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Cartea JUDEC�TORI (17) 
 

 VII. Via�� eliberat� �i închinat� 
 
     „�i Rut a zis: «Nu st�rui de mine s� te p�r�sesc, ca s� m� întorc de la tine! Pentru c� încotro 
vei merge tu, voi merge �i eu; �i unde vei g�zdui tu, voi g�zdui �i eu; poporul t�u va fi poporul 
meu �i Dumnezeul t�u, Dumnezeul meu; unde vei muri tu, voi muri �i eu �i acolo voi fi 
înmormântat�. A�a s�-mi fac� Domnul �i înc� mai mult, dac� altceva decât moartea m� va 
desp�r�i pe mine de tine!» �i v�zând c� era hot�rât� s� mearg� cu ea, a încetat s�-i mai vorbeasc�. 
     �i au mers amândou� pân� au ajuns la Betleem. �i a fost a�a: când au ajuns la Betleem, toat� 
cetatea era în mi�care din cauza lor �i femeile cet��ii ziceau: «Aceasta este Naomi?» �i ea le-a zis: 
«Nu m� numi�i Naomi (Pl�cerea mea), numi�i-m� Mara (Am�r�ciune), pentru c� Cel Atotputernic 
m-a am�rât foarte mult»“ (Rut 1.16-20). 
 
     „�i femeile au zis c�tre Naomi: «Binecuvântat fie Domnul, care nu te-a l�sat în ziua aceasta 
f�r� unul care are drept de r�scump�rare, �i numele s�u s� fie vestit în Israel. �i el î�i va fi 
înviorarea vie�ii tale �i îngrijitorul b�trâne�elor tale, pentru c� l-a n�scut nora ta, care te iube�te, 
care-�i este mai bun� decât �apte fii.» �i Naomi a luat copilul �i l-a pus la sânul s�u �i i-a fost 
doic�. �i vecinele i-au pus un nume, zicând: «Un fiu i s-a n�scut Naomei.» �i i-au pus numele 
Obed. El este tat�l lui Isai, tat�l lui David“ (Rut 4.14-17). 
 
 Nici un împ�rat în Israel 
 
     Capitolele de încheiere ale c�r�ii Judec�tori arat� într-un mod zguduitor dec�derea rapid� a lui 
Israel de la credincio�ia sa fa�� de Dumnezeu. Dup� ce copiii lui Israel au p�r�sit drumul cel drept, 
au mers repede pe drumul care coboar�, iar îngrozitorul final a fost caracterizat de l�comie, 
necredin��, stric�ciune �i nimicire reciproc�. În leg�tur� cu aceasta se spune: „În zilele acelea nu 
era împ�rat în Israel: fiecare f�cea ce era drept în ochii s�i“ (Judec�tori 21.25). Rezultatele triste 
care ne sunt descrise, erau consecin�a anarhiei �i a pl�cerii de sine, care caracteriza poporul în 
acea vreme. 
 
     Când Dumnezeu punea împ�ra�i �i domnitori, atunci ace�tia trebuiau s� fie spre binele 
oamenilor, c�ci era necesar ca oamenii s� fie condu�i �i c�l�uzi�i; to�i cei care doreau s� tr�iasc� în 
aceast� lume o via�� în pace �i lini�te, trebuiau s� asculte de conduc�tori. Îns� ace�ti conduc�tori 
trebuiau s� arate spre Acela, care este mai mare �i mai puternic decât ei, spre Dumnezeu Însu�i. El 
este Conduc�torul suprem – Împ�ratul ve�nic; a asculta de El înseamn� pentru oameni pace �i 
binecuvântare. Îns� jugul S�u blând a fost scuturat, deoarece p�cat înseamn� rebeliune fa�� de 
Dumnezeu, iar anarhia a luat în via�a oamenilor locul dreptei Sale domnii: „Noi to�i, ca ni�te oi, 
ne-am r�t�cit, ne-am întors fiecare la calea lui“ (Isaia 53.6), „pentru c� to�i au p�c�tuit �i sunt lipsi�i 
de gloria lui Dumnezeu“ (Romani 3.23). 
 
