
Ruts bok på 15 minutter 
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du komme gjennom 

handlingen og sammenhengen i Ruts bok på omtrent et kvarter. Du vil få 

fortellingens høydepunkter og de viktigste avsnittene og versene. 

Kanskje du også her vil finne ord som har noe å fortelle deg i Norge i 

2022, i ditt liv?  

Når det gjelder Ruts bok, er det en kort bok, og det tar uansett ikke lang 

tid å lese den i sin helhet, men her er et utvalg:  

• 1,1-22 

• 2,1-13 

• 3,1-13 

• 4,1-6 

• 4,13-17 

• Matt 1,1-17 

• Luk 2,4-7 

 

Fakta om Ruts bok 
Boken er en slags novelle, som skiller seg fra alle andre bøker i GT, med 

unntak kanskje av Ester, på flere måter: Den er kort, bare fire kapitler. 

Hovedpersonen er en ikke-jøde, altså hedning. Dessuten handler den om 

kvinner som hovedperson(er). Boken handler knapt om Gud og 

trosutøvelse, men er å regne som en biografi. Den bryter også med andre 

bibelske bøkers fordømmelse av blandingsekteskap på tvers av religiøse 

og etniske linjer. Dessuten er den også helt frittstående innholdsmessig.   

 

Nøkkelord og stikkord i Ruts bok 
Trofasthet. Relasjoner. Fremmede. Frelseshistorie. Muligheter. Messias. 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Hva sier Ruts bok om enkeltmenneskets muligheter og potensiale?  

Om den enkeltes rolle i den store sammenhengen? 

Om den fremmedes plass? 

Om trofasthet? 

Om Guds veier?  

 

Ruts bok i Det nye testamente 
Rut flyttet til Betlehem, stiftet familie og ble oldemor til kong David. Når 

Bibelens forfattere skriver at Jesus var Davids sønn, at han var av Davids 

slekt og ble født i Davids by Betlehem har det stor betydning. Allerede 

på NTs første side introduseres Rut i Jesu stamtavle, som en av 

menneskene Guds frelse kom til verden gjennom. Dette er med på å 

rotfeste Jesus i den jødiske tradisjonen og i Gamletestamentets 

fortellinger og historie og betyr at Jesus var han som skulle komme på 

Davids trone, han folket hadde ventet på, Guds Messias.  

 

Ord å ta med  
«Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og 

din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte 

Herren la det gå meg ille både nå og siden hvis noe annet enn døden skal 

skille meg fra deg!»  
(1,16-17) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruts bok er tema for gudstjenesten søndag 16. januar.  

Et samtaleoppl egg  fra  Randeund Fr iki rke  2022,  v ed  Unni  Wes tl i  &  Jost ein  Ørum  

Det gamle testamente 1:22 

Ruts bok 
Boken oppsummert 
Ruts bok handler om en emigrert jødisk kvinne som blir enke i et 

fremmed land, Moab, øst for Dødehavet, altså utenfor jødenes område. 

Hun heter Noomi, og bokens tittel til tross, er det ikke nødvendigvis 

opplagt hvem som egentlig er hovedperson i boken. Er det Noomi eller 

svigerdatteren Rut? Noomi har fått to moabittiske svigerdøtre, og ikke 

nok med at mannen dør fra henne: De to sønnene dør også. Da står hun 

igjen med to svigerdøtre og ikke noe annet som binder henne til det 

fremmede Moab. Derfor beslutter hun å flytte hjem igjen, til den lille 

byen hun opprinnelig kommer fra: Betlehem. Begge svigerdøtrene vil slå 

følge med henne, men hun forsøker å overtale dem til å bli igjen og stifte 

familie på nytt. Den ene blir igjen, men Rut følger svigermoren trofast 

tilbake til Betlehem. Her kommer hun i kontakt med en slektning av 

Noomi, Boas. De nærmer hverandre anstendig og forsiktig, for etter sed 

og skikk, er det en annen som står foran i køen for å få Rut til kone. Men 

til slutt avstår den andre fra kravet, og Boas kan ta Rut til ektefelle. Da 

Rut føder sønnen Obed, er det også samtidig som en oppfyllelse av 

Noomis liv. Boken avsluttes kort med å slå fast at Obed får sønnen Isai, 

som får sønnen David, som leseren vet skulle bli jødenes store konge.   


