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Abstract

The story of Ruth is a short story that can easily be missed if one thumbs through the Bible.

It is a narrative that describes two women and their struggle to survive in a male dominated society.

The story begins in Moab where Ruth announces her resolution to ”clave” to Naomi. She could ha-

ve made her life easy and gone back to her mother´s house, but Ruth´s love for Naomi makes her 

stay with her. The women travel together to Bethlehem, where Ruth demonstrates what it means to 

”clave” to someone.

It is not just that she ”claves” to Naomi that makes the story interesting, however it is the remarkab-

le fact that she is a moabite and becomes the ancestress of King David.

Some of the Old Testament texts gives us another picture of the moabites opposed to the story of 

Ruth. For example, Deuteronomy forbids the moabites to enter into the assembly of God. One also 

finds the same word ”clave” in Deuteronomy. It states that the people of Israel are to love and fear 

the Lord and ”clave” unto him.   

The reform of Ezra and Nehemiah is conserned with intermarriage, where the moabites are one of 

the peoples that the Isralites have intergrated with. The Ezra narrative ends with the desolvement of 

these marriages. 

This paper adresses these issues and asks some questions in regards to how we can intepret the book 

of Ruth in the Persian era and that of the Second Temple.
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1. Inledning
”The book of Ruth deals with the Moabite woman Ruth and how it came about that she of all peop-

le became the ancestress of Israels greatest monarch.”1

Berättelsen om Rut inleds med att sätta in historien i ett sammanhang, och anger att det var under 

den tiden då Israel styrdes av domare. Vidare berättas det att en familj från Betlehem beger sig iväg 

till Moab på grund av hungersnöd. Redan i vers tre får läsaren följa hur mannen i familjen dör och 

hustrun lämnas ensam med sina två söner. Två verser senare avslöjas även att sönerna dör och 

Noomi blir lämnad ensam med sina båda svärdöttrar.

I Ruts bok får vi höra talas om en moabitisk kvinna. Det faktum att hon är moabitiska betonas inte 

mindre än sju gånger. Författaren är verkligen mån om att ingen skall undgå att Rut är moabit, en 

främmande kvinna, en invandrare. Rut är unik, hon är kvinna och moabit och har dessutom en egen 

bibelbok. Två andra kvinnor har böcker i Bibeln, Ester och apokryfhjältinnan Judit.

Många människor fascineras över Rut och jag är en av dem. Hennes man är död och hennes svär-

mor vill skicka henne tillbaka hem, men hon vägrar. Att återvända hem hade kunnat betyda ett nytt 

liv för henne, med en ny man och egna barn. Istället väljer hon att följa med Noomi. Noomi har ut-

tryckligen klargjort för Rut att det inte finns något för henne i Betlehem. Noomi har inga fler söner 

och möjligheten för henne att ge Rut en man är obefintlig. Ändå väljer Rut att lämna allt för att följa 

sin svärmor. Hon bryter med sitt förflutna, sitt land och dess gud, men framför allt bryter hon med 

sin möjlighet att få en framtid. Rut deklarerar sin tillgivenhet till Noomi, och ber Noomi att hon inte 

skall tvinga henne att lämna henne.

  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.

  Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven.

  Herren må göra vad som helst- endast döden skall skilja oss åt.2

Utifrån sett väljer Rut det som verkar dödsdömt, det alternativ som skulle kunna betyda slutet för 

henne. Detta val får oanade konsekvenser och leder istället till liv. Rut, moabitiskan, blir stammoder 

till kung David.

5
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1.1 Ruts placering i kanon
Det verkar som att Rutbokens plats i kanon inte varit omdiskuterad. Däremot råder det delade me-

ningar om var boken skall placeras.3

De två vanligaste placeringarna är:

a) Efter Domarboken. Denna placering återfinns i den kristna traditionen, och är påverkad av de 

inledande orden i Rut, ”På den tid...”4 åsyftande domartiden.

    Med denna placering blir Rut en länk mellan domartiden och tiden för monarkin. De inledande       

    orden beskriver hur det var på den tiden då Israel styrdes av domare. Domarboken avslutas med   

    att skildra hur det var under den tid då det inte fanns någon kung i Israel. Rut avslutas med en  

    genealogi där hon anges vara stammoder åt David. Efter Rut kommer Samuelsböckerna som   

    berättar just om hur David blir kung i Israel. Rut blir en historieskildring som på bara fyra kapitel 

    för oss från en era till en annan.

b) Bland Skrifterna5, i den Masoretiska texten placeras Rut bland skrifterna men kan ha två olika 

placeringar.

- I BHS6 placeras Rut enligt traditionens kronologiska ordning; 

    Rut- domartiden 

    Höga Visan- en ung Salomo

    Predikaren- en gammal Salomo

    Klagovisorna- Jeremia

    Ester- Persertiden.

- I texter som är tryckta före 1937 är placering av Rut gjord utifrån de olika judiska högtiderna och 

följer en liturgisk användning;

    Höga Visan- Påsk

    Ruth- Veckohögtiden

    Klagovisorna- Jerusalems förstöring

    Predikaren- Tabernakelhögtiden 

    Ester- Purim.7
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3 Hubbard 1988:4f
4 Rut 1:1
5 Psaltaren, Ordspråksboken, Job, Höga Visan, Rut,  Klagovisorna, Predikaren, Ester, Daniel, Esra, Nehemja och Krö 
nikerböckerna.
6 Biblia Hebraica Stuttgartensia 
7 Hubbard 1988:7



1.2 Problemformulering och syfte
Den bild som presenteras av kvinnan Rut från Moab, står i stor kontrast till andra texter i GT som 

inte ger samma positiva bild av moabiterna och temat blandäktenskap. 

I Esra och Nehemja berättas det om äktenskapsreform och etnisk renhet. Olika forskningsdiskussio-

ner har framhållit Rut som ett dokument som står i kontrast till Esra och Nehemjas rigorösa syn på 

blandäktenskap. Robert L. Hubbard Jr, menar att det idag finns en stor konsensus bland forskarna 

att Rut istället handlar om att framhålla kung David och hans dynasti.8 

I Deut 23:3 står det att ”ingen moabit får upptas i Herrens församling i tionde led”,9 vilket i själva 

verket betyder aldrig någonsin. Hur relaterar denna lag till Rut? Hon är moabit och kung Davids 

stammoder. Enligt Deuteronomium skulle inte ens David själv kunna träda in i Guds församling. 

Det finns inga texter i GT som förmildrar denna lagtext. Ruts bok ger oss en annan bild av moabi-

terna än GT i stort. Hur skall vi då förstå relationen mellan Ruts bok och Deut 23:3?

I min uppsats undersöker jag Ruts bok tillsammans med dessa ovannämnda sammanhang. Vidare 

har jag undersökt huruvida detta kan leda till en mera mångfasetterad bild av GTs budskap i två oli-

ka avseenden, synen på blandäktenskap och synen på särskilt moabiternas möjlighet att upptas i is-

raeliternas församling.

Utifrån dessa aspekter behandlar jag i denna uppsats följande frågeställningar: 

- Hur fungerar Ruts bok som ett dokument som står i kontrast till Esra och Nehemjas äktenskapsre-

form och den syn på moabiter som förmedlas där?

- Hur kontrasterar Ruts bok Deuteronomium 23:2-6 ifråga om synen på moabiter?

Vidare med dessa frågeställningar som grund följer en tredje fråga. Inom den judiska traditionen 

förknippas Esra med lagen och eftersom Deuteronomium innehåller främst lagtexter uppstår följan-

de fråga:

- Kan Ruts bok ha utgjort en tolkningsram för lagen och judarna under andra templets tid, och i så 

fall, på vilket sätt?

7

8 Hubbard 1988:37
9 Min egen parafrasering



1.3 Material och metod
Mitt material är Ruts bok vilken jag ställer i relation till valda delar ur Esra och Nehemja samt till 

Deuteronomium 23:3. Jag gör en närläsning av texterna, genom att plocka ut nyckelbegrepp från 

grundtexten och analysera dessa. Detta för att få en förståelse för hur dessa begrepp har används 

och vad de kan betyda i ovan nämnda sammanhang. Vidare analyserar jag texterna med hjälp av 

olika bibelkommentarer för att kunna se hur dessa fungerar tillsammans.

Vidare arbetar jag med det historiska perspektivet, med tidsspannet utifrån dateringen av Ruts bok 

närmare bestämt, persertiden. Jag undersöker de sociohistoriska förhållande för den tiden från både 

bibliska och utombibliska källor. Vidare ser jag på hur utombibliska källorna talar om moabiterna i 

förhållande till hur GT framställer de samma. Detta för att ge relevant bakgrund för att kunna disku-

tera mina ovannämnda frågeställningar.

Till min hjälp har jag även använt lexikon, Theological dictionary of the Old Testament för att göra 

ordanalyser på den hebreiska texten som den återfinns i Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) och 

min sekundära litteratur. Till mina översättningar har jag använt mig av hebreiskt engelskt lexikon 

A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament. Jag har även använt The new Strong's 

exhaustive concordance of the Bible. 

Den bibelöversättning jag använder mig av i första hand är Bibel 2000. För att jämföra specifika ord 

och se hur de översätts använder jag även Folkbibeln från 1998, 1917 års översättning och King 

James Version från 1611. Då jag skriver om Ruts bok hänvisar jag endast till Rut. 
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2. Ruts bok
Berättelsen i Rut är en berättelse om kvinnor. En berättelse som lyfter fram dem och deras agerande 

på ett sätt som ingen annan bibelbok gör. Historien inleds med en beskrivning av de olika män som 

står i relation till kvinnorna. Beskrivningen är dock komprimerad och redan i slutet av vers fem är 

alla männen avlidna. Historien därefter handlar om Rut och hennes svärmor Noomi om deras kamp 

för överlevnad och en plats i den tidens patriarkala samhälle. Ruts agerande leder till att hon och 

Noomi återigen är i en trygg patriarkal struktur. Något som är väldigt spännande är upptakten till 

slutet av berättelsen där det talas om att det var Rakel och Lea som var med och byggde Israels hus. 

Här omtalas inte Jakob som stamfader utan istället hans fruar. Rut tillönskas att bli som Rakel och 

Lea och att de barn hon får skall bli likt Perez släkt, den Perez som Tamar födde åt Juda. Senare i 

texten får vi veta att Rut blir med barn och att hon även blir stammoder åt David. Historien börjar 

och avslutas med män.

2.1 Genre och struktur
Det råder stor oenighet om genrebestämningen av Rut. De vanligaste förslagen är saga, släktkröni-

ka, berättelse, äventyrsberättelse, idyll10, folksaga11 och novell. 

Särskilt intressant att framhålla är Kirsten Nielsen som menar att om man jämför Rut med andra GT 

skrifter så har den sin största likhet med patriarkberättelserna. Historien om Rut avslutas med en 

genealogi och det gör även patriarkhistorierna, där genealogiernas funktion är att avsluta en berät-

telse och att påbörja en ny.12

Genealogin i Rut lyfter fram David. Jag instämmer med Nielsen i hennes iakttagelser att Rut skulle 

vara en berättelse, närmare bestämt en patriarkberättelse som får sin legitimitet på grund av sin 

koppling till David. Via sin koppling till David och patriarkberättelserna blir Rut en del i nationalhi-

storien. Rut blir en del i den stora berättelsen om Israels folk och deras vandring tillsammans med 

Jahweh. De återkommande teman i patriarkberättelserna om uppbrott, svält och ofruktsamhet och 

dess seger över dessa, är viktiga element i historien om Rut.

