
Ruth 

Vi gör en tidsresa och färdas 3200 år bakåt i tiden in i det som 

Bibeln beskriver som Dommartiden i Dommarboken, och 

landar i den lilla staden Betlehem. Det är oerhört tufft 

ekonomiskt i Juda Rike och maten räckte inte till – det var svält 

helt enkelt, precis som Etiopien drabbas av just nu. Elimelek 

tog då med sin fru Noomi, den vackra, och deras två barn, 

tonårskillarna Machlon och Kiljon och drog iväg på en vandring 

från Betlehem upp till andra sidan Döda havet, korsade Jordan 

och till landet Moab i nuvarande västra Jordanien. Men det 

dröjer inte länge innan Elimelek dör, Noomis barn har dock 

hittat två grymt trevliga fruar själva i Moab, Orpa och Ruth.  

Men efter några år bara innan de ens hunnit få barn så dör 

Machlon och Kiljon också, oklart hur, men nu är Noomi helt 

ensam kvar tillsammans med Orpa och Ruth. Helt ensamma i 

en tid då en kvinna utan man var rättslös och utan möjlighet 

att försörja sig ekonomiskt.  

Det är så berättelsen om Ruth börjar och också Ruths bok, en 

liten kort historisk bok som är placerad mellan Domarboken 

och 1 Samuelsboken i Bibeln. Vi läser några verser tillsmamans 

Rut 1:6 

Då bröt hon upp tillsammans med sina svärdöttrar för att 

vända hem från Moab. Där hade hon nämligen fått höra att 

Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd. 7Hon 

lämnade den plats där hon hade bott, och hennes två 

svärdöttrar följde henne. Men medan de var på väg mot 

Juda 8sade Noomi till sina sonhustrur: ”Vänd nu hem till era 

mödrar, båda två. Må Herren visa trofasthet mot er, liksom ni 

har gjort mot våra döda och mot mig. 9Må han ge er båda ett 

liv i trygghet med hem och make.” Sedan kysste hon dem till 

avsked, men de började gråta högljutt 10och sade: ”Nej, vi 

följer med dig tillbaka till ditt folk!” 11Men Noomi svarade: 

”Vänd tillbaka, mina döttrar! Varför skulle ni följa mig? Jag 

föder aldrig mer söner som kan bli män åt er. 12Gå tillbaka! 

Jag är för gammal för att gifta om mig. Om jag trodde att jag 

ännu kunde hoppas och redan i natt gav mig åt en man och 

rent av födde söner, 13skulle ni då vänta på dem tills de var 

vuxna? Skulle ni för deras skull stänga er inne, utan någon 

man? Nej, mina döttrar! Min lott är mycket bittrare än er: 

Herrens hand har slagit mig.”14Då började de gråta igen, och 

Orpa kysste sin svärmor till avsked, men Rut kunde inte skiljas 

från henne. 15Noomi sade: ”Du ser att din svägerska vänder 

tillbaka till sitt folk och till sin gud. Följ med henne 

tillbaka.” 16Men Rut svarade: 

”Tvinga mig inte att överge dig 



och vända tillbaka. 

Dit du går, går också jag, 

och där du stannar, stannar jag. 

Ditt folk är mitt folk, 

och din Gud är min Gud. 

17Där du dör, vill jag dö, 

och där vill jag bli begraven. 

Herren må göra mig vad som helst - 

endast döden skall skilja oss åt.” 

18Då Noomi såg att Rut var fast besluten att följa henne 

talade hon inte mer om saken. 19Så gick de båda tillsammans 

ända till Betlehem. 

Noomi har gett upp hoppet om en framtid och tänker att livet 

nog är kört för henne nu, men hon får i alla fall komma hem 

och dö i hemlandet. Men inget blir som Noomi tänkt. 

Berättelsen fortsätter sen och berättar hur Ruth som outcast, 

främling, invandrare möter Boas, en släkting till hennes döde 

svärfar Elimelek. Det uppstår kärlek och Rut får en plats i hans 

hem, hans släkt, hans folk. De får en son, Oved,(inte en man 

som heter Ove, utan en son som heter Oved) och som sen blir 

farfar till mannen som Ulrika predikade om förra söndagen – 

kung David. Så Ruth som förlorat allt, både familjemäsigt, 

socialt, ekonomiskt, fann ett helt nytt liv i ett för henne 

främmande land och fick bli stammoder till den store kung 

David. Och hennes svärmor Noomi som gett upp hoppet om 

livet fick också hon en ny familj i Rut & Boas och deras barn. 

Storyn om Ruth! 

Vad kan vi då ta med oss! Jag ska ge dig 4 tankar, pröva om de 

har något att säga in i ditt liv. 

1. 

Ingen av oss kan undvika smärta och död i livet. Vi sitter här 

och är levande bevis på det. För jag är övertygad om att om vi 

skulle börja fråga varandra om hur smärtan och döden trängt 

in i våra liv så skulle nästan alla av oss kunna berätta 

livsavgörande händelser och perioder när livet som flutit på 

dras undan från oss, när det vi tagit för självklart tas ifrån oss. 

Det är så livet är. Det finns ingen rättvisa i det, en del drabbas 

mer andra mindre men ingen kan undgå. Det de flesta av oss 

försöker få svar på när vi hamnar i Noomis, Orpas och Ruths 

situation är meningen – vad är meningen med detta! Men det 

är min fasta övertygelse att det inte finns en mening med 



allting. Mycket av det som drabbar oss i livet är bara 

meningslöst. Ni får gärna tänka annorlunda, men så tänker jag.  