     Cât de minunat este totu�i, având în vedere aceast� realitate trist�, c� Dumnezeu a g�sit o cale 
pentru mântuirea p�c�to�ilor pierdu�i, c� El, în harul S�u, cheam� pe oameni la Sine; tuturor celor 
care ascult� de chemarea Sa le face parte de iertare �i mântuire; în loc s� mearg� pe calea nimicirii 
�i a mor�ii, ace�tia sunt condu�i prin El pe c�ile drept��ii �i ale vie�ii. 
 
 Ei c�utau o mo�tenire de locuit (capitolul 18) 
 
     L�comia, nemul�umirea �i f�r�delegea au înflorit în mijlocul poporului Israel. G�sim un levit 
care a fost gata s� vând� pentru argint pe Dumnezeul s�u �i o semin�ie care nu a fost mul�umit� cu 
mo�tenirea Domnului, ci a c�utat un loc în alt� parte. În ambele cazuri, urmarea a fost necredin�a 
fa�� de Dumnezeu. Inten�ia Domnului a fost s� fie Împ�rat în Israel; domnia Sa ar fi fost cea mai 
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bun� �i fiecare din �ar� ar fi avut destul la picioarele Sale, îns� copiii lui Iacov au iubit c�ile lor 
mai mult decât c�ile Sale, iar dani�ii au crezut c� vor g�si ceva mai bun decât ceea ce avea 
Dumnezeu preg�tit pentru ei. Este remarcabil c� ei nu sunt aminti�i printre cei 144000 din Israel, 
care vor sta odat� înaintea lui Dumnezeu �i vor cânta despre mântuirea Lui (Apocalipsa 7). 
 
     Este destul de trist s� descoperim aceste lucruri la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, 
îns� este mult mai trist s� le vezi la aceia care au m�rturisit c� Îi apar�in. Cu toate acestea, istoria 
se repet�, iar ceea ce a fost atunci pentru Israel o c�dere, se întâlne�te ast�zi prea des la mul�i care 
au m�rturisit c� Îl cunosc pe Dumnezeu. Nimic nu poate s�-i opreasc� pe oameni de a se l�sa lua�i 
de �uvoiul independen�ei, al pl�cerii de sine �i al necredin�ei fa�� de adev�rul Evangheliei lui 
Dumnezeu, care ast�zi curge a�a de repede la vale, decât numai cunoa�terea lui Hristos ca 
Salvator �i Domn. 
 
     Sunt oameni care se laud� cu înainta�ii lor evlavio�i, sau cu leg�turile lor cu asocia�ii religioase 
cu rang �i tradi�ie, sau cu cre�tini a c�ror înv���tur� este potrivit� Scripturii, îns� nimic din toate 
acestea nu îi vor �ine pe drumul cel drept. Trebuie s� fie prezent� via�a, credin�a mântuitoare în 
Domnul Isus Hristos �i d�ruirea personal� �i permanent� fa�� de El. Este foarte remarcabil c� 
necredincio�ii dani�i veneau din �inutul de ba�tin� al lui Samson. Ei au v�zut lucr�rile puternice 
ale nazireului consacrat lui Dumnezeu, îns� aceasta nu i-a împiedicat s�-L p�r�seasc� pe 
Dumnezeu. Instigatorul necredin�ei lor nu a fost altul decât un nepot de-al lui Moise (Judec�tori 
18.30). 
 
 Un mare contrast 
 
     În vechile scrieri iudaice, cartea Rut apar�inea c�r�ii Judec�tori. Evenimentele care ne sunt 
relatate în cartea Rut au avut loc în timpul judec�torilor, iar via�a �i d�ruirea lui Rut constituie un 
îmbucur�tor contrast fa�� de dec�derea care caracteriza acele timpuri. Rut este un frumos tablou al 
d�ruirii neîmp�r�ite fa�� de o persoan� mult iubit�; scoas� din �ara Moabului, prin dragostea ei fa�� 
de Naomi, ea a ajuns pe deplin în domeniul acestei dragoste. Rezultatul eliber�rii este d�ruirea 
fa�� de eliberator, iar Domnul dore�te s� ne elibereze de lume, de carne, de diavolul �i de tot ceea 
ce ne leag�, ca astfel s�-L urm�m numai pe El. Domnul vrea s� ne lege de El cu leg�turile 
puternice ale dragostei �i s� ocupe locul suprem în sentimentele noastre, a�a cum a fost cazul cu 
Naomi în inima lui Rut. Acesta este �elul oric�rei biruin�e; la aceasta ar trebui s� ne conduc� 
cercet�rile noastre, �i aceasta va fi în ochii S�i de o valoare mult mai mare decât faptele puternice, 
va fi o biruin�� asupra diavolului mult mai mare decât ar putea s� o aib� alte lucr�ri. 
 
