УДК: 27-243.27
УДК:

Теолошки погледи / Theological Views
Година / Volume XLIX
Број / Issue 2/2016,
стр. / pp. 239–246.

Блажени Теодорит, епископ кирски:
О изаб раним тешким местима Светог Писма

Тумачење Књиге о Рути

1

Τοῦ μακαρίου Θεοδωρήτου, ἐπισκόπου Κύρου,
εἰς τὰ ἂπορα τῆς θείας γραφῆς κατʹ ἐκλογήν,

ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΘ

I

I

(1) Τί δήποτε τὸ κατὰ τὴν Ῥοὺθ
συνεγράφη διήγημα; Πρῶτον διὰ
τὸν δεσπότην Χριστόν· ἐξ αὐτῆς γὰρ
κατὰ σάρκα βεβλάστηκε. διὸ δὴ καὶ
ὁ θειότατος Ματθαῖος τὴν γενεαλογίαν συγγράψων, τὰς μὲν ἐπ’
ἀρετῇ πολυθρυλλήτους γυναῖκας
κατέλιπε, τὴν Σάρραν καὶ τὴν
Ῥεβέκκαν καὶ τὰς ἄλλας· τῆς δέ γε
Θάμαρ ἐμνημόνευσε καὶ τῆς Ῥαὰβ
καὶ τῆς Ῥούθ· καὶ μέντοι καὶ τῆς
τοῦ Οὐρίου, διδάσκων ὡς πάντων

(1) Зашто је написана Књига
о Рути? Најпре, написана је због
Господа Христа који телесно /по
рекло/ вуче од Рутиних /сродни
ка/. Зато је божанствени Матеј,
пишући /јеванђељски/ родослов,
прешао ћутке преко врлина на
широко познатих жена као што
су Сара, Ребека и друге, a ипак
споменуо Тамару, Рахаву и Ури
јиницу, тиме нас учећи да Божији
Јединородни Син постаде човек

1
Превод старогрчког изворника Τοῦ μακαρίου Θεοδωρήτου, ἐπισκόπου Κύρου, εἰς
τὰ ἂπορα τῆς θείας γραφῆς κατʹ ἐκλογήν, ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΘ, доносимо према најновијем
критичком издању: John F. Petruccione, Theodoret of Cyrus, The Questions on the Octateuch
Volume II: On Levitcus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth, (Library of Early
Christianity, II), The Catholic University of America Press, Washington, D. C., 2007, 362–375.
Теодоритово тумачење Књиге о Рути представља једини до данас сачуван целовити патри
стички коментар на овај старозаветан спис. Речи у загради су додатак преводиоца.
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ἀνθρώπων χάριν ὁ τοῦ Θεοῦ μονογενὴς ἐνηνθρώπησε καὶ ἰουδαίων καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν καὶ
ἁμαρτωλῶν καὶ δικαίων. ἡ μὲν γὰρ
Ῥοὺθ μωαβῖτις, ἡ δέ γε Βερσαβεὲ
παρανόμως συνήφθη τῷ βασιλεῖ.
πόρνη δὲ καὶ ἡ Ῥαάβ, ἀλλὰ διὰ
πίστεως τῆς σωτηρίας τετύχηκε·
καὶ ἡ Θάμαρ δὲ ταύτῃ λαμπρύνεται. οὐ γὰρ ἀκολασίας ἕνεκα τῷ κηδεστῇ κεκοινώνηκεν· ἀλλ’ ὁρῶσα
μὴ βουλόμενον αὐτῇ συνάψαι τὸν
παῖδα, ἔκλεψε τὴν γεωργίαν, ἵνα
βλαστήσῃ τὴν εὐλογίαν. αὐτίκα
γοῦν μετὰ τοῦτον τὸν σπόρον
ἄλλον οὐκ ἐδέξατο σπόρον, ἀλλὰ
τὴν ἀγαμίαν ἠγάπησεν.
Ἲδοι δ’ ἄν τις καὶ τὴν Ῥοὺθ
διὰ τὴν εὐσέβειαν, τοὺς μὲν γεγεννηκότας καταλιποῦσαν, ἀκολου
θήσασαν δὲ τῇ πενθερᾷ. εἶπε, γάρ
φησιν, ἡ Ῥούθ, μή μοι γένοιτο τοῦ
καταλιπεῖν σε, ἢ τοῦ ἀποστρέψαι
ὄπισθέν σου, ὅτι οὗ ἐὰν πορευθῇς
σὺ πορεύσομαι· καὶ οὗ ἐὰν αὐλισθῇς
αὐλισθήσομαι ἐκεῖ ὅτι ὁ λαός σου
λαός μου· καὶ ὁ Θεός σου Θεός μου·
καὶ οὗ ἂν ἀποθάνῃς, ἀποθανοῦμαι
καὶ ἐκεῖ ταφήσομαι. τάδε ποιήσαι
μοι Κύριος, καὶ τάδε προσθείη, ὅτι
θάνατος διαστελεῖ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ
καὶ σοῦ. καὶ ταῦτα εἴρηκε πολλάκις
ὑπὸ τῆς κηδεστρίας παρακληθεῖσα
πρὸς τοὺς γεγεννηκότας ἐπανελθεῖν· ἀποστράφητε, γὰρ ἔφη, θυγατέρες μου· καὶ ἵνα τί πορεύεσθε
μετ’ ἐμοῦ; μὴ ἔτι μοι υἱοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ
μου καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς ἄνδρας;
ἀποστράφητε δὴ θυγατέρες μου,
ὅτι γεγήρακα, τοῦ μὴ εἶναι ἀνδρὶ
καὶ εἶπον· οὐκ ἔστι μοι ὑπόστασις
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ради свих људи: заједно Јевреја
и незнабожаца, грешника и пра
ведника. Јер Рута беше Моавка,
Уријиница се незаконито сједини
са царем /Давидом/, а Рахава би
курва која вером ипак стече спа
сење. Тамара се, такође, вером
истицаше у односу на друге. На
крају крајева, она се не упусти у
полни однос са својим свекром из
разузданости, већ – видевши да
он не жели оженити њоме свог си
на – на превару узе садницу како
би ова процветала у благослов. И
заиста, након овог засејавања он
да не прими, ни једно, ни друго,
већ заволе своје удовиштво.
Свако може видети да Рута из
побожности напусти родитеље и
отиде за својом свекрвом. Јер го
ворише она: Немој ме наговарати
да те оставим и од тебе отидем;
јер куда год ти идеш, идем и ја; и
где се год ти настаниш, настанићу
се и ја; твој је народ мој народ, и
твој је Бог мој Бог. Где ти умреш,
умрећу и ја, и онде ћу бити погре
бена. То нека ми учини Господ и то
нека ми дода, смрт ће ме само ра
ставити с тобом. Рута ово каза
након што је свекрва више пута
мољаше да се врати својим роди
тељима говорећи: Идите натраг,
кће
ри мо
је; што би
сте ишле са
мном? Зар ћу још имати синова у
утроби својој да вам буду мужеви?
Вратите се, кћери моје, идите; јер
сам остарела и нисам за удају. А и
да кажем да се надам и да се још
ноћас удам, и да родим синове, зар
ћете их ви чекати док одрасту?