9

10 Idyll, plats, dikt, konstverk e.d. som präglas av (lantlig) harmoni och enkelhet, idyll. http://www.ne.se/idyll, Nationa-
lencyklopedin, hämtad 2011-03-23.
11 Folksaga, kategori inom den muntliga, traditionella prosafolkdikten som främst har underhållande funktion och vars 
innehåll betraktats som osannolikt och diktat. I kulturer där sagoberättande av traditionellt slag fortlever är folksagan en 
förströelse för vuxna; som regel är det männen som berättar. Så var förhållandet även i Europa till 1600-talet, då man i 
bildade kretsar började uppfatta sagorna som avsedda för barn, folksaga. http://www.ne.se/folksaga, Nationalencyklo-
pedin, hämtad 2011-03-23.
12 Nielsen 1997:7

http://www.ne.se/idyll
http://www.ne.se/idyll
http://www.ne.se/folksaga
http://www.ne.se/folksaga


Rut består av fyra kapitel som vart och ett är uppdelad i tre mindre sektioner. Nielsen menar att Rut 

är den mest väl strukturerade boken i hela GT. Författaren använder sig av kiastiska konstruktioner, 

parallellism och upprepande av nyckelbegrepp såsom, ”återvända hem”, ”plocka ax”, ”visa välvil-

ja”, ”finna välvilja”, ”ligga ned” och ”skyldeman”13. Boken består av 85 verser varav 55 av dem är i 

dialogform. Varje kapitel avslutas med en konklusion som läggs i munnen på kvinnorna i berättel-

sen. Deras utvärdering av situationen skapar förutsättningarna för nästa kapitel, och för historien 

framåt.14

Berättelsen om Rut ställs upp i följande kiastiska konstruktion:

A B B A
     

A De manliga huvudaktörerna dör i Moab, Noomi och Rut återvänder hem till Juda. 

 Efter att ha bott i Moab i tio år, dör Elimelek och hans två söner (1:1-5).

 När Noomi vill vända hem, kan Rut inte skiljas från henne, medan Orpa Noomis andra   

 svärdotter lämnar (1:16-18).

 Vid ankomsten till Betlehem klagar Noomi över sin förlust till kvinnorna i staden  

 (1:19-22).

B Rut vid Boas åker. 

 Naomi samtycker till Ruts plan att plocka ax (2:1-3).

 Boas visar Rut välvilja (2:4-17).

 Noomi och Rut diskuterar det som hänt (2:18-23)

B Rut vid Boas tröskplats.

 Rut accepterar Noomis plan att gå till tröskplatsen (3:1-6).

 Boas visar åter Rut välvilja (3:7-15).

 Noomi och Rut diskuterar det som hänt (3:16-18).

A Ny manlig huvudaktör, genererar att en pojke föds.

 Boas tillkännager officiellt att han tänker gifta sig med Rut, den okända skyldemanen drar  

 sig tillbaka (4:1-12).

 Kvinnorna i Betlehem gläder sig åt att Noomi fått ett barnbarn (4:13-17).

 Tio generationer föds i Israel (4:18-22).15
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13 Svåröversatt ord som i Rut kopplas till begreppet om svågeräktenskap, i Job översätts ordet med befriare.
14 Nielsen 1997:2-4
15 Egen omarbetning, Nielsen 1997:1f



Det första och det sista kapitlet svarar mot varandra, liksom de två kapitlen i mitten som blir tydli-

gast då de läsas i ljuset av varandra.16

2.1.1 Datering och författare

I inledningen till Rut ger författaren oss en historisk angivelse, den anger att berättelsen utspelas 

under tiden då Israel styrdes av domare. I den avslutande genealogin binder författaren Rut till Da-

vid som hans stammoder. I de icke hebreiska bibelöversättningarna LXX och Vulgata placeras Rut 

efter Domarboken och precis innan Samuelsböckerna. Den kristna traditionen följer LXX och Vul-

gatas placering då Rut utgör en länk mellan domartiden och kungatiden.17

Ruts datering är en omtvistad fråga och åsikterna går isär om dess tillblivelse. Det finns daterings-

försök som rör sig inom spannet från tidigaste 1000 f.v.t till 164 f.v.t.18 Ett vanligt argument till att 

datera Rut tidigt är språkligt, att syntaxen är klassisk hebreisk. Samma argument används för att 

hävda motsatsen, att syntaxen är imiterad för att få texten att se äldre ut än vad den är.19

Nielsen skriver i sin kommentar till Rut, att nyare forskning är överens om att Rut har David och 

hans familj som syfte och daterar därför boken till förexilisk tid.20 Nielsen menar vidare att boken 

legitimerar Davidstraditionen från 1 Sam 15- 2 Sam 5 och mycket av dagens forskning ser att syftet 

med boken är ett försvar av Davidsdynastin.21 David är den som återinstallerar Arken i Jerusalem, 

och det är han som planerar för att templet skall byggas. David tillskrivs enligt traditionen många 

sånger i Psaltaren.

Kristin Moen Saxegaard föredrar i sin doktorsavhandling en sen datering till persertiden. Hon ar-

gumenterar för att genealogin i Rut är lika gammal som den i 1 Krönikeboken 222. Hon menar att 

genealogin i Rut kommer efter genealogin i Krönikeböckerna, eftersom den i Krönikeböckerna är 

mera detaljerad i vilken Rut inte nämns. Detta skulle kunna betyda att historien om Rut inte var 

känd när Krönikeböckerna sammanställdes. Genealogin i Krönikeböckerna börjar med Juda och 

genealogin i Rut börjar med Perez och placerar då Boas som nummer sju och David som nummer 

tio på listan. Saxegaard menar att genealogin i Rut är grunden vilken berättelsen om Rut bygger 
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16 Nielsen 1997:3
17 Nielsen 1997:20
18 Hubbard 1988:24
19 Saxegaard 2008:19
20 Nielsen 1997:28
21 Nielsen 1997:29
22 Den traditionella dateringen av Krönikeböckerna bygger på att det skulle vara samma författare till Esra och Nehem-
ja. Moderna förslag har varit allt från första halvan på 500-t f.v.t, samtida med Deuteronomistiska historieverket till 
100-t f.v.t Maccabeértiden. Det vanligaste bland forskarna är ändå något mitt emellan, med många forskare som place-
rar bokens tillblivelse någonstans under 300-t f.v.t. (Japhet 1993:24)



på.23 I Rut refereras det till äldre texter som Genesis och Pentateuken. Av det skulle man kunna dra 

slutsatsen att dess tillkomst är senare än genesisberättelsen. Rut omnämns inte i någon annan GT 

text, vilket också skulle kunna indikera en sen datering. Hennes namn nämns först igen i Jesu gene-

alogi i Matteusevangeliet.24 Det råder heller ingen enighet om vem eller vilka som skulle vara för-

fattare till denna bok. Boken själv ger oss inga indikationer på vem som skulle vara dess författare. 

De talmudiska traditioner anger Samuel som författare men det verkar inte sannolikt då Samuel 

levde i den senare delen av domartiden och i inledningen till boken refereras det till en tid som re-

dan verkar vara förbi. Genealogin med David i slutet ger en signal om att man redan visste vem Da-

vid var.25 Hubbard menar att man kan dra slutsatsen att det är en väldigt skicklig författare, en i pa-

latset eller en skrivare. Två viktiga observationer som skulle kunna indikera en kvinnlig författare är 

att boken handlar om två kvinnor och reflekterar kvinnors perspektiv. Det är de kvinnliga initiativen 

som för historien framåt.26 Teologen Adrien J. Bledstein menar i sin artikel Female Companionships 

att ironin och den helande humorn som lyfts fram i Rut är typiska för Jahvisten, den stora berätta-

ren. Vidare föreslår hon att det skulle kunna vara Davids dotter Tamar som skulle vara författaren.27 

Författarens tragiska och samtidigt komiska drag skulle kunna komma från Tamar med sin tragiska 

erfarenhet och insikt i den tidens patriarkala samhällsstrukturer 

(2 Sam 13).28 På senare tid har datering av bibelböckerna inte fått samma uppmärksamhet bland 

forskarna då man nu lägger större vikt på narrativ29 och intertextuell läsning av texten.30

I sin doktorsavhandling menar Peter H.W. Lau att sett ur en sociologisk tolkning så skulle Ruts till-

komstdatum vara under persertiden. Rut visar på kreativa lösningar i svåra situationer. Han menar 

att Rut stöder en decentralisering av templet och visar på en mera inkluderande tolkning av Torah i 

relation till invandrare.31

I min uppsats kommer jag att utgå från en sen datering av Rut, detta på grund av de argument kring 

Krönikeböckerna och genealogin där Rut tar sin utgångspunkt i denna genealogi. Även kopplingar-

na till Pentateuken, Deuteronomium mera specifikt, gör att jag föredrar en senare datering. Jag ser 

också i texten en mera universalistisk frälsningsyn än den som förekommer i förexiliska texter. Ef-
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23 Saxegaard 2008:20-22
24 Saxegaard 2008:23
25 Hubbard 1988:23
26 Hubbard 1988:24
27 Bledstein 1993:132
28 Bledstein 1993:132
29 Narrativ. http://www.ne.se/narrativ, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-11. Berättande, framför allt om texter 
som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning.
30 Saxegaard 2008:19f
31 Lau 2011:189

http://www.ne.se/narrativ
http://www.ne.se/narrativ


ter exilen talas det om frälsning för alla folk (Jes 42:1-9, 45:1ff och 56:1-8). Rut tycks anspela på 

denna syn. När man undersöker dateringen av texten träder det fram möjliga syften till varför texten 

skrevs. Legitimering av Davids monarki har varit den vanligaste förklaringen.32  Boken skulle också 

kunna ses som ett försvar mot en kampanj att smutskasta David.33 Nielsen skriver att vad som legi-

timerar David är inte hans släktband, utan det faktum att Jahweh välsignar Ruts kamp för överlev-

nad och på så sätt legitimeras Davidsdynastin.34 André Lacocque, daterar Rut till tiden för Esra och 

Nehemja, andra templets tid. Han menar att Rut visar på en kreativ och flexibel tillämpning av To-

rah till skillnad från Esra och Nehemjas politik.35 Leila Leah Bronner menar att denna ståndpunkt 

har på många håll förkastats på grund av avsaknaden av polemisk udd i sin framställning.36

Jag håller inte med Bronner i hennes slutsatser att Rut inte skulle kunna läsas som ett dokument 

som kontrasterar Esra och Nehemja på grund av avsaknad av polemisk udd. Rut tar upp något av de 

viktigaste frågorna för Esra och Nehemja, blandäktenskap, och Rut presenterar ett annat svar.

2.1.2 Verkningshistoria 

Rut finns med som en del av Megillot,37 högtidsskrifterna, för liturgisk användning. Dessa samman-

ställdes under 500-t v.t.38 Rut reciterades vid Shabu´ot, veckohögtiden, som är en jordbruksfest som 

firar slutet på skörden. Den infaller sju veckor eller på femtionde dagen efter andra dagen av pås-

ken, därav även kallad pentacost. I Deut 16:9-10a anges det varför denna tid kallas veckohögtiden. 

