
ROMANÞA RÃSCUMPÃRÃRII

Am făcut o nouă oglindă a paginii, la dimensiunile fiale de
135 x 205 mm.

După cum se poate vedea, linia verdeverticală de ambele
părţi delimitează linia verticală de la marginea textului, iar
linia verde orinzontală (de sus) marcheaza linia de sub titlul
de cap de pagină. De asemenea, titlul de cap de pagină nu
merge mai sus de lina albastră (a paginii).
Nu am mai pus acea grafică la început de capitol (în partea
de sus) şi nici acele boxuri laterale. La aceste boxuri laterale te
rog să ţii cont să nu fie mai puţin de 7 mm între colţul
exterior şi marginea foi (pe unde se taie). Şi cred că ai putea
folosi fontul de 11, iar numele autorului de 10 (sau 9.5). La
box să păstrezi acelaşi runaround.
La fel, nu am pus notele în pagină. Rămân în continuare de
9.
La Bibliografie am făcut textul mai mic, de 10 şi am redus şi
spaţiul de intrare la rând, din 10 cu -10, am făcut 6 cu -6.
Am dat tot textul la 10,5 cu leading de 14. După ce am făcut
câteva listări pe foi am decis că e destul de bun la această
nouă dimensiune.
Tot textul are acum kern 0.
Şi e setat fără despărţirea în silabe automată. Cred că acum se
poate lucra mult mai bine cu textul. Am eliminat unde am
văzut toate acele Shift + Enter.
Mai trebuie pus[ grafica la Cuprins.
Cum vrei, dar cred că poţi folosi textul pe care l-am refăcut
(setările scrise mai sus).
Cam asta cred că e.





Bebe Ciauşu

ROMANÞA
RÃSCUMPÃRÃRII

Expunere omiletică a cărţii Rut

Editura Casa Cărţii, Oradea
2008



Romanţa răscumpărării © 2008 Bebe Ciauşu

Citatele biblice sunt luate din Sfânta Scriptură, traducerea Dumitru
Cornilescu, cu excepţia celor precizate.

Prima ediţie în limba română publicată de:
Editura Casa Cărţii
O. P. 1, C. P. 270
410610 Oradea, România
Tel. / Fax: 0259-469057; 0359-800761; 0722-669566
E-mail: info@ecasacartii.ro
www.ecasacartii.ro

Editare literară şi teologică: Ioan Giura
Tehnoredactare: Timotei Bulzan
Coperta: Adi Mihocaş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

CIAUŞU, BEBE
Romanţa răscumpărării / Bebe Ciauşu. - Oradea :

Casa Cărţii, 2008
ISBN 978-973-8998-33-9

2



Soţiei mele,
a cărei dragoste mă inspiră mereu
să-L iubesc pe Răscumpărătorul.

Mamei mele,
o Rut în cel mai plenar sens al cuvântului.

Celor dragi,
care încă locuiesc în Moab.

Bisericii „Harul“ din Ineu, Arad,
o adevărată „Casă a pâinii“
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Introducere

Cartea Rut este genul de carte care, dacă n-ar fi existat, ar fi
trebuit neapărat scrisă. Viaţa ne-ar fi fost mult mai săracă fără o
asemenea capodoperă literară şi spirituală şi, mai ales, în lipsa ei,
n-am fi cunoscut niciodată o parte semnificativă din căile
nebănuite ale Domnului de a-Şi duce la îndeplinire planurile
providenţiale prin care avea să-L aducă pe Mesia în lume. Este o
dramă foarte bine pusă în scenă de Regizorul Divin, prin care vrea
să ne arate că El supraveghează îndeaproape viaţa aleşilor Săi
pentru ca nimic să nu-i împiedice să vină la El. Este una dintre
cele mai frumoase imagini biblice – dacă nu chiar cea mai
frumoasă – prin care ne este revelat adevărul divin potrivit căruia
nimic nu stă împotriva planurilor lui Dumnezeu de a mântui
omul aflat pe căi pierdute. Pe scurt, cartea Rut este Biblia în
miniatură, adică prezentarea întregii lucrări a lui Dumnezeu de
la căderea omului în păcat (reprezentată de îndepărtarea lui
Elimelec şi a familiei sale de Betleem – locul binecuvântărilor lui
Dumnezeu – şi plecarea în Moab – locul aflat sub blestem divin),
până la răscumpărarea Bisericii (reprezentată aici de Rut, moabita,
femeia adusă din afara Israelului pentru a se bucura de
binecuvântările speciale ale lui Dumnezeu) de către Go’el-ul divin
(ilustrat aici de Boaz).