 Naomi �i Mara 

 
     În Naomi devine vizibil ceea ce la Domnul Isus a ie�it la lumin� în toat� des�vâr�irea, iar 
drumul pe care a mers ea arat� într-o oarecare m�sur� necazul S�u �i bucuria care a urmat. 
     Naomi a plecat într-o �ar� str�in� �i a gustat acolo am�r�ciunea mor�ii; ea a trebuit s� exclame: 
„Nu m� numi�i Naomi („Pl�cerea mea“), numi�i-m� Mara („Am�r�ciune“)“. Îns� în toat� 
întristarea ei trebuie s� se fi v�zut ceva din ging��ia despre care vorbe�te numele ei, c�ci numai 
a�a ne putem explica devotamentul nurorii ei, Rut. 
 
     Ging��ia �i am�r�ciunea s-au întâlnit în Naomi, iar dac� dorim s� vedem aceste lucruri în toat� 
des�vâr�irea �i puterea lor, atunci trebuie s� ne îndrept�m spre Domnul Isus. Numele S�u este 
pl�cut, este cel mai frumos, pe care urechile noastre l-au auzit vreodat�, �i El se dovede�te peste 
m�sur� de bun cu cei ai c�ror ochi au ajuns prin harul lui Dumnezeu s� vad�. A�a a fost El, atunci 
când a tr�it pe acest p�mânt, �i este Acela�i �i ast�zi pe tron. Desigur, noi n-am fi cunoscut 
niciodat� frumuse�ea care locuie�te în Domnul, dac� El n-ar fi mers pe drumul am�r�ciunii �i al 
durerii. El a fost Omul lacrimilor, Omul cu inima zdrobit� (Psalm 69), îns� am�r�ciunea Lui, pe 
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care El a sim�it-o fa�� de oamenii pierdu�i în timpul acestei minunate vie�i de intim� d�ruire fa�� 
de Dumnezeu, a fost numai preludiul durerilor îngrozitoare, pe care le-a purtat pe cruce, când a 
luat din mâna lui Dumnezeu paharul amar al judec��ii asupra p�catelor noastre. Acolo, râurile de 
ap� au n�v�lit asupra Lui, iar orice durere a lovit inima Lui cu cea mai mare intensitate. Golgota a 
însemnat pentru Domnul Isus „Mara“. Îns� m�rimea acestei am�r�ciuni a descoperit �i ging��ia 
acelei iubiri minunate, care nu putea s� fie re�inut� de nici o putere �i nu putea s� fie zdrobit� de 
nici o durere. Da, El posed� o dragoste nem�surat�, care este mai tare decât moartea, care este 
nespus de minunat� �i care r�mâne ve�nic.  
 
     Rut, ata�at� de Naomi în mâhnirea ei �i din dragoste fa�� de Naomi, care a trecut prin „Mara“, 
a spus: „Nu st�rui de mine s� te p�r�sesc, ca s� m� întorc de la tine! Pentru c� încotro vei merge 
tu, voi merge �i eu; �i unde vei g�zdui tu, voi g�zdui �i eu; poporul t�u va fi poporul meu �i 
Dumnezeu t�u, Dumnezeu meu; unde vei muri tu, voi muri �i eu �i acolo voi fi înmormântat�. A�a 
s�-mi fac� Domnul �i înc� �i mai mult, dac� altceva decât moartea m� va desp�r�i pe mine de tine“ 
(Rut 1.16, 17). 
 
