Το Βιβλίο της Ρουθ - Μέρος 2 (Ρουθ και Βόοζ)
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, πέρα από τον Ιωσήφ στην Παλαιά Διαθήκη, που να αντιπροσωπεύει τον Ιησού με
τόση σαφήνεια όπως ο Βόοζ. Είναι μια απεικόνιση του Νυμφίου. Είναι μια εικόνα του Λυτρωτή. Ονομάζεται Goel
(εβρ.), ο πλησιέστερος συγγενής λυτρωτής. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για τον δικό μας Λυτρωτή, τον
Ιησού.

Η Ρουθ έλαβε χάρη εξαιτίας της πιστότητάς της! Κι εσύ, το ίδιο, θα λάβεις χάρη όταν μπεις στο χωράφι του Κυρίου
με την καρδιά σου, για να μαζέψεις ταπεινά από το σιτάρι που έχει παραπέσει. Όταν δεν σ’ απασχολεί το τι θα
σκεφτεί ο οποιοσδήποτε, όταν ερωτευτείς τον Θεό του Ισραήλ και τον λαό Του!

Όπως ο Βόοζ, όταν βλέπει τη Ρουθ, έτσι και ο Ιησούς, Αγαπημένε, όταν βλέπει την δική σου καρδιά να είναι σαν
την καρδιά της Νύφης, ξέρεις τι λέει; «Άκουσα για σένα. Άκουσα τι έκανες! Άκουσα ότι άφησες τα πάντα για να
έρθεις στην γη της επαγγελίας. Άκουσα ότι άφησες τα πάντα για να φροντίσεις τη πεθερά σου!» και μετά λέει:
«Έλα εδώ στο τραπέζι». Και την φέρνει στο τραπέζι των θεριστών, στο τραπέζι των εκλεκτών. Ρουθ 2:10-11

Ο Βόοζ λέει: «Μην πας σε άλλο χωράφι!» Ο Κύριος λέει στο Σώμα του Χριστού σήμερα: «Μην φύγεις από εδώ για
να μαζέψεις στάχυα σε άλλο χωράφι! Μείνε στο δικό μου χωράφι! Μείνετε στο ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΧΩΡΑΦΙ και θα πω
στους υπηρέτες να μην σας αγγίξει κανείς! Θα σας προστατεύσω. Θα σας φέρω στο τραπέζι μου. Θα φάτε με τον
λαό Μου.» Αυτό είναι το κάλεσμα και ο τόπος, αγαπημένοι, της αληθινής Νύφης. Ρουθ 2:8-9·14

Και γίνεται ακόμη πιο εκπληκτικό! Τόσο όμορφο! Λέει η Ναόμι στη Ρουθ: «Θέλω να σε ξεκουράσω, κόρη μου.»
Της λέει λοιπόν να φορέσει τα καλά της και να αλειφθεί με αρωματικά έλαια και να πάει στα πόδια του Βόοζ, που
είναι τύπος του Ιησού, του Λυτρωτή, του «Goel». Η Ναόμι της λέει να ξεσκεπάσει τα πόδια του και να ξαπλώσει
εκεί Με ταπεινοφροσύνη, εμπιστοσύνη και υπακοή. Πηγαίνει και όταν ο Βόοζ την βλέπει, στη μέση της νύχτας,
ξαπλωμένη στα πόδια του, ελκύεται ακόμη περισσότερο από αυτήν! Η Ρουθ του λέει: «Άπλωσε τα φτερά σου
πάνω από την δούλη σου (amah: εβρ.). Εσύ είσαι ο goel μου.» Της απαντά: «Το έλεός (αγάπη) σου είναι καλύτερο
τώρα από ότι στην αρχή. Δεν αναζητάς κάποιον νεαρό, πλούσιο ή φτωχό. Ακολουθείς ΕΜΕΝΑ!» Ρουθ 3:3-10

Ο Βόοζ επιθυμεί να καλύψει (να παντρευτεί) τη Ρουθ, μια Μωαβίτισσα, επειδή είναι ένας άντρας ΧΑΡΙΤΟΣ. Εδώ
βρίσκεται μια όμορφη απεικόνιση της Καινής Διαθήκης μέσα στη μέση της Tenach (Παλαιά Διαθήκη). Εφοδιάζει τη
Ρουθ με κριθάρι (πρόνοια). Το κριθάρι είναι αρκετό για αυτήν και για τη πεθερά της. Το αφήνει να ξεχυθεί και για
τις δύο! Άφθονα! Είναι ο γιος της Ραάβ, της πόρνης που έκανε διαθήκη με το Ισραήλ. Η γενεαλογική γραμμή του
Ιησού είναι μια γραμμή χάριτος! Είναι μια σειρά ανθρώπων με καρδιά διαθήκης. Αυτό είναι που αγαπά ο Θεός, οι
άνθρωποι της χάρης και της πιστότητας, οι άνθρωποι της διαθήκης. Λέει: «Θα είσαι κι εσύ έτσι στις τελευταίες
μέρες; Η μητέρα του Βόοζ ήταν η Ραάβ η Χαναναία, μια γυναίκα πιστή στη διαθήκη που έκανε με τον Θεό και τον
λαό Του. Με παρόμοια καρδιά, ο Βόοζ παντρεύεται αυτήν την πιστή Μωαβιτισσα, και την βάζει έτσι στην
κοινότητα του λαού του Θεού. Ρουθ 3:15-17
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Σε αυτή τη γενεαλογική γραμμή υπάρχει επίσης και η Ταμάρ. Εάν διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου,
θα βρείτε την Ταμάρ, τη χήρα που ντύθηκε ως πόρνη, ώστε να συλλάβει από τον σπέρμα του Ιούδα, το σπέρμα της
γραμμής του Μεσσία! Ο Θεός την αποκαλεί δίκαιη γυναίκα, αυτήν, που ντύθηκε ως πόρνη! Εάν το σκεφτείτε αυτό
με το κεφάλι σας και όχι με την καρδιά σας, θα πείτε, «Πώς είναι δυνατόν!;» Αλλά, αγαπημένοι, η Ταμάρ ήξερε
την υπόσχεση του Θεού. Ήξερε την ΑΞΙΑ του Σπέρματος. Ήξερε την ΑΞΙΑ της ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Η Ταμάρ λαμβάνει διπλή
μερίδα: δίδυμους γιους, ένας για το «σπέρμα» του πρώτου συζύγου της που πέθανε επειδή ήταν κακός ενώπιον
του Κυρίου και ένας για το «σπέρμα» του δεύτερου συζύγου της που περιφρόνησε το σπέρμα, επειδή ο απόγονος
δεν θα ήταν δικός του, και το έχυνε στη γη! Ματθαίος 1:5 · Γένεση 38