Niciunde în Biblie nu vom mai întâlni o poveste de dragoste la
fel de frumoasă, care să ilustreze iubirea nemărginită pe care
Dumnezeu o are faţă de lumea înstrăinată de El, ca şi aici. Această
carte este literalmente o „romanţă a răscumpărării“ scrisă cu
degetul lui Dumnezeu.
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Când Benjamin Franklin a fost ambasadorul SUA în Franţa,
frecventa uneori Infiedels Club, un grup care petrecea cea mai
mare parte a timpului căutând şi citind marile capodopere ale
literaturii universale. Într-o seară, cu prilejul unei ocazii speciale,
Franklin a citit cartea Rut, schimbând, însă, numele astfel încât
personajele să nu fie recunoscute ca făcând parte dintr-o carte a
Bibliei. Când a terminat, membrii clubului erau extaziaţi, spunând
deschis că a fost una dintre cele mai frumoase povestiri scurte pe
care le auziseră vreodată, şi l-au rugat pe Franklin să le spună
unde a găsit o capodoperă literară atât de remarcabilă. A fost o
plăcere deosebită pentru el să le spună că este o povestire aflată în
Cartea despre care spuseseră cu ceva vreme în urmă că nu conţine
nimic frumos.

Cartea Rut este cu certitudine o capodoperă literară, dar a fost
ignorată foarte multă vreme de învăţaţii lumii pentru simplul fapt
că este cuprinsă într-o culegere de cărţi „religioase“. Probabil ar fi
avut mai multă trecere înaintea lor dacă s-ar fi petrecut într-un
spaţiu laic.

Mai mereu lumea a apreciat „frumosul“ care în ochii lui
Dumnezeu este hâd şi a dezapreciat „hâdul“ care în ochii lui
Dumnezeu este frumos. Câtă dreptate avea apostolul Pavel când
spunea că: „Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de
ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să
facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii
şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să facă de ruşine
pe cele ce sunt“ (1 Corinteni 1:27–28)!

Şi totuşi, deşi este o poveste frumoasă în sine, înţelesul din
spatele acestei povestiri este mult mai important. Ea nu prezintă
doar drama familiei lui Elimelec, care se îndepărtează de
Dumnezeu şi consecinţele tragice ale acestui fapt, sau scoaterea
lui Naomi şi a lui Rut din Moab pentru a fi răscumpărate de Boaz
şi pentru a deveni strămoşii regelui David, ci îndepărtarea întregii
omeniri de Creatorul ei şi consecinţele dezastruoase ale acestei
alegeri fatale. Mai mult, ea ne aminteşte de aducerea Neamurilor
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în locul unde se primesc binecuvântările mântuirii şi înfierii în
familia lui Dumnezeu şi fascinanta poveste de dragoste dintre Isus
Cristos şi Biserică.

Nu ştiu cu precizie dacă Duhul Sfânt, care a inspirat Scripturile,
a dorit ca noi să vedem în cartea Rut romanţa răscumpărării
Bisericii de către Isus Cristos, dar cred cu convingere că nu greşim
dacă o aplicăm în felul acesta. Fără a spiritualiza conţinutul cărţii,
cred că odată ce înţelegem semnificaţia numelor personajelor
principale – deloc alese la întâmplare – vom realiza că este,
într-adevăr, Evanghelia în miniatură. Odată am fost invitat la o
întâlnire de tineret unde pastorul organizator a ţinut să-mi spună
de la bun început să prezint Evanghelia în maxim un sfert de oră.
Fiind obişnuit să ţin mesaje mai lungi în biserică n-am ştiut cum
o să mă descurc, dar am ales să prezint, pe scurt, cartea Rut şi toată
lumea a înţeles mesajul extrem de simplu, dar deloc simplist,
complet fără a fi câtuşi de puţin complex, al drumului parcurs de
omenire de la căderea în păcat şi până la răscumpărare, ba chiar
până la glorificarea Bisericii.

