


Slægtsbog for Jesus

Ruth er stammoder til Jesus – Matt 1,5-6:

Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn.

Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre.  
Juda blev med Tamar far til Peres og Zera, Peres blev far til Hesron, Hesron 
til Ram,  Ram til Amminadab, Amminadab til Nakshon, og Nakshon til 
Salmon.  Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Ruth 
far til Obed, Obed blev far til Isaj,  og Isaj blev far til kong David.



Kvinderne i Jesu slægtsbog

Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn.

Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre. 
 Juda blev med Tamar far til Peres og Zera, Peres blev far til Hesron, 
Hesron til Ram,  Ram til Amminadab, Amminadab til Nakshon, og 
Nakshon til Salmon.  Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev 

med Ruth far til Obed, Obed blev far til Isaj,  og Isaj blev far til kong 
David.



Kvinderne i Jesu slægtsbog

Matt 1,6-16:

Isaj blev far til kong David. David blev med Urias' hustru far til Salomo,  
Salomo blev far til Rehabeam, Rehabeam til Abija, Abija til Asaf,  Asaf til Joshafat, 
Joshafat til Joram, Joram til Uzzija,  Uzzija til Jotam, Jotam til Akaz, Akaz til Hizkija, 
 Hizkija til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josija,  og Josija til Jekonja og 
hans brødre under bortførelsen til Babylon.

Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubbabel, 
 Zerubbabel til Abiud, Abiud til Eljakim, Eljakim til Azor,  Azor til Sadok, Sadok til 
Akim, Akim til Eliud,  Eliud til Eleazar, Eleazar til Mattan, Mattan til Jakob  og 
Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.



Guds uransagelige veje – kap. 1

Hvorfor Gud? Hvorfor skal vi lide? Er det min egen skyld?

Hvis I ikke hører på mig og ikke følger alle disse befalinger … skal jeres 
kraft skal opbruges til ingen nytte, jeres land skal ikke give afgrøde, og 
træerne i landet skal ikke give frugt. (3 Mos 26,14 + 20)



Guds uransagelige veje – kap. 1

Hvorfor Gud? Hvorfor skal vi lide? Er det min egen skyld?

»Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du 
går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din Gud 
er min Gud.  Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren 
ramme mig igen og igen: Kun døden skal skille os!« (1,16-17)



Trofast og udholdende kærlighed – kap. 2

Hvordan opnår Gud sin vilje? 

Svar med: hvem, hvordan og hvad?

Hvem? 

Guds skjulte hånd bag en håbløs situation

God is on the move



Trofast og udholdende kærlighed – kap. 2

Hvordan?

Gud virker gennem almindelige mennesker!

Svigermoderen spurgte hende: »Hvor har du samlet aks i dag, hvor har 
du arbejdet? Velsignet være han, som ville kendes ved dig!« (2,19).

Boaz svarede hende: »Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort! 
Måtte du få den fulde løn af Herren, Israels Gud, nu da du har søgt ly 
under hans vinger!« (2,12)

»Jeg er Ruth, din trælkvinde. Bred din kappe over (egentlig: vingen af din 
kappe) din trælkvinde, for du er løser.« (3,9).



Trofast og udholdende kærlighed – kap. 2

Hvad?

Hvad skal vi gøre for at fremme Guds rige hos os?

»Måtte Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de 
afdøde og mod mig« (1,8)

»Herren velsigne ham, Herren som ikke svigter sin troskab mod de 
levende og de døde!« (2,20)

»Herren velsigne dig, min pige! Den trofasthed, du viser nu, er endnu 
større end den, du hidtil har vist.« (3,10)



Trofast og udholdende kærlighed – kap. 2

Hvad?

Hvad skal vi gøre for at fremme Guds rige hos os?

Vise kærlighed som tager initiativet!



Det passende i en upassende adfærd – kap. 3

Levirats-ægteskabet (svoger-ægteskabet)

Når brødre bor sammen, og en af dem dør uden at have fået en søn, 
skal den afdødes hustru ikke gifte sig med nogen uden for slægten; 
hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende og udføre sin 
svogerpligt mod hende. Den første søn, hun føder, skal bære den 
afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslettet i Israel (5 Mos 
25,5-6)



Det passende i en upassende adfærd – kap. 3

Indløsningsloven

Når det går dårligt for din landsmand, så han må sælge af sin ejendom, 
skal den, der står ham nærmest, træde til som løser og indløse, hvad 
hans slægtning har solgt. (3 Mos 25,25)



Det passende i en upassende adfærd – kap. 3

Noomi og Ruth falder uden for lovens bestemmelser

Noomi havde en slægtning på sin mands side, en velstående mand af 
Elimeleks slægt; han hed Boaz (2,1).



Det passende i en upassende adfærd – kap. 3

Lovens bogstav – og lovens ånd (hensigt)

Boaz – en mand af ære: Noomi havde en slægtning på sin mands side, 
en velstående mand af Elimeleks slægt; han hed Boaz (2,1).

Ruth – en kvinde med integritet: Boaz sagde: »Herren velsigne dig, min 
pige! Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har 
vist …  Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde.« (3,9-10)



Bogens konklusion

Sådan ender Ruths bog: 

”Boaz fik Obed, Obed fik Isaj, og Isaj fik David” (Ruth 4,22)

Sådan begynder Matthæusevangeliet:

”Isaj blev far til kong David … Jakob blev far til Josef, Marias mand. Hun 
fødte Jesus, som kaldes Kristus. (Matt 1,3-6)
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