Efter påsk skulle de räkna sju veckor, från det att säden börjar skäras. Sedan skall veckohögtiden 

firas med frivilliga offergåvor, allt utifrån ens egna resurser och de skulle komma ihåg att de en 

gång varit slavar i Egypten.39 Denna fest skulle komma alla till del, de från ens eget hushåll, levi-

terna men också änkorna, den faderlöse och invandraren.40 Det finns stöd för att så tidig som på 

200-300-t v.t. var denna högtid förknippad med lagens mottagande. Berättelsen i Rut handlar om 

tiden från påsk till pingsten. Rut framställs som modellproselyten, där hennes accepterande av Gud 

motsvarar Israels accepterande av lagen. Hennes lojalitet till Noomi motsvaras av Israels överlåtelse 

till sina löften. David skall ha dött under Shabu´ot, alla dessa element har hjälp till att knyta Rut till 

Shabu´ot.41 Både midrash och de talmudiska traditionerna lägger stor vikt vid Ruts omvändelse. De 
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menar att Ruts tal till Noomi är hennes omvändelse. Rabbinerna tolkar Deut 23:2-6 att det var män-

nen som gjorde sig skyldiga och alltså gäller denna lag inte kvinnorna och därmed kan David legi-

timeras som kung.42 Det är intressant att se att Rut förknippas med lagens mottagande, den lag som 

Rut ger sin uttolkning av.

2.1.3 En patriarkhistoria ?

Nielsen menar att de texter i GT som Rut har mest gemensamt med är patriarkhistorierna.43 Hon 

skriver i sin inledning att ett av syftena med Rut är att demonstrera att när en främmande kvinna blir 

given rollen som stammoder åt Israels största kung, David, så är det för att Gud har utvalt henne 

precis som han i sin tid utvalde patriarkerna och deras familjer.44 Historien om Rut avslutas med en 

genealogi. I patriarkhistorierna utgör en sådan slutet på en berättelse och början på en ny.

I sin litterära kontext menar Nielsen att Rut knyter an till de texter i GT som behandlar ofruktsam-

ma kvinnor och deras seger över detta. Den tydligaste kopplingen ser hon i historien om Juda och 

Tamar (Gen 38).45 Tamar klär ut sig till prostituerad och blir med barn med sin svärfar. Detta för att 

hennes första man dör och hon gifter sig med den yngre brodern, men även denna dör. Då undanhål-

ler Juda henne den yngste sonen och Tamar tvingas ta till en kreativ lösning. Tamar föder tvillingar, 

varav den yngste, Perez, är förfader till Boas. Både i historien om Tamar och om Rut, så handlar det 

om två unga kvinnor som blir lämnade barnlösa utan man. Både Rut och Tamar ingår i kung Davids 

genealogi. Båda kvinnorna väljer att vara kvar hos sina svärföräldrar. I berättelsen om Rut får vi 

veta hur hon valt Noomis land, folk och Gud. Hon lämnar sitt land, sitt folk och sin gud, vilket lik-

nar Abrams avfärd, då han lämnade sitt land, sin familj och sin faders hus för att gå till landet som 

Gud skulle visa honom. Rut får ingen kallelse på samma sätt som Abram får, men detta räknas till 

hennes förtjänst. Rut uppvisar en inre kvalité, hon visar !"#"$ 46/ trofasthet mot Noomi och sedan 

även mot Boas. Hennes agerande är utöver det som kan räknas eller begäras av någon, hon går den 

extra milen. Tamar ser till sin egen framtid och överlevnad, Rut har inga sådana ambitioner, Rut 

handlar om !"#"$. Rut porträtteras som en bättre version av Tamar, men också som en bättre version 

av Abram.47
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2.2 Ordanalys !"#"$/ Trofasthet 

Ordet används tre gånger i Rut. Ordet är ett svåröversatt ord. Bibel 2000 översätter alla tillfällen i 

Rut med ”trofasthet”, 1917 översätter de första två gångerna med ”godhet” (1:8, 2:20) och tredje 

med ”kärlek”(3:10). Folkbibeln översätter ordet första gången med ”godhet”, andra med ”nåd” och 

tredje gången med ”trohet”. King James översätter första gången med ”kindly” och de andra två 

gångerna med ”kindness”. Inledningsvis i vers 8 tillönskar Noomi Rut och Orpa Herrens !"#"$ vil-

ket de har visat både mot de döda och mot henne.

”Må Herren visa !"#"$ trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig”(Rut 1:8b).

I denna fras finns en dubbel mening, en tillönskan om !"#"$ gentemot Noomis svärdöttrar samtidigt 

som den berättar om Rut och Orpas !"#"$ till Noomi och de döda männen.48

Nomenet !"#"$ förekommer 245 ggr i GT varav 3 ggr i Deuteronomium, 3 ggr i Josua, 3 ggr i Rut, 3 

ggr i Esra och 5 ggr i Nehemja. Ordet är mest frekvent i Psaltaren där det förekommer 127 ggr. Av 

de 245 ggr är 65 ggr i sekulär användning. De i Rut hör till dessa.

Ordet innebär en livsbejakande attityd men också en handling som utgår ifrån denna attityd. 

Den sekulära användningen:

Visas alltid mot någon annan eller kan förväntas av någon annan. !"#"$ utförs vanligast i den 

närmsta sfären av anhöriga, vänner eller gäster. Den som utför !"#"$ kan förvänta sig att detsamma 

görs mot dem.  

Jahwehs !"#"$ :

-Omtalas som den som i sin natur är  !"#"$   trofasthet, innehar godhet eller nåd och som i sin natur 

utövar detta. Jahweh; visar nåd (Mika 7:20), kommer ihåg sin barmhärtighet, (Ps 25:6), gör den stor 

(Hans nåd), (103:11), samt tillfredsställer, (Ps 90:14).

- Den visas mot individer som Abraham, Jakob och kungar men också mot folket.

- Det var i nåd som Jahweh förde Israel ut ur Egypten. Jahweh har uppenbarat sin godhet och tro-

fasthet i Israel för att alla folk skall kunna se (Ps 98:3).

En inneboende egenskap hos Jahweh är !"#"$ som uppehåller hela skapelsen. Individer kan inte 

gengälda Jahweh för Hans !"#"$ gentemot dem. Deras respons är lovsång, tacksägelse eller den bed-

jandes ropande efter nåd i svåra tider. Jahwehs godhet och nåd mot en individ förändrar personens 

15
48 Saxegaard 2008:206



mellanmänskliga relationer. Den upplevda nåden skall ta sig uttryck i de dagliga kontakterna med 

ens medmänniskor. Hon skall leva rättfärdigt, rättvist, i godhet och nåd. Jahwehs nåd får på så sätt 

inte bara konsekvenser mellan individ och Jahweh utan också i relationerna människor emellan. 49

2.3 Sammanfattning:
I berättelsen om Rut möter vi två kvinnor. Det är de och deras agerande som lyfts fram i denna bok, 

deras kamp för överlevnad och en plats i den tidens patriarkala struktur. Nielsen framhåller berättel-

sens likheter med patriarkberättelserna. Rut avslutas med en genealogi som leder fram till kung Da-

vid, patriarkberättelser börjar och slutar med en genealogi. De återkommande teman i dessa berät-

telser är uppbrott, svält, ofruktsamhet och deras seger över dem. Dessa finner vi även i Rut och 

hennes likheter med historien om Juda och Tamar och inte minst i berättelsen om Abram.

Dateringen av Rut är omtvistad, de olika förslagen har rört sig inom spannet 1000 f.v.t till 164 f.v.t. 

Syfte och datering hänger ofta ihop. Ställer man David och legitimeringen av Davidstraditionen i 

förgrunden så blir det en datering till förexilisk tid.

Jag håller med Saxegaard som argumenterar utifrån genealogin och menar att den är yngre än den i 

Krönikeböckerna och daterar Rut till persertiden.  Jag håller även med Lau som menar att Rut visar 

på kreativa lösningar i svåra situationer. Rut visar på en mera inkluderande tolkning av Torah i rela-

tion till invandrare. Forskare har lyft fram att det skulle kunna vara en kvinna som författat Rut för 

att denna bok presenterar kvinnors perspektiv och det är på kvinnors initiativ som berättelsen förs 

framåt. Rut förknippas även med Shabu´ot, veckohögtiden och det finns stöd från 200-300-t v.t. att 

denna högtid var förknippad med lagens givande. Det betonas i Rut hur Rut visar trofasthet, godhet 

och kärlek, att hon har en inneboende kvalité som går utöver det vanliga.

3. Sociohistorisk översikt 500-300-talet f.v.t.
Berättelsen om Jerusalems förstörelse och den efterföljande exilen i Babylon är väldokumenterad 

både i bibliska och utombibliska källor. Den Babyloniska exilens slut är nära förknippat med den 

persiske ledaren Kyros och dennes seger över det Babyloniska riket 539 f.v.t. Perserledaren Kyros 

förde en annan politik än babylonierna och tillät de kuvade folken att återvända till sina egna land 

och inrättade styren som var trogna perserna.50 Det var långt ifrån alla som förts bort i exil till Ba-

bylonien. Hesekiel och Psaltaren beskriver bedrövelse och längtan hem, men trots detta levde 
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många ett bra liv i Babylonien. När perserriket var som störst sträckte det sig österut till Indusflo-

den, in i Libyen i väster och norrut till Svarta havet.51 Riket delades in i tjugo stora distrikt, med 

egna guvernörer och administration. Dessa delades in i mindre områden och framstående persiska 

familjer blev ledande i provinserna.52 Esra reser på den persiska kungens uppdrag till Juda för att 

han skall inskärpa: ”Din Guds lag och Kungens lag”53 och för att tillsätta domare och ledare.54

Återvändandet till Juda skedde i etapper, många stannade också kvar i Babylonien. De första åter-

vändande påbörjade arbetet med att återuppbygga templet, men detta fick avbrytas på grund av oro-

ligheter från grannfolken. Profeterna Haggai och Sakarja tillrättavisade folket och återuppbyggandet 

fortsatte, det nya templet stod färdigt 516 f.v.t.55 

Denna period kallas ibland efterexilisk tid, eller persertiden som mera ger en tidsangivelse för vilka 

århundraden vi syftar på, alltså den tid då Juda utgör en provins i det stora perserriket. Denna tid 

varade från det att Kyros besegrat babylonierna 539 f.v.t till Alexander den stores död 333 f.v.t då 

riket splittras mellan två av hans generaler.56 När templet stod färdigt inleddes också en annan tid, 

den av andra templets tid som varar fram till templets förstöring av romarna år 67 v.t.57

Under tiden efter templets färdigställande väcks frågorna kring vem som är de äkta israeliterna, de 

som var kvar i landet eller de som varit i exil? Frågan kompliceras ytterligare då ett stort antal judar 

levde i exil i olika delar runt Medelhavet, Egypten, Syrien, Palestina och Mesopotamien. Enligt Es-

ra, Nehemja, Sakarja och Haggai, skulle man via sin stamtavla bevisa att man tillhörde de som varit  

i exil. Erfarenheten av exilen blev teologiskt och politiskt normerande, det var de som var mäktiga 

politiskt och religiöst som hade varit i exil. De som var kvar i landet blev marginaliserade och för 

de invandrare som bodde i landet blev utanförskapet ännu större.58 Efter exilen uppkommer frågor 

om identitet och frågor kring hur människorna i denna provins i det stora perserriket skall organise-

ra sig. Tre olika profetröster hörs från GT om hur det skulle gå till.