Deşi este aşezată ca într-un sandwich între două mari cărţi de
istorie narativă ale Vechiului Testament – Judecători şi 1 Samuel –
cartea Rut are o semnificaţie specială şi prin numărul pe care-l are
în ordinea canonului biblic: opt. Acest număr semnifică mai mereu
în limbaj biblic: un nou început. După perioada foarte întunecată
a judecătorilor când fiecare făcea ce-i plăcea în Israel, când
avertismentele lui Dumnezeu păreau a nu avea nicio valoare iar
pocăinţa era circumstanţială, cartea Rut este ca o rază de soare ce
străbate prin norii întunecaţi ai unei ere caracterizată de apostazie.
Dumnezeu voia să transmită poporului Său prin această carte că
niciodată omul nu poate fugi atât de departe încât mâna Sa să nu-l
poată prinde, că oricât ar fi de căzut şi nenorocit, genunchii Săi
sunt gata să se aplece pentru a-l ridica la o viaţă nouă.

De fapt, un lucru foarte interesant al acestei cărţi este că
Dumnezeu nu vorbeşte deloc în mod direct. Destul de ciudat,
având în vedere că până aici Biblia ne-a obişnuit cu expresii de
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genul: „Dumnezeu a zis…!“ sau „Aşa vorbeşte Domnul…!“ De ce?
Cred că era prea ocupat să lucreze pentru a pregăti binecuvân-
tările extraordinare de care au avut parte Naomi, Rut şi Boaz mai
târziu. Acest lucru se întâmplă uneori şi în experienţa noastră,
când nu auzim vocea lui Dumnezeu deşi ne rugăm insistent
pentru diverse lucruri. Este, pur şi simplu, ocupat să lucreze spre
binele nostru.

Un alt detaliu important al acestei cărţi este că nu se potriveşte
tiparelor evreieşti. Într-un context cultural în care oamenii erau
obişnuiţi ca acţiunea să se petreacă în jurul bărbatului, care era
capul familiei, Elimelec moare chiar la începutul cărţii. Este ca şi
cum Arnold ar muri când se trage primul glonţ în film. Trebuie să
fi fost şocant pentru evreul obişnuit să audă începutul acestei
povestiri, dar el trebuia să înţeleagă faptul că, pe de-o parte
Dumnezeu nu acceptă la infinit aroganţa şi răzvrătirea noastră
faţă de El, iar pe de altă parte, că atunci când are un plan cu un
ales al Său (în cazul de faţă Naomi), este gata să îndepărteze orice
îl ţine în locul păcătos, chiar pe cei dragi.

Multe alte detalii surprinzătoare veţi descoperi pe paginile
acestei cărţi, tocmai de aceea, după ce mesajul ei a îmbogăţit
într-un mod uimitor viaţa mea şi a credincioşilor pe care-i
păstoresc, şi după ce este trecută în întregime prin experienţa
amvonală, o punem la dispoziţia cititorilor sub forma unui ciclu
de mesaje, cu speranţa că vă veţi bucura la fel de mult ca şi noi de
redescoperirea frumosului ei parfum, chiar dacă (sau tocmai
pentru că) este păstrat într-o „sticluţă“ atât de mică. Veţi descoperi
că în contextul post-modern în care trăim, la fel de tulbure ca şi cel
al Judecătorilor, cartea Rut, are un mesaj mai actual ca niciodată:
Dumnezeu vrea un nou început pentru noi. El vrea cu tot
dinadinsul să ne binecuvineze.

Dacă vreţi să citiţi cartea Rut înainte de a vă apuca să lecturaţi
acest ciclu de mesaje, vă asigur că va fi foarte uşor de înţeles şi vă
va lua doar 20 de minute. Haideţi să pornim la drum!
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1
Ruina ca rezultat al rãzvrãtirii

Momentul în care ne îndepărtăm de
Dumnezeu şi apucăm pe căile păcatului este
momentul când sufletele noastre încep să
înfometeze.