2.  

Våga följ ditt hjärta! Allt logiskt talade för att Ruth skulle göra 

precis som Orpa, sin svägerska och gå hem igen till sin familj. 

Där skulle hon säkert kunnat få en ny man, en ny framtid, 

ekonomisk trygghet. Så som vi också gör när livet kraschar och 

vi inte är så gamla än och våra föräldrar lever, vi flyttar hem. 

Jag är säker på att några av er som har barn har varit med om 

detta, det är den naturliga reträtten. Men Ruth gör inte det 

som ser ut som det rätta för alla runt omkring, hon gör det 

som hon vet är rätt i sitt innersta, hon följer sitt hjärta och 

reser med Noomi in i det okända, osäkra, bort från Moab och 

in i Juda. Så ofta tror jag vi tar beslut efter vad som logsikt ser 

bäst ut, ekonomiskt, socialt, familjerelationellt, karriärmässigt, 

det är ju så man ska ta beslut. Men vad gör det med oss när vi 

djupt där inne vet att det finns en längtan till något annat. När 

vi inte vågar lyssna in den längtan och gå på tvärs med alla 

andras förväntningar. Vad gör det med oss? Vi är så ofta Orpa 

och alltför sällan Ruth. Våga följ ditt hjärta och den längtan 

som Gud lagt ner där! Dit du går, går också jag 

3.  

Du behöver aldrig se dig som ett offer, ett offer för 

omständigheterna, för allt som drabbat ditt liv. Jag behöver 

aldrig definieras av vad som hänt mig. Vi kan alltid välja 

hoppet och leta efter vägar att komma igenom alla 

svårigheter. I fredags på häktet talade jag med två unga män 

som båda uttryckte att de var fast i sitt liv, de var dömda på 

förhand på grund av sin bakgrund med missbruk eller 

kriminalitet. Också bad jag dem drömma fem år framåt och 

beskriva det de såg och drömde om. Och i båda fallen var det 

inga konstiga storslagna drömmar utan en bild av att få leva 

ett lugnt liv, i ett eget hus med en egen familj och barn. Också 

försökte jag på mitt bristfälliga sätt få dem att se att det inte 

är omöjligt utan möjligt. Det finns hopp om ett annat liv, de 

behöver inte definiera sig själva utifrån bilden av en 

drogmissbrukande kriminell looser, utan en drogfri kärleksfull 

familjefar med jobb och en ekonomi som funkar. Så många 

gånger har jag suttit och bett om hopp in i människor liv som 

lever i hopplöshet, men det finns hopp och jag tror vi kan välja 

att trotsigt hålla fast vid det hoppet och inte där heller lyssna 

på omgivningen utan följa den längtan och drömmen som 

finns där i vårt hjärta. Gud är en Gud som vill leda oss in i nya 

möjligheter, på nya vägar och in i nytt hopp! 

4. 



Ruth kommer till Juda som en främling, en invandrare, en 

outsider, en outcast. Och i människor ögon var hon säkerligen 

det, men inte i Guds ögon. Din Gud är min Gud har hon bekänt 

när hon följde med Noomi. Hon är Guds älskade barn. Jag tror 

att vi så ofta känner oss utanför, som om vi inte passar in, 

ibland beror det på vår personlighet, ibland beror det på 

slängar av dålig självkänsla som jag kan drabbas av ibland, 

ibland beror det på vår etnicitet, vår hudfärg, vårt språk, vår 

uppväxt, en del av oss har ju precis som Ruth flyttat till ett nytt 

land. I fredags hade jag på begäran en liten minigudstjänst på 

en gemensamhetsavdelning på häktet för de som jobbade där 

ville be och tända ljus. Jag bangar aldrig när någon vill be så 

det gjorde vi och jag läste ur en andaktsbok fredagens text 

som hade rubriken ”Välkommen hem” och som berättade om 

relationen mellan en sund förälder och ett barn och hur en 

sund förälder alltid trots att barnet misslyckas och fipplar till 

livet aldrig fördömer utan alltid finns där och med kärlek säger 

Välkommen hem. En variant på berättelsen om pappan och 

den förlorade sonen så klart. Men det är sån Gud är. Gud 

säger välkommen hem till Ruth, till den som sitter fast i 

missbruk och aldrig haft en sund pappa eller mamma, Gud 

säger välkommen hem till dig. Till och med i en kyrka, i en 

gudstjänst som denna kan man känna sig som en främling, 

utanför, outcast, men kom ihåg att i Gus ögon är du det aldrig. 

Jag har lyssnat mycket senaste tiden på en sång som heter ”No 

longer slaves” från en kyrka som heter Betehl church i 

Redding, Kalifornien. Så här är texten: 

From my Mothers womb 

You have chosen me 

Love has called my name 

I’ve been born again, into your family 

Your blood flows through my veins 

I’m no longer a slave to fear 

I am a child of God 

Från min mammas livmoder 

Har du utvalt mig 

Med kärlek kallat mig vid namn 

jag har fötts på nytt, in i din familj 

Ditt blod flyter genom mina vener 

Jag är inte en slav under rädslan 

Jag är ett barn till Gud 

Jag tror Ruth skulle kunna sjungit med i den texten och 

identifierat sig själv i den.  

Också skulle hon sagt rakt till dig och till mig: Våga följ ditt 

hjärta! Välj hoppet! Du är Guds älskade barn! 

  