Från Hesekiel talas det om hierokrati, vilket innebär att präster av Sadoks släkt (44:15) styr till-

sammans med en furste (45:8). Haggai vill se en Davids ättling på tronen, en monarki (2:24). Sakar-

ja menar att det skall vara två ledare, en politisk och en religiös, en dyarki (6:12-13).

Behovet hos befolkningen på Jahwehreligionens realiserande i samhället tillgodosågs inte enbart av 

templets fysiska återuppbyggnad. En bred och mer omfattande teologisk grund behövdes för att ge 
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religiös och social samstämmighet trots de skilda intressegrupperna. Det behövdes något som kunde 

fungera även för de som befann sig utanför provinsstaten och templet. Det sätt man valde var att 

kanonisera Pentateuken. Istället för templet och dess kult som det centrala blir Pentateuken det som 

blir den gemensamma och obligatoriska grunden för alla israeliska grupper.59 I denna omvälvande 

och omdanade tid är identitetsfrågan viktig. När de inte längre har en nationalstat blir blandäkten-

skap med assimilering som följd ett verkligt hot. Esra får i uppdrag av den persiska kungen att un-

dervisa de som inte är kunniga i Guds lag och i konungens lag.60 Detta ger en fingervisning om att 

det var en lag som var känd av folket men inte efterlevdes helt.61 För både Esra och Nehemja blir 

etnisk renhet och laglydnad identitetsmarkörer, istället för kulten, kungen, templet, staten och lan-

det. Landet som de en gång haft, var nu desarmerat till en väldigt liten provins i det Persiska riket. 

Esra och Nehemja ger en bestämd uppfattning om blandäktenskap och moabiter. Rut som moabit 

gör gällande att deras röst och tolkning av lagen inte var den enda vid denna tid.

3.1 Karta
Kartorna nedan illustrerar hur liten provinsen Jehud var som del i det persiska riket.62  
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Dessa kartor visar också hur provinsen Jehud var omgiven av andra provinser och folkslag. För att 

fortsätta att existera var det av största vikt att etablera en bärande identitet för att inte assimileras.

3.2 Sociala strukturer 
Rut och Noomi, två ensamma kvinnor, hur kan deras sociala plats i samhället sett ut?

Samhället i GT var hierarkiskt strukturerad. En familj eller ett hus utgjordes av föräldrar, deras sö-

ner och svärdöttrar samt deras barn. Flera familjer bildade en klan, och flera klaner bildade en stam. 

3.2.1 Döttrar eller svärdöttrar

Rut är av födseln en dotter i sin faders hus. Då hon sedan gifter sig blir hon en svärdotter. När en 

dotter gifter sig lämnar hon sin familj för sin mans familj och blir svärdotter. Detta i kontrast till 

Gen 2:24 där det står att en man skall lämna sin familj. Så länge det finns män i familjen är svärdot-

tern knuten till sin nya familj.63 I Deut 25:5-10 berättas det om svågeräktenskap (leveriate). Där 

handlar det om hur en bror som bor tillsammans med sin bror, skall gifta sig med sin broders änka 

om brodern dör innan det har fötts en son. Då skall den första sonen hon föder räknas som den döde 

broderns för att föra hans namn vidare. Enligt Deuteronomium får inte kvinnan lov att gifta sig 

utanför familjen så länge det finns någon som kan utföra ett svågeräktenskap.64 När det inte finns 

några män kvar i familjen är svärdottern inte längre bunden till sin döda mans familj. I Rut så är alla 

männen i familjen döda och därmed är de band som knöt Rut till familjen upplösta. Det fanns ingen 

som kom ifråga gällande svågeräktenskap. När Noomi ber Orpa och Rut återvända till sina mödras-

hus, så låg det helt i linje med de faktum att deras familjeband nu var upplösta.

Den enda gången utanför Rut som denna lag omnämns är i historien om Juda och Tamar i Gen 38.65

Denna lag om svågeräktenskap berörs och omtolkas i Rut. När det gäller lagen om svågeräktenskap 

verkar det som att det är två lagar som fungerar tillsammans i Rut, dock med lite annorlunda tolk-

ning. Vad texten avslöjar kan man inte utläsa att Boas skulle vara bror varken till Noomis man Eli-

melek eller bror till Ruts man. Alltså var inte Boas enligt lag ålagd att gifta sig med Rut.

I Rut talas det om skyldeman, goél, som hade rätt och skyldighet att inlösa egendom när någon släk-

ting blivit utarmad och avlidit. En av svårigheterna i Rut är just betydelsen av goél, skyldeman. I 

Jobsboken 19:26 används samma ord och kan då betyda antingen Gud själv eller en skyddsängel. 

Boas är alltså inte lagbunden att gifta sig med Rut.66
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3.2.2 Änkan

Noomi är änka, hon har ingen som ska sörja för henne. 

Änkan var bland de marginaliserade. För att en kvinna skulle räknas som änka i GT så skulle hen-

nes man vara död. Det skulle inte finnas några barn eller andra manliga släktingar som kunde sörja 

för henne.67 Dessa beskrivs i GT texterna som fattiga och sörjande, med låg status och få rättigheter 

i likhet med invandraren och den faderlöse.68 Om de behandlades illa, hade de väldigt lite att säga 

till om. De gammaltestamentliga profeterna betonar gång på gång omsorgen om änkorna och kriti-

serar dem som tvingar dessa att lämna ifrån sig något som de var helt beroende av, som: att ta hen-

nes kläder i pant (Deut 24:17), eller hennes ko, något som var nödvändigt för hennes överlevnad 

(Job 24:3).69

I GT nämns änkorna tillsammans med invandraren och den faderlöse och speciell omsorg anges för 

dessa. I forntida Israel fanns det ett socialt trygghetssystem som byggde på att det samlades in tion-

de av folket, till leviterna, den faderlöse, invandraren och änka (Deut 14:29 och 26:12).70

I Deut 24:19-22 handlar det än en gång om omsorg om invandraren, den faderlöse och änkan. 

  Om du glömmer en kärve när du skördar din åker, skall du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna  

  kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör.
  När du slagit ner dina oliver skall du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det åt   

  invandraren, den faderlöse och änkan.71

När Rut är ute och plockar ax på Boas åker är det just denna trygghetslag som är i verkan, hon är 

invandrare och änka.

3.2.3 Invandraren

Rut är invandrare och i Pentateuken hörs två röster. Å ena sidan finns det lagar som beskyddar in-

vandraren (Exod 22:21, 23:9, Lev 19:10, Deut 10:18-19 och 24:14). Anledningen som ges är för att 

Gud älskar främlingen, och att Israel skall komma ihåg att de också varit främlingar i Egypten. Å 

andra sidan uppstår problem när det uppstår kultisk sammanblandning eller äktenskap (Deut 23:2 

och 1Kung 11:1-3). Pentateuken som beskyddar invandraren förbjuder samtidigt äktenskap med den 

samme.72 Rut omnämns inte som invandrare eller främling, hon omnämns som moabitiskan, men är 

per definition både en invandrare och främling. Det finns exempel i GT på främlingar som välsignar 
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Israel. Melkisedek, Jethro, Bileam och drottningen av Saba välsignar alla Israel (Gen 14:19, Exod 

4:18, Num 24:3-9 och 1 Kung 10:9) och Job som är den mest rättfärdiga mannen inför Gud 

(Job 1:1; 22 och 2:10).73 I Rut sker sammanblandningen av både äktenskap och välsignelse.

3.3 Sammanfattning:
När perserna besegrar babylonierna inträder en ny tid i Israels historia. De som varit i exil får nu lov 

att återvända. Många återvände men inte alla. Denna tid är omvälvande då de inte längre utgör ett 

eget land utan endast består av den lilla provinsen Jehud i det stora perserriket. Det var de som var i 

exilen som blev de teologiskt dominerande. Man skulle via sin stamtavla visa att man tillhörde de 

som varit i exilen. Templet återuppbyggdes, men detta tillgodosåg inte behovet hos befolkningen 

och Jahweh religionens realiserande i samhället. Det behövdes en bred och mer omfattande teolo-

gisk grund att stå på, vägen man valde var att kanonisera Pentateuken.

De sociala strukturerna under denna tid utgick ifrån en familj eller hus, det var i denna man var 

trygg och utanför denna struktur levde man i mångt och mycket på andras välvilja. När alla männen 

har dött i de hus som Rut via sitt äktenskap tillhörde var hon inte längre knuten till detta hus. Hon är 

fri att vända tillbaka till sin gamla familj. I en sådan situation när alla männen i familjen är döda 

väntade en oviss framtid för de kvinnor som befann sig i en sådan situation. I Deuteronomium finns 

det lagar som reglerar omsorgen om änkan, den faderlöse och invandraren. Det finns lagar som be-

skyddar invandraren och som värnar om deras tillgång till mat. Samtidigt finns det lagar i Deutero-

nomium som förbjuder kultisk sammanblandning och äktenskap med densamme. I Rut ser vi hur 

dessa trygghetslagar har modifierats och tolkats till denna specifika situation, inte minst när det gäl-

ler hennes äktenskap med Boas.

4. Esra och Nehemjas äktenskapsreform 
I Esra beskrivs Esra själv som en skriftlärd, bildad i Mose lag och en förmedlare av Jahwehs 

undervisning.74 Esra skickas av kungen och hans sju rådgivare till Juda, där Esra får uppdraget att 

tillsätta domare och lagmän. De som inte följer Guds lag och konungens lag skall dömas till döds-

straff, prygel, till böter eller fängelse.75 Väl på plats i Jerusalem kommer några av ledarna till Esra 

och berättar att Israels folk, prästerna och leviterna inte har avskilt sig från folken i landet och deras 

avskyvärda seder. De folkslag som räknas upp är de som traditionellt är Israels fiende, vilka de inte 
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fick beblanda sig med. Det som är ytterst märkligt är att de flesta av dessa folkslag som räknas upp 

troligen sedan länge hade försvunnit.76 Listan av folkslag som räknas upp är av de i GT 

farliga folkslagen, och svarar troligen inte mot en verklig situation. David J.A Clines menar att en 

rigorös tolkning av lagen hade medfört en mera tolerant syn. Istället menar han att de tillämpade en 

mera ”fri” tolkning av vad skriften säger, vilket fick som konsekvens att det drabbade även de folk 

som inte specifikt nämns i texten.77 När Esra får höra talas om blandäktenskapen blir han våldsamt 

överraskad av beskedet och under tårar sliter han sönder sina kläder och drar sitt hår. Esra ser denna 

överträdelse som något vedervärdigt. Det var detta handlande som en gång orsakade att de miste 

landet.78

Joseph Blenkinsopp pekar på att detta var ett sätt att dra till sig uppmärksamhet. Att riva sönder sina 

kläder och raka sitt hår var vanligt för att ge uttryck för sorg (2 Sam 13:19 och 2 Kung 22:11), me-

dan rakning av håret var förbjudet för dess sammankoppling med hednisk kult (Lev 19:27, 21:5 och 

Deut 14:1).  Esra sörjer och ber Gud om förlåtelse för deras överträdelser, i Esras botbön citerar han 

Deut 23:6; ”Aldrig skall du främja deras lycka eller välgång.” En stor skara människor samlas runt 

Esra och texten beskriver hur dessa bekänner att de har handlat trolöst mot Gud, de vill omvända 

sig och sända bort sina fruar och de barn som de fött åt dem.79 De som inte fogade sig efter det som 

bestämts straffades och deras egendom beslagtogs och de hotades med uteslutning ur de hemkom-

nas församling (Esra 10:8).