     Când a luat aceast� decizie remarcabil�, Rut nu �tia nimic despre Boaz, care este un tablou al 
lui Hristos în puterea Sa actual�, �i nici despre dragostea �i pozi�ia privilegiat� care o a�tepta. 
Dragostea Naomei o c�l�uzea, �i ea era mul�umit� cu aceasta, chiar dac� ar fi fost prezent 
pericolul de a nu locui �i a nu tr�i, ci a „merge“ �i a „muri“ împreun� cu Naomi. Desp�gubirea 
pentru drumul pribegiei ales de ea, Rut a g�sit-o în bucuria de a fi împreun� cu Naomi. 
 
     Un vers dintr-o cântare englez� spune c� ceea ce a f�cut din noi ni�te pelerini aici jos pe 
p�mânt este comoara pe care am descoperit-o în dragostea Sa. Nimic altceva nu va da na�tere la 
a�a ceva; nici chiar gândul la sl�vile viitoare nu poate s� ne despart� de lume. Puterea de atrac�ie a 
patriei noastre viitoare, chiar dac� este mare, nu poate prin ea îns��i s� desprind� inimile noastre 
de aceast� lume. Numai dragostea Sa – dragoste care a fost descoperit� la Golgota – poate cauza 
aceasta �i astfel calea pe urmele Sale este permanent în leg�tur� cu crucea. De aceasta era 
apostolul Pavel st�pânit când scria: „Ceea ce tr�iesc acum în carne, tr�iesc prin credin��, aceea în 
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit �i S-a dat pe Sine Însu�i pentru mine“ (Galateni 2.20). 
 
     Dumnezeu dore�te ca, a�a cum Rut �i-a g�sit partea ei în Naomi, �i prin aceasta a ie�it pentru 
totdeauna din Moab �i toate interesele ei le-a îndreptat asupra unei persoane a c�rei dragoste o 
c�l�uzea, tot a�a �i valoarea mare a Domnului Isus, care a suferit crucea �i a dispre�uit ru�inea, s� 
dea na�tere în noi la o total� d�ruire fa�� de El. 
 
 Rezultatul c�lc�rii pe urmele Sale 

 
     Rut nu a pierdut nimic r�mânând credincioas� Naomei, deoarece, ca rezultat al credincio�iei ei, 
„s-a întâmplat c� aceasta era partea de ogor a lui Boaz“ (Rut 2.3), al unui om care avea o inim� 
plin� de în�elegere, pentru c� a încurajat-o pe Rut �i a vorbit inimii acesteia (versetul 13). Dar nu 
numai atât; el era un om puternic �i bogat, iar ogorul care îi apar�inea, era suficient pentru nevoile 
ei. 
 
     Dac� am v�zut suferin�a Naomei ca pe un tablou al suferin�elor îngrozitoare prin care a trecut 
Domnul, atunci bog��ia lui Boaz vorbe�te despre puterea �i m�rimea Sa actual�. El a fost în�l�at; 
toate i-au fost date în mâini, iar acum Î�i g�se�te toat� bucuria în a face parte de binecuvânt�rile 
lui Dumnezeu tuturor acelora care sunt s�raci �i nevoia�i. 
 
     Boaz nu ar fi spus: „Nu te duce s� culegi în alt ogor“, dac� nu ar fi �tiut c� ogorul s�u era 
suficient pentru Rut. Domnul nu ar fi spus: „Harul Meu î�i este de ajuns“, dac� plin�tatea acestui 
har nu ar fi putut lini�ti toate nevoile noastre. 
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     Exist� urcu�uri abrupte pe urmele Sale �i frâneaz� încerc�rile pa�ii pelerinului? Harul 
Domnului este mai mare decât toate acestea, iar cei care merg pe aceast� cale experimenteaz� cât 
de binecuvântat� este ea, c�ci Hristos a spus: „va primi mult mai mult în timpul acesta, iar în 
veacul care vine, via�� etern�“ (Luca 18.30). Astfel, Rut a cules spice pe ogorul lui Boaz atât timp 
cât a fost nevoie, iar ea a observat c� el avea grij� de ea în toate privin�ele, a�a încât avea suficient 
nu numai pentru sine, ci mai r�mânea ceva. 
 
     Aceast� întreag� istorie este deosebit de interesant� �i plin� de înv���turi, îns� vrem s� vorbim 
pu�in despre sfâr�itul c�r�ii: 
 
 Rezultatele triste�ii Naomei 
 
     Este remarcabil c� la sfâr�tul c�r�ii, Naomi p��e�te iar��i în prim-plan. De data aceasta nu în 
suferin�a �i necazul ei, ci la recoltarea roadelor frumoase ale ostenelii ei. Putem vedea în aceste 
roade: 
 

1) Adunarea 
 
     Naomi a pierdut pe Elimelec �i pe fiii ei în �ara Moabului, îns� a câ�tigat pe Rut, care era mai 
bun� decât �apte fii (4.15); în aceasta vedem un tablou a ceea ce a pierdut Domnul �i a ceea ce a 
câ�tigat pentru Sine prin moartea Sa. El a venit la Israel, poporul S�u, îns� acesta L-a respins �i 
astfel El a pierdut pentru un timp împ�r��ia �i poporul. El a fost t�iat din �ara celor vii. Îns�, chiar 
dac� a pierdut pentru un timp Israelul, El a câ�tigat Adunarea, adic�: to�i credincio�ii din toate 
popoarele. Nimeni nu poate s� exprime în cuvinte cât de pre�ioas� este Adunarea pentru El. Ea 
este „perla pre�ioas�“, pentru care Domnul a vândut tot ce avea �i pentru care a mers în adâncul 
cel mai de jos al mor�ii, atunci când orele întunericului judec��ii lui Dumnezeu L-au înv�luit. 
 
     Nu vorbesc despre m�rturisirea exterioar� a numelui lui Hristos, care este a�a de stricat�, ci 
despre ceea ce este de pre� în interiorul acestei m�rturisiri �i pe care o nume�te „Adunarea Mea“. 
Adunarea, ca so�ie a Mielului, va fi înso�itoarea Lui ve�nic�, c�ci nu va mai dura mult �i va r�suna 
„ca un glas de ape multe �i ca un glas de tunete puternice, spunând: «Aleluia! Pentru c� Domnul 
Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început s� împ�r��easc�. S� ne bucur�m �i s� ne veselim �i 
s�-I d�m glorie, pentru c� nunta Mielului a venit �i so�ia Lui s-a preg�tit!»“ (Apocalipsa 19.6, 7). 
În acea zi minunat�, Domnul va vedea rodul muncii sufletului S�u �i se va s�tura; îns� deja acum, 
când El este înc� lep�dat pe p�mânt, Adunarea este mângâierea �i bucuria Sa. 
 
     Nu este surprinz�tor c� unii care apar�in Adun�rii Sale – fiecare credincios r�scump�rat prin 
sângele Domnului Isus apar�ine Adun�rii – alearg� dup� lumea care L-a lep�dat pe Hristos, în loc 
s� tind� s� corespund� marelui privilegiu, care const� în a face bucurie inimii Sale? În toat� 
ve�nicia nu va fi un alt privilegiu mai mare pentru noi ca acesta. Nu exist� nici o alt� pierdere mai 
mare pentru noi ca credincio�i decât pierderea acestui privilegiu. Aceasta este ceea ce diavolul 
caut� s� nimiceasc� �i s� strice, iar pentru aceasta el folose�te �iretenia sa �i î�i întinde cursele 
sale. Adev�ratul biruitor, dimpotriv�, este ata�at de Domnul �i este bucuros când din pricina Sa 
pierde totul. 
 

2) Adorarea Tat�lui 
 
     Femeile din Betleem s-au adunat în jurul Naomei ca s� o felicite �i au spus: „Un fiu i s-a n�scut 
Naomei“ (4.17). Ele nu spuneau c� el ar fi fost n�scut lui Rut sau lui Boaz, ci spuneau: „Naomei“, 
deoarece copilul nu va fi altceva pentru Naomi, decât r�spl�tirea pentru „Mara“ într-o �ar� str�in�. 
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     Femeile au dat nume acestui copil, pe care îl priveau ca fiind al Naomei; „i-au pus numele 
Obed“, ceea ce înseamn� „adorator“. „�i Naomi a luat copilul �i l-a pus la sânul s�u �i i-a fost 
doic�“ (4.16). Ea a iubit foarte mult copilul, pentru c� era copilul lui Rut, care a ar�tat a�a mult� 
dragoste fa�� de ea (4.15). 
 
