua peste
roaba ta, pentru că tu ai dreptul**
10 de răscumpărare“. Şi el a zis: „Bi10 *Cap. 1.8.
necuvântată fii tu de Domnul, fiica mea! Tu ai arătat mai multă
bunătate la urmă decât la început*,
pentru că nu te-ai dus după tineri,
11 fie săraci, fie bogaţi. Şi acum, fiica mea, nu te teme; tot ce îmi zici îţi

4: 4

voi face, pentru că toată ce- 11 *Pr. 12.4;
31.10.
tateab poporului meu ştie că eşti o
12 femeie* cinstităc. Şi acum, cu a12 *Vers. 9.
devărat, eu sunt unul care are drep**Cap. 4.1.
tul* de răscumpărare, dar este
unul** mai aproape decât mine
care are dreptul de răscumpărare.
13 Rămâi noaptea aceasta şi va fi 13 *Deut. 25.5.
Cap. 4.5.
aşa: dimineaţă, dacă va voi să te
Mt. 22.24.
răscumpere* el, bine, să te răs**Jud. 8.19.
cumpere; iar dacă nu va voi să te
Ier. 4.2.
răscumpere el, te voi răscumpăra
eu, viu** este Domnul. Culcă-te
până dimineaţă“.
14
Şi ea s-a culcat la picioarele 14 *Rom. 12.17;
14.16.
lui până dimineaţă şi s-a sculat
1 Cor. 10.32.
înainte de a se cunoaşte unul pe
2 Cor. 8.21.
1 Tes. 5.22.
altuld. Şi el a zis: „Să nu se ştie
15 că a venit o femeie* în arie“. Şi a
zis: „Adu mantaua care este pe
tine şi ţine-o“. Şi ea a ţinut-o şi el
i-a măsurat şase măsuri de orz şi
le-a pus pe ea; şi s-a dus în ceta16 te. Şi a venit la soacra ei şi ea a
zis: „Cume eşti, fiica mea?“ Şi ea
i-a istorisit tot ce-i făcuse omul
17 acela. Şi a zis: „Mi-a dat aceste
şase măsuri de orz, pentru că mi-a
zis: «Să nu mergi cu mâna goală
18 la soacra ta»“. Şi ea a zis: „Fii li- 18 *Ps. 37.3,5.
niştită*, fiica mea, până vei şti
cum se va rezolva situaţia, pentru
că omul acesta nu se va odihni
până nu va fi terminat lucrul în
ziua aceasta“.
Boaz
4 Şi Boaz s-a suit la poartă şi răscumpără
s-a aşezat acolo. Şi, iată, cel* cape Rut
re avea dreptul de răscumpărare,
de care vorbise Boaz, trecea pe 1 *Cap. 3.12.
acolo. Şi i-a zis: „Tu, cutare, abate-te, stai aici!“ Şi s-a abătut
2 şi s-a aşezat. Şi a luat zece băr- 2 *1 Împ. 21.8.
baţi dintre bătrânii* cetăţii şi a
Pr. 31.23.
zis: „Şedeţi aici“. Şi s-au aşezat.
3 Şi a spus celui care avea dreptul
de răscumpărare: „Naomi, care
s-a întors din câmpiile Moabului,
vinde partea de ogor care era a
4 fratelui nostru Elimelec. Şi eu
am zis să te înştiinţez şi să-ţi

a Sau „aripa ta“ b Lit. „poarta“ c Sau „vrednică“ d Lit. „înainte ca un om să-l poată cunoaşte pe vecinul
său“ e Lit. „Cine“
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4 *Ier. 32.7,8.
**Gen.23.18
†Lev. 25.25.

5 *Gen. 38.8.
Deut. 25.5,6.
Cap. 3.13.
Mt. 22.24.

6 *Cap. 3.12;
3.13.

7 *Deut. 25.7,9

10 *Deut. 25.6.

4: 5
zica: «Cumpăr-o* în faţa** celor
care şed aici şi în faţa bătrânilor poporului meu. Dacă vrei
să răscumperi, răscumpără; iar
dacă nu vrei să răscumperi, spune-mi, ca să ştiu, pentru că în afară† de tine nu este altul care să
răscumpere şi după tine sunt eu»“.
5 Şi el a zis: „Voi răscumpăra“. Şi
Boaz a zis: „În ziua când vei cumpăra ogorul din mâna Naomei,
vei cumpăra şi pe Rutb moabita, soţia* mortului, ca să ridici numele mortului în moştenirea sa“.
6 Şi cel* care avea dreptul de răscumpărare a zis: „Nu pot să răscumpăr pentru mine, ca să nu-mi
stric moştenirea mea. Răscumpără pentru tine ce am eu de răscumpărat, pentru că nu pot să
răscumpăr“.
7
Şi în vechime aceasta era în
Israel cu privire la răscumpărare*
şi cu privire la schimb, ca să se
întărească orice lucru: un om îşi
scotea încălţămintea şi o dădea
aproapelui său şi aceasta era
8 mărturia în Israel. Şi cel care avea
dreptul de răscumpărare a zis lui
Boaz: „Cumpără pentru tine“. Şi
9 şi-a scos încălţămintea. Şi Boaz
a zis bătrânilor şi către tot poporul: „Voi sunteţi martori astăzi
că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec şi
tot ce era al lui Chilion şi al lui
10 Mahlon. Chiar şi pe Rut moabita,
soţia lui Mahlon, mi-am cumpărat-o de soţie, ca să ridic numele
mortului în moştenirea sa şi să
nu se piardă* numele mortului
dintre fraţii săi şi din poarta locului său; voi sunteţi martori as-

a Lit. „să-ţi deschid urechea“
Slujitor d Sau „Salma“
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Şi tot poporul care era la 11 *Ps. 127.3;
128.3.
poartă şi bătrânii au zis: „Suntem
**Gen. 29.25;
29.26-30.
martori. Domnul să facă* pe fe†Deut. 25.9.
meia care vine în casa ta ca pe
††Gen. 35.16;
35.19.
Rahela** şi ca pe Leea, care au
zidit† amândouă casa lui Israel,
şi câştigă-ţi putere în Efrata†† şi
12 fă-ţi un nume în Betleem. Şi ca- 12 *Vers. 18.
Gen. 38.29.
sa ta să fie ca şi casa lui Pereţ*,
1 Cr. 2.4.
pe care l-a născut Tamar lui Iuda,
Mt. 1.3.
din sămânţa** pe care ţi-o va da
**1 Sam. 2.20.
Domnul din această tânără femeie“.
13
Şi Boaz a luat* pe Rut şi ea Căsătoria
i-a fost soţie şi el a intrat la ea şi lui Boaz cu
Rut
Domnul** i-a dat ei să rămână
13 *Cap. 3.11.
însărcinată şi ea a născut un fiu.
**Gen.29.31;
33.5.
14 Şi femeile au zis* către Naomi:
„Binecuvântat fie Domnul, care 14 *Lc. 1.58.
Rom. 12.15.
nu te-a lăsat în ziua aceasta fără
unul care are drept de răscumpărareb, şi numele său să fie vestit
15 în Israel. Şi el îţi va fi înviora- 15 *1 Sam. 1.8.
rea vieţii tale şi îngrijitorul bătrâneţelor tale, pentru că l-a născut
nora ta, care te iubeşte, care-ţi
este mai bună* decât şapte fii“.
16 Şi Naomi a luat copilul şi l-a
pus la sânul său şi i-a fost doică.
17 Şi vecinele* i-au dat un nume, 17 *Lc. 1.58,59.
zicând: „Un fiu i s-a născut Naomei“. Şi i-au pus numele Obedc.
El este tatăl lui Isai, tatăl lui
David.
18
Şi aceştia sunt urmaşii lui Pe- Genealogia
lui David
19 reţ: Pereţ* a născut pe Heţron; şi
Heţron a născut pe Ram; şi Ram 18 *1 Cr. 2.4.
Mt. 1.3.
20 a născut pe Aminadab; şi Aminadab a născut pe Nahşon*; şi Nah- 20 *Num. 1.7.
**Mt. 1.4.
21 şon a născut pe Salmond**; şi Salmon a născut pe Boaz; şi Boaz a
22 născut pe Obed; şi Obed a născut 22 *1 Cr. 2.15.
pe Isai; şi Isai a născut pe David*.
Mt. 1.6.
11 tăzi“.

b Sau „fără un răscumpărător“; se referă la fiul lui Rut

c Închinător sau