Cartea Rut este o relatare a modului miraculos în care lucrează
Dumnezeu pentru a-Şi împlini scopurile. Este o povestire menită
să ofere speranţă oamenilor care se întreabă: „Unde este
Dumnezeu când sufăr?“ sau „De ce li se întâmplă lucruri rele
oamenilor buni?“. Este o expunere fascinantă a providenţei lui
Dumnezeu, scrisă special pentru oameni care se întreabă unde
este Dumnezeu când o tragedie după alta asaltează credinţa lor, şi
dacă se merită să trăiască o viaţă de integritate morală când
(aparent) nimic bun nu li se întâmplă. De asemenea, este o carte
destinată oamenilor lipsiţi de speranţă, care nu-şi pot imagina că
vreun lucru extraordinar pregătit de Dumnezeu se poate „infiltra“
în viaţa lor, schimbându-le întreaga viziune asupra lui Dumnezeu
şi a vieţii. Este o carte menită să aducă multă prospeţime în viaţa
de credinţă a tuturor celor ce trec acum sau vor trece mai târziu
prin încercări.

În Vechiul Testament sunt doar două cărţi care poartă numele
unor femei. Prima este cartea Rut, iar cea de-a doua este cartea
Estera. Sunt două cărţi care, în aparenţă, sunt foarte diferite, dar,
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în esenţă, sunt foarte asemănătoare. De exemplu, Estera a fost
regină, pe când Rut a fost o femeie săracă. Estera a fost evreică şi s-a
căsătorit cu un om ce nu aparţinea poporului său, în timp ce Rut a

fost o neevreică, dar s-a căsătorit cu un evreu. Cartea
Estera începe cu o petrecere îmbelşugată, în schimb,
cartea Rut începe cu o foamete. Şi descrierea
diferenţelor existente între aceste două cărţi poate
continua. Dar amândouă, în profunzimea lor, se
concentrează pe relatarea providenţei lui Dumnezeu,
a purtării Sale de grijă faţă de poporul ales.

Au fost vremuri în istoria lumii când oamenii au
fost tentaţi să spună că Biserica nu va avea nici un
viitor, dar ea a continuat să existe, ba chiar să se
extindă până la marginile pământului. Astăzi, când

detractorii ei afirmă că lucrarea şi mărturia Bisericii nu mai sunt
relevante sau că ea însăşi este o instituţie pe moarte, cred că este
vital să ne întoarcem privirile spre aceste două cărţi extraordinare
ale Bibliei, în special spre cartea Rut, pentru a ne aminti că
existenţa Bisericii nu va înceta niciodată, că nici măcar „porţile
locuinţei morţilor nu o vor birui“ (cf. Matei 16:18), deoarece ea este
Mireasa Mirelui Slăvit şi trebuie înfăţişată înaintea Tatălui ceresc
fără pată şi fără zbârcitură, ci sfântă şi fără prihană (cf. Efeseni
5:27). Ea este ţinută şi păstrată de puterea miraculoasă a lui
Dumnezeu, este sub supravegherea Sa directă, pentru că are un
scop măreţ, are un viitor şi o nădejde pentru ea. El a promis că,
până la sfârşitul veacurilor, oameni din orice naţiune vor fi
binecuvântaţi prin lucrarea salvatoare a lui Isus Cristos, iar cartea
Rut ne aminteşte că, oricât de mult ar cădea în ochii oamenilor
cauza lui Dumnezeu, din perspectiva cerului Biserica mărşăluieşte
triumfător înspre cetatea veşnică, pentru a intra pe porţi înauntru.
În cadrul ei sunt adunaţi păcătoşii şi făcuţi copii de Dumnezeu,
sunt schimbate vieţi şi este clădit un viitor strălucit pentru bărbaţii,
femeile şi copiii care se adăpostesc sub „aripile“ lui Dumnezeu.

Cartea Rut ne aminteşte că preocuparea specială a lui
Dumnezeu este să aibă grijă de preaiubiţii Lui, că este posibil

Cartea Rut ne
aminteºte cã
preocuparea
specialã a lui

Dumnezeu este
sã aibã grijã de
preaiubiþii Lui.