     Aici ne este prezentat un alt rezultat al mor�ii Domnului Isus. El a venit de la Tat�l, pentru c� 
Tat�l c�uta adoratori (Ioan 4.23). De aceea El a suferit �i a murit, iar moartea Sa nu a fost 
zadarnic�, deoarece prin ea Dumnezeu a r�scump�rat prin sângele S�u scump o mul�ime care nu 
se poate num�ra. Ace�tia pot s� se închine lui Dumnezeu în Duh �i în adev�r, deoarece cunosc 
dragostea Sa descoperit� în moartea lui Hristos. Cine poate m�sura bucuria care umple inima 
Domnului Isus, atunci când El Îi aduce lui Dumnezeu Tat�l adorarea acelora care Îl iubesc? 
Aceast� adorare din inimi care sunt umplute cu dragostea lui Dumnezeu, este pre�ioas� pentru 
Domnul Isus, pentru c� este rodul inimilor �i buzelor alor S�i, care Îl iubesc �i care sunt iubi�i de 
El. 

3) Slava împ�r�teasc� a lui Hristos 
 
     Obed a n�scut pe Isai, �i Isai a n�scut pe David, care, ca împ�rat, reprezint� profetic slava 
viitoare a lui Hristos. 
 
     Domnul este înc� lep�dat de aceast� lume, îns� timpul revenirii Sale este aproape. Atunci, El 
va purta pe Capul S�u, acoperit cândva cu spini, cununa domniei universale, iar ca Fiul puternic al 
lui David, sceptrul S�u se va întinde pân� la marginile p�mântului. Atunci, Israel Îl va primi ca 
Fiu al lui Dumnezeu �i ca Împ�rat al s�u, suspinul p�mântului stricat prin p�cat se va sfâr�i, iar tot 
ce are suflare Îl va l�uda. Fiecare not� a fiec�rui cântec va fi atunci spre lauda Împ�ratului. 
 
     Cât de mare va fi bucuria inimii Sale, când va privi la o crea�ie care prin lumina Fe�ei Sale va 
ie�i cu bucurie înaintea Lui, când oamenii, pe care El i-a salvat din robia diavolului, vor tres�lta de 
bucurie în cunoa�terea lui Dumnezeu! Îns� temelia acestei bucurii supreme, care va umple 
p�mântul în timpul slavei Sale împ�r�te�ti, o constituie suferin�ele Sale �i moartea Sa. 
 
     To�i cei care Îl iubesc cu adev�rat, doresc aceast� zi a slavei, pentru a savura momentul în care 
El va fi în�l�at �i adorat în lume, lume în care El a fost �i este dispre�uit �i batjocorit. Noi Îl iubim 
�i Îl urm�m, îns� nu din cauza unei cununi de slav�, care va str�luci cândva pe capul S�u, ci din 
pricina dragostei Sale, o dragoste care �i-a descoperit ging��ia în mijlocul ru�inii �i a nevoilor 
„Marei“ de pe Golgota. Aceast� dragoste, �i numai ea, este aceea care ar trebui s� ne constrâng� 
s�-i slujim neobosi�i, s�-L urm�m plini de d�ruire �i s�-L întâmpin�m cu dragoste din inimi 
arz�toare �i neîmp�r�ite. Aceasta este calea biruitorului. 
 
     Este dorin�a noastr� s� mergem pe aceast� cale? Atunci s� �inem strâns la ceea ce El a spus: 
„Eu vin curând: �ine cu t�rie ceea ce ai, ca nimeni s� nu-�i ia cununa. Pe înving�tor îl voi face un 
stâlp în templul Dumnezeului Meu �i nu va mai ie�i afar� nicidecum din el; �i voi scrie pe el 
Numele Dumnezeului Meu �i numele cet��ii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care coboar� din 
cer, de la Dumnezeul Meu, �i Numele Meu cel nou. Cine are urechi s� asculte ceea ce Duhul zice 
adun�rilor“ (Apocalipsa 3.11-13). 
 

J. T. Mawson 