Γνωρίζετε την αξία του σπέρματος, αγαπημένοι; Γνωρίζετε την αξία του μπολιάσματος στην κοινότητα του λαού
Ισραήλ; Γνωρίζετε την πραγματική αξία; Γνωρίζετε τι συμβαίνει; Ο Βόοζ παντρεύεται τη Ρουθ επειδή ο
πλησιέστερος συγγενής της Ναόμι αρνείται να λυτρώσει, δηλαδή να εξαγοράσει την ιδιοκτησία και να παντρευτεί
τη Ρουθ. Δεν είναι άνθρωπος της χάριτος όπως ο Βόοζ, δεν είναι εικόνα του Ιησού. Ο ένας «λυτρωτής» λέει, «Δεν
μπορώ να καταστρέψω τη δική μου κληρονομιά παίρνοντας τη Ρουθ ως σύζυγό μου», ενώ ο Βόοζ ο λυτρωτής λέει,
«Όλοι γνωρίζουν ότι είσαι (η Ρουθ) μια ενάρετη γυναίκα!» Την αγκαλιάζει και την βάζει στη γενεαλογική γραμμή
του Μεσσία! Ρουθ 4:3-12

Όταν η Ρουθ γεννά το πρώτο της παιδί, η Ναόμι βάζει το μωρό στην αγκαλιά της. Οι γυναίκες αποκαλούν το παιδί
Ωβήδ (υπηρέτης, λατρευτής: εβρ.), και λένε: «Η Naomi έχει παιδί». Πολυαγαπημένοι, το παιδί δεν ήταν μόνο της
Ρουθ, αλλά και της Ναόμι επειδή είχαν τον ίδιο «Goel», τον ίδιο Λυτρωτή. Αυτή είναι μια εικόνα της Νύφης,
αγαπημένοι μου, τις τελευταίες ημέρες. Η Νύφη είναι Εβραίοι και Εθνικοί μαζί, όπου γεννιόμαστε και ωριμάζουμε
σε άντρα τέλειο, που μέτρο της τελειότητάς της είναι ο Χριστός. ΜΑΖΙ! Ρουθ 4:13-17

Θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με τον Θεό του Ισραήλ και με τον λαό Του όχι μόνο στις καλές στιγμές, αλλά
και στις δύσκολες. Θέλουμε να συνδεόμαστε από την καρδιά και όχι εγκεφαλικά, όχι επειδή θεολογικά μας λένε
ότι «πρέπει». Αυτό δεν είναι αρκετό! Δεν είναι αρκετό για να μας κρατήσει κατά τους έσχατους καιρούς. Δεν αρκεί
για να τα βγάλουμε πέρα μέσα στις δύσκολες σκοτεινές μέρες. Θα πρέπει να έχουμε καρδιά σαν τη Ρουθ που να
λέει: «Όπου πας, θα πάω. Ο Θεός σου θα είναι Θεός μου. Ο λαός σου θα είναι λαός μου. Όπου πεθάνεις, εκεί θα
ταφώ και τίποτα άλλο από το θάνατο δεν θα μας χωρίσει!»

«Ω Ιησού Λυτρωτή μας, γέννησε αυτή την αγάπη στην καρδιά του Σώματός σου, της Νύφης σου! Γέννησε αυτή την
αγάπη στα έθνη! Δώσε μας την καρδιά της Ρουθ! Δώσε μας την καρδιά της Ναόμι! Δώσε μας την καρδιά του Βόοζ,
την πιο όμορφη απεικόνισή Σου, Κύριε, αυτόν τον άντρα της χάρης και του οράματος.

Αγαπημένοι, ας αλλάξουμε τη στάση της καρδιάς μας, ας πάμε βαθύτερα. Ας γίνουμε πραγματικά η Νύφη που
περνά και μπαίνει στο χωράφι του Νυμφίου. Ας μπολιαστούμε ολοκληρωτικά στην κοινότητα του λαού Ισραήλ, ας
γίνουμε ένα με τη γραμμή του Μεσσία.

Γκρέτα Μαύρο
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