Блажени Теодорит Кирски, Тумачење Књиге о Рути

τοῦ γενέσθαι με ἀνδρί. καὶ τέξο μαι
υἱούς, μὴ αὐτοὺς προσδέξεσθε ἕως οὗ
ἀνδρυν θῶσιν; ἢ αὐτοῖς κατασχεθήσεσθε τοῦ μὴ γενέσθαι ἀνδρί; μὴ δὴ θυγατέρες μου, ὅτι ἐπικράνθη μοι ὑπὲρ
ὑμᾶς, ὅτι ἐξῆλθεν ἐν ἐμοὶ χεὶρ Κυρίου.
οὔτε, φησίν, ἐγκύμων εἰμὶ ἵνα τοῖς ὑπ’
ἐμοῦ τεχθησομένοις ἀναμείνητε συναφθῆναι, οὔτε ἀνδρί με γήμασθαι
δυνατὸν διὰ τὸ γῆρας· ἵνα προσμένητέ
μου τὸν γάμον, καὶ τὴν παιδοποιΐαν
καὶ τὴν ἐκείνων ἀναστροφήν. ἐγὼ γὰρ
θεήλατον ἐδεξάμην πληγήν.

Зар ћете тога ради стајати не
удате? Немојте, кћери моје; јер
су моји јади већи од ваших, јер
се рука Господња подигла на ме.
Она /заправо хтеде да им/ каже:
Нисам трудна, те зато немојте
чекати да се удате за синове ко
је бих родила; с обзиром на мо
је године, не могу бити удата за
мужа и стога немојте чекати да
се удам, изродим децу и подиг
нем их. Јер, благодарно примих
од Бога послат ми ударац.

(2) Ἒδει μὲν οὖν καὶ διὰ τὸν
δεσπότην ἀνάγραπτον γενέσθαι τῆς
Ῥοὺθ τὸ διήγημα· ἱκανὴ δὲ ὅμως καὶ
αὐτὴ καθ’ αὑτὴν ἡ ἱστορία πᾶσαν προσενεγκεῖν ὠφέλειαν τοῖς τὰ τοιαῦτα
κερδαίνειν ἐπισταμένοις. διδάσκει
γὰρ ἡμᾶς καὶ τῆς Νοεμὶν τὰς χαλεπὰς συμφορὰς καὶ τὴν ἐπαινετὴν
καρτερίαν καὶ τῶν νυμφῶν τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν περὶ τὴν πενθερὰν
φιλοστοργίαν· καὶ διαφερόντως τῆς
Ῥοