JOYCE DEEKS BIBELNOTER - RUTHS BOG
265 Ruths Bog 1
Din Gud er min Gud
Midt i dommertidens forvirring findes denne
beretning om Ruth som en lille perle. No'omi havde
haft 10 strenge år i moabitternes land, da hun brød
op for at vende hjem til Betlehem. Alligevel må Ruth
have lært Israels Gud at kende gennem hende, og da
afskedstimen kom, ville hun ikke vende om. Hun
klyngede sig til sin svigermor og erklærede i de stærkeste vendinger, at hun aldrig ville forlade hende.
Det udsprang fra hengivenhed til No'omi selv, men
det var også en erklæring om tro på Israels Gud; hun
valgte at forlade sit eget folk og tilhøre Guds. Har vi
indtaget så afgjort et standpunkt som Ruth, at vi
tilhører Herren og har vort hjem iblandt hans folk?
HUSKEVERS: Josva 24:21-23
266 Ruths Bog 2
Du har søgt ly under hans vinger
No'omi har fået en gevinst med hjem fra moabitternes land, idet Ruth viser sig som en enestående
svigerdatter. Hun er flittig og ydmyg. Hendes flid på
marken tiltrækker karlens opmærksomhed (7), og
hun erkender sin ringhed som "en fremmed" (10,13).
Boaz rører ved det inderste i hendes følgen med
No'omi, når han siger, at hun har søgt ly under Israels
Guds vinger. Hun har ikke blot forladt far og mor og
fædreland, men også sin gud, da hun fulgte med sin
svigermor til Israels land. Der er tryghed hos ham!
Ruths oldebarn David bruger samme dejlige udtryk
om at finde skjul i Guds vingers skygge. Lad os søge
tæt ind til ham, som kan bære os igennem alle livets
storme.
HUSKEVERS: Salme 36:8.

267 Ruths Bog 3
Jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om
Ruth adlød sin svigermor: "Jeg vil gøre alt, hvad du
siger", sagde hun, og det gjorde hun. At hun ikke
behøvede det, fremgår klart af vers 10, hvor Boaz velsigner hende for hendes godhed, formentlig mod
familien. Til gengæld får hun det løfte af Boaz: "Jeg
vil gøre alt, hvad du beder mig om". Hvad hun
ønskede var, at han ville tage "løserens" forpligtelser
på sig og ægte hende. Han var parat til det, selv om
hun var moabitterinde, for hun havde vundet sig et
godt ry i de måneder, hun havde boet i Betlehem
(11). No'omi var tilfreds, da hun hørte Ruths rapport.
Hun var sikker på, at Boaz ville følge sagen op med
det samme og holde sit ord. Det har vor Forløser, vor
Herre Jesus Kristus, også gjort!
HUSKEVERS: Titusbrevet 2:14
268 Ruths Bog 4
Lovet være Herren, som ikke lader dig stå uden løser
Boaz gav den nærmere slægtning mulighed for at
løse No'omis jord og ægte Ruth, men han følte sig
ikke i stand dertil (vers 5 gl.o. "køber du .. Ruth).
Derfor trådte Boaz til som løser. Han giftede sig med
hende, og de fik en søn, der vakte megen jubel, ikke
mindst hos No'omi. Hele hendes tilværelse blev forvandlet. Nu hun havde fået et barnebarn, havde hun
et håb for fremtiden. Før var alt håb bristet og begravet med hendes mand og hendes sønner. Kvindernes
lovprisning til Herren kan vi tage i vor egen mund
med langt større betydning, fordi Herren selv er
blevet vor "Løser". Den "nærmere slægtning" loven, vore egne anstrengelser - kunne ikke klare det.
Han alene kunne, og han gjorde det; han løskøbte os
med sit eget blod. Vi har grund til at takke ham.
HUSKEVERS: 1. Petersbrev 1:18-19.