Saxegaard skriver att det är uppenbart att Esra och Nehemjas attityd gentemot blandäktenskap mås-

te förstås som ett uttryck för en minoritet i kris. Där finns inget tvivel om att avgudadyrkan är fokus 

i Esra och inte rasism. Hon fortsätter och skriver att det ändå är svårt att förstå Esras rangordning 

mellan ”the holy seed” och ”peoples of the lands” (Esra 9:2). Med en sådan definition skulle ut-

ländska kvinnor aldrig kunnat bli inkluderade.80

I Esra kapitel 10 anges det att blandäktenskapen upplöstes. Lester L. Grabbe skriver att det är för-

vånande att det gjordes så mycket väsen för ca 66 äktenskap och att det skulle tagit två månader i 

anspråk att reda ut vilka som det verkligen gällde. Han frågar sig om dessa var de enda, eller om det 

bara gällde överklassen. Har författaren överdrivit, eller hade fler tagit utländska kvinnor men väg-

rade helt enkelt att samarbeta. Författaren är förtegen om dessa frågor, och boken slutar helt abrupt 
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med att kvinnorna och barnen sänds iväg.81 I både Esra och Nehemja kan man läsa om äktenskaps-

reformen, det är dock bara i Esra som det verkligen uttalas att äktenskapen upplöses.

Grabbe menar att det inte är tal om två olika äktenskapsreformer i Esra och Nehemja, utan att de 

delar alltför många likheter för att vara två olika berättelser. Han menar att den ena skulle vare en 

version av den andra och ger nehemjaberättelsen prioritet över Esra.82

Clines bemöter kritik som Grabbes med att säga att många finner det anmärkningsvärt att så få som 

ett hundratal äktenskap skulle orsaka en sådan nationell kris. Därför har många ifrågasatt om listan 

är komplett, men Clines menar att det finns det ingen anledning till att göra. Han utgår från att listan 

är komplett och att skuldbördan av några vilar på alla.83 Clines betonar att det inte bara är en individ 

som har syndat utan hela gemenskapen gör sig skyldig för att de har varit en grupp som tillåter nå-

got sådant i sin mitt.84

Blenkinsopp betvivlar huruvida reformen var så framgångsrik som Krönikeböckerna vill utmåla 

den. Han menar att Esra slutar helt abrupt med att männen sände iväg sina kvinnor och barn. Det 

berättas inte vilka följderna var av denna reform.85

Vidare skriver Blenkinsopp att man skall se på äktenskapsreformens syfte, nämligen hur man skulle 

fortsätta sitt karaktäristiska levnadsätt, värnande om bibehållandet av religiösa traditioner. Han me-

nar att Esras reform var för drastisk för att vinna support.86

4.1 Israels folk har inte avskilt sig
För en minoritet i kris är det av största vikt att hålla sig till de föreskrivna reglerna, Pentateuken ut-

gjorde den grund på vilken man valde att gå vidare. Att följa Pentateuken betydde att hålla sig till 

Jahweh, Israels folk skulle vara ett utvalt folk och ett heligt släkte (Deut 7:1-11) som inte skulle be-

blandade sig med andra folkslag. I Lev 19:2 sägs det till Israels folk att de skall vara heliga liksom 

Jahweh är helig. De skulle avskilja sig från andra för att hålla sig till Jahweh. 

När ledarna kommer till Esra i kap 9:1 används ordet &!'87 / ”avskilt”. Folket har inte avskilt sig 

från folken i landet och deras avskyvärda seder. I Jes 56:2-3 används samma ord, det talas om de 

som ”avhållt” sig från allt ont och att främlingen inte skall säga att Herren håller mig skild från det-

ta folk. Hela sammanhanget i Jes 56:1-8 handlar om hur Herrens tempel är öppet för alla folk.
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”Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.”88 Blenkinsopp menar att i jesajatexten är det en 

förskjutning från medlemskap via etnisk tillhörighet till en konfessionell grupp.89 Blenkinsopp hål-

ler inte med de exegeter som läser in en polemik i Jes 56:2-3, mot de rigorösa metoderna hos Esra 

och Nehemja. För honom är nyckelordet &!' 90. Blenkinsopp påpekar att i Esra 6:21 deltar alla i 

måltiden som återvänt hem liksom alla de som ville dyrka Israels Gud och som ”avskilt” sig från 

folken i landet och deras orenheter (Esra 6:21, 9:1, Neh 9:2, 13:3 och Jes 56:2-3). Med andra ord 

göra en helomvändning från ens tidigare religiösa praxis. Vidare menar han att det skulle vara svårt, 

om inte omöjligt att förklara, den otroliga demografiska expansionen av det judiska folket genom 

hela andra templets tid om man inte tar proselytismen i anspråk.91 Blenkinsopp menar att esraberät-

telsen är därmed lika öppen för rekrytering av invandrare som författaren till Jes 56:1-8, men båda 

kräver full åtlydnad av den judiska lagen som ett essentiellt villkor för medlemskap.92

4.2 Ordanalys &!'/ att avskilja sig

Ordet betyder att separera sig själv, att göra åtskillnad. Detta ord verkar vara ett sent tillskott till 

hebreiskan som användes inom prästcirklarna.&!' används angående sakrala ting. Ordet används i 

p-källans skapelseberättelse, om hur Gud skiljde elementen från varandra. Ordet används också an-

gående avskiljande av präster. Det används i separerandet mellan rent och orent. I den postexiliska 

tiden läggs en större tonvikt på rent och orent. Prästens primära uppgift blir att skilja mellan dessa 

två. Flera gånger används &!' för att beskriva Israels avskiljande från hedningarna. 

När judarna separerar sig från sina hedniska fruar används &!' (Esra 9:1, 10:11, Neh 9:2 och 

13:3).93

4.3 Sammanfattning
Om Esra berättas det att han är skriftlärd, lärd i Mose lag och en som förmedlar Jahwehs undervis-

ning. Esra sänds på den persiska kungens uppdrag till Jerusalem. Esra får reda på att Israels folk, 

prästerna och leviterna inte avskilt sig från folken i landet. Esra deklarerar sin sorg. Det berättas hur 

folket kom till honom och ville omvända sig och skicka iväg sina fruar och barn.
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Saxegaard skriver att det är uppenbart att Esra och Nehemjas attityd gentemot blandäktenskap mås-

te förstås som ett uttryck för en minoritet i kris. Det är avgudadyrkan som var i fokus, inte rasism. 

Men hon menar ändå att det är svårt att förstå Esras rangordning mellan ”the holy seed” och ”peop-

les of the lands”. Med en sådan definition skulle utländska kvinnor aldrig kunnat bli inkluderade.

Forskarna frågar sig om denna reform genomfördes fullt ut, vi får inte veta, texten tycks skapa frå-

gor som det inte finns några svar på. Blenkinsopp betonar ordet att avskilja sig, det är det som fol-

ket inte har gjort, de har inte avskilt sig åt Jahweh. Blenkinsopp lyfter fram Jes 56:1-8 och menar att 

där är det en förskjutning från medlemskap via etnisk tillhörighet till en konfessionell grupp. Han 

menar att Esratexten är lika öppen för rekrytering av invandrare som Jes 56:1-8.

5. Deuteronomium
Deuteronomium framställs som Mose avskedstal och hans andliga testamente till folket före sin 

död. Det är den folket ska följa, där lydnad leder till välsignelse. Det är troligt att det är denna lag 

som Esra läser ur, som leder till att blandäktenskap upplöses. I Deuteronomium händer det inte spe-

ciellt mycket, förutom det som leder fram till de stora tal som Mose håller, boken avslutas med att 

Moses dör. Boken är en samling befallningar, instruktioner, förkunnelser och deklamationer.94 Den 

hebreiska termen betyder, ”kopia av lagen”. Boken presenteras som lag och är tänkt att fungera som 

sådan.95 Patrik D. Miller och många andra daterar Deuteronomium till tiden mellan 700- 500-t 

f.v.t.96 Både Anthony Phillips och Gerhard von Rad knyter ihop Josia med Deuteronomium och me-

nar att det var denna som ”upptäcktes”, men att färdigställandet av det deuteronomistiska historie-

verket skedde minst 50 år efter Josias död.97(Josia dör 609 f.v.t) Den hjälpte till att tolka historien 

om misslyckandet att leva efter Guds instruktioner. Deuteronomium förkunnar dem på nytt, att löf-

tet fortfarande gäller och förklarar vad som måste göras för att de skall realiseras.98 Det fanns en 

verklig risk i Juda att deras lojalitet till Jahweh skulle ersättas av andra gudar.

Deuteronomium utgör början på det deuteronomistiska historieverket och är den måttstock som 

framtida generationer kommer att mätas. I boken lyfts Shema Deut 6:4-5 och dekalogen i kapitel 5 

fram, dess teologiska huvudpoänger är de av relationen mellan tro och kärlek, samt den om 

lydnad.99 Det var Gud i sin kärlek som initierade detta förbund med sitt folk, och genom kärlek kan 
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folket förbli i förbundet och behålla deras nära relation till Gud.100 I Deuteronomium uppmanas fol-

ket att följa Herren, hålla hans förbund, och de skall hålla sig till honom. Deuteronomium försöker 

inte tvinga människor till lydnad genom att lägga olika lagar på människor. Istället försöker den 

motivera människor att följa lagen genom välformulerad förkunnelse.101

5.1 Deut 23:2-6
Vem får träda in i Guds församling?

  Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling; inte ens hans avkomma i tionde led får   

  upptas där.
 Ingen ammonit eller moabit får någonsin upptas i Herrens församling; inte ens deras efterkommande i   

 tionde led får upptas där.
 Ty när ni drog ut ur Egypten kom de inte er till mötes med bröd och vatten på vägen, och de lejde   

 Bieam, Beors son, från Petor i Aram Naharajim, till att förbanna dig.
 Men Herren, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty Herren, din Gud, älskade   

 dig. 

 Så länge du lever skall du aldrig främja deras lycka och välfärd.102

Återkommande i Israels historia är vilka som var förbjudna att träda in i Guds församling.   

Det faktum att ammoniterna och moabiternas förvägras tillträde till Guds församling brukar förkla-

ras med hänvisning till deras agerade i samband med Israels vandring i öknen. Ammoniterna gav 

inte Israelerna mat på deras vandring och moabiterna hyrde in Bileam som skulle förbanna Israel.103 

Det faktum att de inte försåg dem med mat under vandringen går emot själva naturen av gästvänlig-

het i öst och signalerar något djupare, att de stod emot Jahwes syfte att föra sitt folk till deras land.

I diskussionen förs också Gen 12:3 in, där Jahweh uttalar ett löfte till Abram, att de som välsignar 

Abram skall Gud välsigna och de som förbannar Abram skall Gud förbanna. Om vi ser på Rut så 

följer hon inte bara med Noomi, hon underlättar hennes väg tillbaka till sitt land. Ruts handlande 

omvandlar Noomis utsatta situation som änka. Gen 12:3 verkar åt båda hållen, Ruts handlade leder 

till välsignelse för Noomi och i långa loppet till Israels välsignelse genom kung David. I verserna 7 

och 8 handlar det om edoméer och egyptier, dessa förbjuds bara till tredje generationen. Vad man 

kan utläsa av texten är den att vilka som fick träda in i Guds församling var inte endast ättlingar till 
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Israel utan även öppna för andra folk, det pekar mot en församling som inte grundar sig mot etisk 

tillhörighet utan på ”spiritual Community”.104

5.2 Ordanalys ()'*+!/ hålla sig till 

Detta ord är ett återkommande ord i Deuteronomium för att beskriva hur folket skall förhålla sig till 

Jahweh. Det är också detta ord som används i början i berättelsen om Rut. I första kapitlet uppma-

nar Noomi sina svärdöttrar att återvända till sina mödrar. Orpa väljer att återvända hem men Rut 

kunde ”inte skiljas” från Noomi. På hebreiska används ordet ()'*+! vilket Bibel 2000 översätter i Rut 

med ”inte skiljas” eller ”hålla sig till”, Folkbibeln översätter med att hon ”klamrade sig” fast vid 

Noomi. King James översätter med ”clave”, Rut klistrade sig till Noomi. Den hebreiska roten ()'*+! 

används bildligt för att beskriva relationer människor emellan. Det hänsyftar två saker som sätts 

samman. Dessa relationer kan vara både vänskapliga och fientliga. 

Positivt används ()'*+! i Gen 2:24 ”hålla sig” till sin hustru”.  Det användes också om Shekem som 

”fäste” sig vid Dina. ()'*+! används inte för att beskriva sexuella relationer. Den uttrycker snarare en 

stark erotisk eller vänskaplig kärlek gentemot någon. Vishets litteraturen använder ()'*+! för att 

beskriva vänskap mellan män (Ord 18:24). I Rut så används ()'*+! i kap 1:14, där Rut inte kunde 

skiljas från Noomi.105 Vid efterföljande tillfällen är det Boas som instruerar Rut: I 2:21, Boas säger 

att hon skulle ”hålla” sig i närheten av hans folk. I 2:8, 23 Boas uppmanar Rut att hon skall ”hålla 

sig” till kvinnorna, och i vers 23 Alltså ”höll hon sig” till dem.
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Deuteronomium och det deuteronomistiska historieverket har en viss förkärlek att använda sig av 

roten ()'*+! för att beskriva Israels relation med Gud; (10:22, 11:22,13:4 och 30:20). 

Herren, din Gud, skall du frukta, 

honom skall du tjäna, 

honom skall du klistra dig till, 

och vid hans namn skall du svära.

(Deut 10:20) 

,+-./0 +1/."23&", 2+42.50",
!3'67)0 803,
(*+'9!/0 8':

;7<'=*+>*/0 8?=9>/':
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I Deuteronomium handlar det om att bekänna sig till en enda Gud, Jahweh och hålla sig till honom. 

Detta genom att aktivt förkasta andra gudar vilket är den enda riktiga responsen om man vill följa 

Jahweh och leva i relation med Honom. I Josua 22:5 och Josua 23:8 används också ()'*+! i samma 

syfte. 

Var bara mycket noga med att följa de bud och den

lag

som Herrens tjänare Mose befallde er, att ni skall älska 

Herren, 

er Gud,

alltid vandra hans vägar och hålla hans bud,

och klistra er till honom och tjäna honom av hela ert 

hjärta

och av hela er själ.(Jos 22:5)
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 2+-34*0)2
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Ordet används teologiskt på olika sätt i GT:

1. När det används teologiskt syftar det alltid på människans relation med Gud.

2.   Relationen för Israel eller för den enskilda individen med Jahweh är det primära. Ett 

 separerande från Gud kan bara vara en väg som leder till katastrof.108

3.   Den gudomliga motsvarigheten till människans klistrande ()'*+! i GT är 

           Jahwehs  !"#"$ - trofasta kärlek.
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5.3 Moabiterna i historien
Bruce Routledge definierar Moab och moabiterna på följande sätt:

”Moab is a Northwest Semitic term that refers to a geographic region in the south central part of 

what is now the Hashemite Kingdom of Jordan. It also refers to the polity and people that occupied 

this region during the Iron Age (ca 1200-525 B.C.E).”109

Moabs placering gjorde det till ett landområde som ofta fick nya härskare. Från 800-t f.v.t. har man 

funnit meshastelen som har en inskription som uppfördes av kung Mesha. Stelen börjar med att in-

troducera Mesha och övergår sedan till att tala om Meshas stora bedrifter. På stelen talas det om att 

kung Mesha tagit tillbaka landområdet Medeba från Israelitisk kontroll. Denna tid i Moabs historia 

är den enda det finns detaljerad beskrivning om. Denna stela stämmer dåligt överens med den he-

breiska Bibelns framställning av samma tid. Kemosh var moabiternas nationalgud, och denne hade 

en väldigt speciell relation till moabiterna, att liknas med Israels relation till Jahweh.110

I Assyriska texter beskrivs vilka kungar som erkände Tiglath- Pileser kort efter 734 f.v.t. där omta-

las Salamanu av Moab. Från 721-705 f.v.t. omnämns Moab som delaktiga i ett uppror mot Assyrien. 

Enligt historieskrivaren Josefus böjde sig Moab under Babylonierna fem år efter Jerusalems 

förstöring.111 Efter detta verkar det som att Moab som stat hastigt upplöstes. Där finns inga bevis 

för att Moab skulle ha fungerat som en administrativ enhet under Persiskt och Hellenistiskt styre. 

Det är intressant att man inte heller hittar några bevis för bosättningar och extern handel under 300-

400-t f.v.t. Vid Josefus tid så kan begreppet moabiter ha utgjort en undergrupp till ”Arabiska folk” 

den vanligaste användningen av moab är för att tala om landområdet Moab.112

5.3.1 Moabiterna i GTs texter

Moabiterna härstammar enligt bibeltexterna från Lot. När Sodom hade blivit förstört och det inte 

fanns några män kvar i landet så såg Lots äldsta dotter sin enda utväg att bli med barn genom sin far 

(Gen 19:30-38). Lot blir genom sin äldsta dotter stamfader år moabiterna och genom den yngre sys-

tern ammoniterna. I Num 22:1 ff berättas det hur kungen i Moab hyr in Bileam för att förbanna Is-

raels folk, detta slutar dock med att Bileam tvingas av Gud själv att välsigna Israels folk.

Vidare i Num 25 berättas det hur folket började ”hora” med de moabitiska kvinnorna och delta i de-

ras offermåltider till deras gud. Folket åt med dem och tillbad deras gud. Moabiterna förknippas vi-

dare i andra texter med avgudadyrkan. I Kung 11:1 beskrivs hur Salomo hade många fruar där-
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ibland moabitiskor, giftermål med dessa sades leda till avgudadyrkan. Salomo inrättade offerplatser 

åt sina fruars gudar, däribland till Kemosh moabiternas gud.113 Moabiterna är en ständig motstånda-

re till Israels folk i GT texterna. En moabit ger allt annat än positiva associationer. För Rut som var 

moabit så hade hon troligen en traditionell bild av moabiter att övervinna. 

5.3.2 På vilka grunder är Rut god?  

Denna traditionella bild av moabiter får aktivt motstånd i Rut. Det är något speciellt med Rut, men 

vad är det som gör att vi tycker att Rut är god? I början av berättelsen får vi genom Noomis ord till 

Orpa och Rut veta att både Orpa och Rut har utövat !"#"$ i Moab. Nu tillönskar Noomi dem !"#"$ 

liksom de har visat henne och de döda. 

Vad som är slående är det faktum att den Masoretiska texten placerar Rut bland vishetslitteraturen. I 

Vishetslitteraturen görs jämförelser mellan det synligt goda såsom; offer, livet, juveler, stora rike-

domar och vin. Dessa ställs mot det som inte är lika synligt såsom; lydnad, trofast kärlek, ett gott 

namn och kärlek (Ord 8:11 och 22:1).114 När vi läser Rut är det just dessa inneboende goda egen-

skaper vi ser. Redan från allra första början när Rut väljer att följa med sin svärmor istället för att 

vända hem ser vi tydligt att det är tal om något extra ordinärt, något utöver det man normalt skulle 

göra. Ruts band till familjen är upplösta i och med det att alla männen är döda. Hon skulle göra bäst  

för sig själv att återvända hem och hoppas på att bli omgift. 

När Rut och Noomi sedan anländer till Betlehem är det inte Noomi som ser till så att de får mat för 

överlevnad. Likt den goda hustrun i Ord 31:10 sätter Rut igång med sitt arbete. Det är Rut ensam 

som har omsorg om Noomis och hennes egen överlevnad. Rut överlät sig till Noomi när de fortfa-

rande var kvar i Moab, och detta fullföljer hon fullt ut.

Ur Boas mun (3:10) kommer orden om att Rut visat än tydligare sin !"#"$. 

Boas berömmer Rut för att hon inte har sprungit efter yngre män, hon var en fri kvinna och kunde 

som sådan välja vem hon ville. Istället går Rut till Boas på Noomis inrådan sent på kvällen och läg-

ger sig hos honom. Rut försätter sig i en mycket svårt sits när hon nattetid besöker Boas vid trösk-

platsen. Hon äventyrar hela sin framtid och sitt rykte i staden. Det slutar väl för Rut, Boas ser hen-

nes trofasthet och han tar på sig uppdraget att lösa ut Noomis egendom och att ta Rut till hustru.

Saxegaard skriver att det inte är tal om att Rut blir proselyt eller konvertit, Rut förblir moabitiska 

fram till hon gifter sig med Boas. Först då slutar berättaren att tala om henne som moabit.115 
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En moabit som uppvisar godhet, en inneboende kvalité som är beundransvärd är något att ha som 

föredöme. Saxegaard frågar sig om det kan vara så att Rut har ett hjärta som är rotat i gudomlighet 

utan att för den skulle vara en proselyt, och kan det vara så att Jahwehs vilja kan bli uppenbar för en 

moabit boendes i Moab?116

Berättelsen om hur Rut räddar Noomi är en historia om en moabit som räddar en israelit. 

När Noomi anländer till Betlehem blir det stor uppståndelse i staden, kvinnorna ropar ”Det är ju 

Noomi”, Noomi vill inte längre kallas Noomi (den ljuva) utan vill att de skall kalla henne Mara 

(den bittra). Ruthistorien avslutas med att samma kvinnor säger till Noomi, att Rut som älskar hen-

ne är mer för henne än sju söner. Antalet sju används för att beskriva överflöd och perfektion i bib-

lisk litteratur (till exempel Gen 4:23-24, Exod 12:15-20, Lev 4:6 och Jos 6:2-49).117 Noomi återupp-

rättas, hon var änka och tillhörde de marginaliserade utan någon familjestruktur att värna om henne. 

Genom Rut en invandrare, en moabit, återupptas hon i ett familjesammanhang och är på så vis till-

baka i familjens trygghetsstrukturer. Fewell och Gunn uttrycker det på följande sätt: 

”How we hate to be saved by the Samaritans.”118

5.4 Sammanfattning
Deuteronomium förkunnar lagen på nytt till Israels folk, att löftena fortfarande gäller och vad de 

skall göra för att det ska realiseras. Det finns en betoning i Deuteronomium att folket skall hålla sig 

till Jahweh och inte till några andra gudar. Det var i kärlek som Gud initierade förbundet med sitt 

folk, och genom kärlek kan folket förbli i detta förbund och behålla deras nära relation till Jahweh. I 

Deuteronomium uppmanas folket att följa Herren, hålla sig till hans förbund och att de skall hålla 

sig till honom.

Moabiterna var ett folk som Israel inte skulle beblanda sig med. I Deut 23:2-6, anges det att ingen 

moabit får träda in i Guds församling. Anledningen som ges är deras beteende när Israel var på 

vandring genom öknen. De gav dem inte bröd och vatten på deras vandring. De hyrde in Bileam 

som skulle förbanna Israel. Moabiterna ansågs stå emot Jahwehs syfte att föra sitt folk till deras ut-

lovade land. I Rut har vi ett motsatsförhållande. Vi har en moabitiska som håller sig till Noomi. Just 

de ordet som används om Rut till Noomi används för att beskriva hur Israels folk skall hålla sig till 

Jahweh och ingen annan. Rut gör vad som utifrån sett är ett sämre val, att följa med sin svärmor till 

ett land som tänker allt annat än gott om moabiter. Saxegaard frågar sig om det inte kan vara så att 
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Rut har ett hjärta som är rotat i gudomlighet utan att för den skull vara proselyt, och kan det vara så 

att Jahwehs vilja kan bli uppenbar för en moabit boendes i Moab? Rut är en berättelse om hur en 

moabit räddar en Israelit.

6. Diskussion
Utifrån de material som jag redogjort för ovan kommer jag att diskutera mina frågeställningar från 

inledningen. Jag kommer vidare att redogöra för hur jag har tolkat detsamma och vilka slutsatser 

jag har gjort utifrån redogjort material. 

6.1 Hur fungerar Ruts bok som kontrast till Esra och Ne-  

 hemjas äktenskapsreform och den syn på moabiter   

 som förmedlas där?

Under Persertiden lever folket i Jehud provinsen i en omvälvande tid, där de drömmar och visioner 

om framtiden som de haft inte riktigt gått i uppfyllelse. Kvar i spillrorna är folket med dess ledare 

som försöker att finna rätsida på den situation som de befinner sig i. Under denna tid hörs olika rös-

ter om hur Jehud som lydstat under perserna skulle organisera sig. Det finns de som vill ha en kung, 

andra som vill att prästerna skall styra och en tredje som ville ha både en politisk och en religiös 

ledare. De som blev politiskt normerande var de som hade varit i exilen. Man skulle kunna visa via 

sin stamtavla att man härstammade från exilen. Dessa som varit i exilen var de rika och de framstå-

ende i landet. Så det är dessa som sätter tonen och blir genomdrivande i de stora frågorna. Folket 

som varit kvar i landet får väldigt lite att säga till om, för att inte tala om man var främling i landet. 

Den väg som de valde att gå var vägen genom Pentateuken. Istället för att som tidigare lägga vikten 

på templet och kulten blir det Pentateuken och att åtfölja den som blir det centrala. Detta tillsam-

mans med etnisk renhet blir det viktiga och lyfts på ett särskilt sätt fram både i Esra och Nehemja. I 

deras äktenskapsreform betonas att de som lever i blandäktenskap inte har avskilt sig från folken i 

landet och deras orenheter.119

Rut som moabitiska och stammoder åt kung David ställer allt på ända. Rut säger något helt annat än 

talet om etnisk renhet. Jag fastnade för Rut för det att hon inte kunde skilja sig från sin svärmor. 

Hon höll sig fast vid henne. Hon väljer en osäker framtid och det som såg ut att vara dödsdömt. 
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Rut gör som Abram, hon lämnar sitt land och sitt folk för att följa Noomi. Hon lämnar något bakom 

sig, hon gör en helomvändning från sitt tidigare liv, hon avskiljer sig från något för att hålla sig till 

något annat. Hon skiljer sig från sin framtid - något som framstår tydligt i Noomis tal till svärdött-

rarna (Rut 1:11-13), hon har inte någon man att ge dem. Med andra ord att följa Noomi innebär slu-

tet för Ruts personliga karriär som hustru och moder. Hon förblir liksom sin svärmor en änka och 

barnlös. Istället väljer hon att i !"#"$/trofasthet ()'*+!/hålla sig till sin svärmor. Detta tema är åter-

kommande i Deuteronomium folket uppmanas gång på gång att ()'*+! / hålla sig till Jahweh, samma 

ord som använts om Rut till Noomi. I Esra används det motsatta ordet avskilja/ &!' de har inte av-

skilt sig från folkens orenheter, vilket får konsekvenserna att de inte heller har hållit/  ()'*+! sig till 

Jahweh.120

Deut 13:4 ”Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, honom skall 

ni lyda, honom skall ni tjäna och hålla er till”

Rut anknyter det till de deuteronomistiska trygghetslagarna angående svågeräktenskap där man 

skulle lämna efter sig ax på åkern som den fattige, änkan och invandraren kunde plocka. Alltså kan 

man anta att delar av Deuteronomium finns i åtanken när Rut skrivs ned. Esra föreläste lagen, tro-

ligtvis är det delar av Deuteronomium han läste ur. När han skall upplösa äktenskapen citeras en 

vers från Deuteronomium angående blandäktenskap.

Rut målar upp en bild av en kvinna som sträcker sig utöver det som vanligtvis skulle förväntas av 

någon, hon bryter med sin framtid. I Rut möter vi en moabit som bär på en inneboende kvalité som 

gör att hon räddar Noomi och ger henne en framtid. På grund av Ruts handlande blir hon en moabit, 

stammoder åt Israels största kung, David.

När jag läst Esra och Nehemja kan jag inte låta bli att undra hur Rut ens kunde komma med i sam-

ma samling som dessa. Men hennes röst är viktig och ger en nyanserad bild av skeendet som be-

skrivs i Esra och Nehemja. 

Även om man inte daterar Rut till persertiden efter Krönikeböckerna så kan man ändå läsa Rut som 

ett dokument som står i motsats till Esra och Nehemja. Hennes släktskap med kung David ger hen-

nes berättelse extra tyngd. Alla visste vem David var. Om en moabitiska var hans farfars mor och 

med sådana egenskaper som Rut uppvisar, då krävs att man tänker en gång till. Esra och Nehemja 

är långt ifrån obestridda. Blenkinsopp menar att Esra och Nehemja är lika öppna som Jesaja 56 och 
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betonar att det har med ordet &!' att göra. Har man avskilt sig från avgudarna så är man välkom-

men i Guds församling.121 Det Blenkinsopp säger finns det vissa poänger i, och visst är det så att 

Rut tycks lämna något för att följa något annat. Rut följer Noomi till hennes land och hennes Gud, 

enligt min åsikt är det snarare en kärleks- och lojalitetsförklaring än en omvändelsehistoria. 

I Esra och Nehemja finns aspekten av att folket var tvungna att bevisa att de tillhörde de återvän-

dande från exilen. Här finns ett exkluderande som inte går att förbise, om inte det egna folket som 

var kvar i landet var välkomna i gemenskapen varför skulle då ett främmande folk som eventuellt 

omvänt sig vara välkomna. Saxegaard skriver att Esras rangordning mellan ”the holy seed” och ”the 

peoples of the lands” (Esra 9:2), omöjliggjorde utländska kvinnor att bli inkluderade.122

Vi får dessvärre inget veta om dessa kvinnor som skickades iväg. Hur var de? Förledde de alla sina 

män till avgudadyrkan? Det verkar som om de utgjorde ett verkligt hot. Inget berättas om dem eller 

deras barn. Vilka var de? Det enda vi får veta är att de sändes bort från sina män. Kvinnorna i Esra 

behandlas som ett kollektiv, det är lätt att generalisera när man har med ett kollektiv att göra. Rut är 

en individ och visar på faran av generaliseringar. Rut meriterar sig och är inkluderad. ()'*+! som an-

vänds i Deuteronomium för att tala om hur de skall förhålla sig till Jahweh, de skall hålla sig till 

Honom. Jag anser att Rut exemplifierar vad ordets betydelse är, och är ett exempel att följa i rela-

tionen till Jahweh. I Ps 98:3 talas det om att Gud har med godhet och trofasthet tänkt på sitt folk. 

Hela jorden har fått se att deras Gud räddar. I Rut är det hennes trofasthet som räddar och blir till 

exempel för hela Israels folk. 

6.2 Hur kontrasterar Ruts bok Deuteronomium 23:2-6 ifråga  

  om synen på moabiter?
  Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling; inte ens hans avkomma i tionde led får upptas  

  där. 
  Ingen ammonit eller moabit får någonsin upptas i Herrens församling; inte ens deras efterkommande i   

  tionde led får upptas där. 
  Ty när ni drog ut ur i Egypten kom de er inte till mötes med bröd och vatten på  vägen, och de lejde Bileam,  

  Boers son, från Petor i Aram Naharajim, till att förbanna dig. 
  Men Herren, din Gud, älskade dig. 

  Så länge du lever skall du aldrig någonsin främja deras lycka och välfärd.123

Här i dessa verser omnämns flera aspekter angående moabiterna och jag vill visa hur Rut kontraste-

rar just dessa verser: Kung David var per definition av blandad härkomst. Han skulle alltså inte en-
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ligt Deuteronomium få upptas i Herrens församling. Denna restriktion gällde till tionde led, där Da-

vid är tredje ledet från Rut. Redan vid dessa inledande verser stöter man på patrull, skulle David 

själv inte vara välkommen i Guds församling? Legitimerar Rut David eller legitimerar David Rut? 

Vem som gör vad är svårt att avgöra, dessa hör ihop. Moabitiskan hör ihop med Israels kung David, 

han som återför arken till Jerusalem och planerar för ett tempel åt Jahweh.

I vers 4 talas det om hur moabiterna undanhöll att ge dem vatten och bröd på sin resa ut ur Egypten.

I Rut ser vi en kvinna som verkligen ger allt för att de skall överleva. Rut hade kunnat lämna Noomi 

och återvända hem till sin moders hus, men hennes kärlek till Noomi gör att hon går med henne. 

Hon går inte bara med, hennes trofasthet visar sig genom att hon arbetar på Boas åker för att förse 

dem med bröd. 

Vidare berättas det om hur de lejde Bileam till att förbanna Israel. Historien med Bileam slutar med 

att han tvingas att välsigna Israel. Det är ingen som tvingar Rut till hennes agerande, hon kan inte 

skilja sig från Noomi. Hennes kärlek och trofasthet går bortom det som någon kan begära eller tän-

ka. Rut har en inneboende kvalité som kan liknas vid vishetslitteraturens beskrivningar av den goda 

hustrun. Ruts agerande leder till välsignelse för Noomi och inte bara det utan för hela Israels folk.  

Ruts agerande är precis tvärtemot moabiternas agerande som det berättas om Deut 23:4.

I vers 5 står det, Herren din Gud älskade dig. I Rut får vi läsa om en kvinna som likt Abram lämnar 

sitt land och sin familj, Rut kunde inte skiljas från Noomi, vilket är ett uttryck för en stark vänskap-

lig kärlek. Rut älskar Noomi och ger allt för henne. Ruts kärlek räddar Noomi och blir till välsignel-

se. Guds löfte till Abram ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig” (Gen12:3a) ser vi verksamt 

här. Guds kärlek till Israel är verksamt genom moabitiskan Rut. I vers 6 talas det om att de aldrig 

skall främja deras lycka och välfärd. Rut främjar Noomis lycka och välfärd. Hennes handlande 

främjar inte bara Noomi utan hennes handlade blir till välsignelse för hela Israels folk.

Rut, moabitiskan blir den som främjar Israels lycka och välfärd. 

6.3 Kan Ruts bok ha utgjort tolkningsram för lagen och ju-

darna under andra templets tid och i så fall på vilket sätt?

Rut är en obestridd bok i kanon, dess plats har alltid varit säker. En moabitisk kvinnans plats i Israel 

har inte varit lika säker. Berättelsen tar sin början när Rut envist inte kan skilja/(och istället håller 

sig fast) ()'*+! vid Noomi. Hade hon likt Orpa återvänt till Moab så hade det blivit en ganska sorglig 
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historia om hur en kvinna med man och två barn drog iväg till Moab och hur hon kommer hem all-

deles ensam, tomhänt. Men nyckelordet här i inledningen är ()'*+!, ”klistra sig fast” Rut kan inte 

skilja sig från Noomi. Detta ord som indikerar att något klistras samman, och ordet från Deutero-

nomium om att folket skall ()'*+! ”hålla sig” till Jahweh. När man håller sig till någon, som det be-

skrivs i Gen 2:24, att mannen skall hålla sig till sin hustru, så är det en avgränsning gentemot andra. 

Mannen skall hålla sig till sin hustru, alltså inte någon annans hustru eller dotter, utan bara till sin 

egen.124

Jag anser att Rut utgör ett exempel på vad det är att hålla sig till Jahweh. Hon håller sig inte bara till 

Noomi, utan hon bryter, med sin bakgrund, sitt folk, sitt land och dess gud. Hon bryter med sin 

framtid för att hålla sig till Noomi.

Det är detta Deuteronomium handlar om, hur folket skall kunna fortsätta att leva i relation med 

Jahweh. De skall hålla sig till honom även om allt pekar på att Jahweh är det sämre valet. Deras sto-

ra rike var ett minne blott och vad som återstod av det utlovade landet var liten provins. Hur bra ha-

de det egentligen gått för dessa jahwehefterföljare? Deras land var borta, så varför inte bara ge in 

och assimileras in i de andra folken och deras gudar, det hade varit det lättaste valet. Det lätta valet 

för Rut hade varit att stanna i Moab men då hade vi aldrig hört hennes berättelse. Hennes kärleks- 

och lojalitetsförklaring till Noomi resulterar inte bara i vackra ord utan i handling vilket är överför-

bart på relationen mellan israeliterna och Jahweh. 

Rut liknas vid patriarkberättelserna och för oss på så sätt direkt in i Israels historia.125 Ingredienser-

na i berättelsen är de samma, Rut har samma svårigheter att övervinna, uppbrottet från eget land, 

ofruktsamhet, svält och osäker framtid. Hon, en kvinna, liknas vid en patriark. Historien inleds med 

män och avslutas med män, men där emellan är det kvinnorna som är i fokus. Kvinnornas sociala 

ställning var alltid beroende av en man. Strax innan genealogin som anger Rut som stammoder åt 

David, anges det att Rakel och Lea byggde Israels hus, även Tamar som mor till Perez lyfts fram.

Rut gör alltså en tolkning av de tidigare patriarkhistorierna ända tillbaka till Abram, hon porträtteras 

som en ny Abram och istället för att Jakob som stamfader lyfts fram som grunden för Israel, så är 

det Rakel, Lea och Tamar som lyfts fram. 

Rut gör även en tolkning av lagen i Deut 25:5-10 som handlar om svågeräktenskap, denna gällde 

endast bröder som man bodde tillsammans med. Den enda gång som denna lag kommer på tal utan-

för Rut är i Gen 38, i historien om Juda och Tamar. Noomi betonar att hon är för gammal för att ge 

36

124 Se kap 5.2
125 Se kap 2.1.3.



dem nya män. Det fanns ingen som kom ifråga var det gällde svågeräktenskap. Boas var inte skyl-

dig att enligt lagen i Deuteronomium att gifta sig med Rut. I Rut görs en sammankoppling av skyl-

deman och lagen gällande svågeräktenskap. En verklig händelse utgör ett exempel för hur lagen 

skall tillämpas. Detta medför att både Rut och Noomi åter har en säker plats i det patriarkala sam-

hället.

Rut förknippas med Shabu´ot, jordbruksfesten, vilken är ett firande av skörden. Rut utspelas sig un-

gefär vid denna tid. Vid firandet av Shabu´ot firar man inte bara skörden utan också mottagandet av 

lagen. Rut kopplas ihop med lagens givande och detta finns dokumenterat sedan 200-300-t v.t.126

Det är intressant att se att det görs en koppling mellan lagen och Rut i det liturgiska. I Rut tillämpas 

och tolkas lagen in i verkliga situationer, Tamar tar lagen i egna händer, Lots döttrar ännu mera. I 

Rut är det ingen som tar lagen i egna händer utan lagen tolkas och tillämpas för den specifika situa-

tionen.

Moabitiskan Rut står i stark kontrast till Esra och Nehemja, även om det finns de som menar att Es-

ra och Nehemja har en öppenhet för andra folkslag.

I texterna i Esra och Nehemja pekas bland annat moabiter ut som ett folkslag vilka Israels folk har 

beblandat sig med. Detta folkslag som troligen inte längre existerade vid denna tid. Som jag tidigare 

belyst visar forskning på att det inte finns några bevis för att det funnits bosättningar i detta område 

under tiden 300-400-t f.v.t. I Esra och Nehemja görs också en tolkning av lagen. En lagisk tolkning 

hade medfört att det bara hade gällt de folkslag som omnämns i lagen, av vilka flera verkar vara ut-

döda vid denna tid. Istället görs här en friare tolkning som medförde att det gällde alla blandäkten-

skap. Frågan återstår om upplösandet av äktenskapen verkligen genomfördes fullt ut, eller om det 

var ett misslyckande som Blenkinsopp ställer sig frågande inför.

Både Rut, Esra och Nehemja gör en tolkning av lagen. Ingen är lagisk i ordets mening. 

Ruts tolkningar av Deuteronomium gör det extra spännande då det var med Pentateuken som grund 

som man valde att gå vidare under andra templets tid. Rut för oss in i Israels nationalhistoria med 

sina likheter med patriarkberättelserna. Även om man inte vill läsa Rut som en patriarkberättelse så 

kan man inte undgå orden i slutet om hur Rakel och Lea sägs ha byggt Israels hus. Även Tamar får 

vara med som mor åt Perez och som en del i Boas genealogi som för honom tillbaka till Juda, son 

till Jakob. Dessa berättelser återfinns i Pentateuken, vilket kom att bli det sammanhållande elemen-
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tet för alla judar.127 Detta var gångbart även för de judar som fanns runt Medelhavet, i Egypten, Sy-

rien och Palestina samt Mesopotamien. 

7. Summering
I min uppsats har jag undersökt Rut och den information som bibeltexten ger oss om henne och om-

ständigheter omkring henne. Berättelsen framhåller tydligt det faktum att Rut är moabit och med det 

en främling och invandrare, hon är dessutom svärdotter och änka. Jag har i min resultatdel redogjort 

för vad de olika begreppen har för konnotation för en kvinna vid denna tid. Ruts val att hålla sig fast 

vid sin svärmor gör att hon i ett främmande land tillskrivs alla dessa begrepp och de svårigheter 

som de medförde. Hemma i sitt eget land hade livet kunnat börja om. Vidare har jag undersökt be-

greppet ()'*+! vad det hade för betydelse i Rut men även kopplat till Deuteronomium.  Detta be-

grepp i Deuteronomium sammankopplas med Jahweh. Om hur Israels folk skall älska och hålla sig 

till Jahweh. Begreppet indikerar ett avgränsande gentemot andra gudar. Rut avgränsar sig och ger 

uttryck, inte bara för en kärleks- och lojalitetsförklaring utan även i handling, då hon går med Noo-

mi.

Jag har redogjort för de svårigheter som judarna befann sig i efter exilen, hur de skulle organisera 

sig och vilka de äkta israelerna var. För en liten provins som hotades av assimilering behövdes en 

gemensam teologisk grund att stå på. Sättet man valde var att kanonisera Pentateuken.

Esra omtalas som laggivare och jag har beskrivit Esra och Nehemjas äktenskapsreform. Denna re-

form som byggde på lagen har troligtvis sitt ursprung i Deut 23:2-6. I min analys har jag lyft in oli-

ka forskares tankar kring dessa reformer. Det intressanta i sammanhanget är de faktum att de folk-

slag som nämns troligen inte längre existerade vid denna tid. Berättelserna från Esra och Nehemja 

ger ingen klar bild. Jag har visat på problematiken i Esra och Nehemja som handlar om avgudadyr-

kan och om att folket skulle &!' /avskilja sig från de andra folken och deras avskyvärda seder. 

Israels folk skulle vara avskilt åt Jahweh, de skulle hålla sig till honom och ingen annan. Detta är 

återkommande i Deuteronomium.

I min diskussionsdel visar jag på de kopplingar som finns mellan Deuteronomium och Rut, om hur 

trygghetslagarna tolkas för att passa i den specifika situationen. 
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Enligt Deut 23:2 ff skulle kung David inte få träda in i Guds församling, han som för arken till Jeru-

salem och planerar för tempel bygget. Enligt denna text är han utestängd från Guds församling.  

Ruts koppling till David ger hennes berättelse tyngd och gör att vi måste fråga oss vad hon vill säga.

Hur skall vi då förstå lagtexten i Deut 23:3 som förbjuder moabiter att träda in i Guds församling?

Jag har visat på hur Rut i sitt handlande kontrasterar denna text, hur man nästan vers för vers kan 

finna dess motsats hos Rut. I min diskussionsdel betonar jag Gen 12:3 som är Jahwehs välsignelse 

över Abram, där de som välsignar Abram skall få välsignelse och omvänt. Ruts handlande leder till 

välsignelse för hela Israel. 

Jag har lyft fram en del aspekter som skulle kunna tyda på att Rut har fungerat som en tolkningsram 

under andra templets tid. I de behandlade berättelserna sker tolkningar av de deuteronomistiska la-

garna. Det sker också en tolkning av patriarkberättelserna. I Rut nämns ingen Abram eller Jakob, 

istället lyfts Rakel, Lea och Tamar fram. Rut själv framstår som en patriark, ett godare exempel än 

Abram, hon får ingen kallelse och inga löften men väljer ändå det som verkar dödsdömt.

Rut läses vid Shabu´ot, firandet av skörden och mottagandet av lagen. Det är intressant att se att Rut 

kopplas till lagens mottagande. I Rut tillämpas och tolkas lagen in i verkliga situationer. I berättel-

sen om Tamar tar hon lagen i egna händer, likaså Lots döttrar. I berättelsen om Rut tar ingen lagen i 

egna händer utan lagen tillämpas och tolkas för den specifika situationen. Ett annat begrepp som jag 

har analyserat i min uppsats är !"#"$ / trofasthet, nåd, godhet. Det ord som är svåröversatt är kopplat  

till Rut. Jag har visat hur hennes sätt att agera går utöver det som kan förväntas av någon, hon går 

den extra milen. Hon utför !"#"$ där det inte förväntades av henne. Rut är en berättelse om en moa-

bit som räddar en Israelit. 

Jag instämmer med Saxegaard som skriver att det inte är tal om att Rut blir proselyt eller konvertit, 

Rut förblir moabitiska tills den dagen hon gifter sig med Boas. Först då slutar berättaren att tala om 

henne som moabit. En moabit som uppvisar godhet och en inneboende kvalité som går utöver det 

vanliga. En berättelse som visar att Jahweh kan i !"#"$ utvälja vem han vill för att välsigna Israel, 

även en moabit. Rut talar sitt tydliga språk än idag.

Fewell och Gunns uttryck är talade: ”How we hate to be saved by the Samaritans.”128
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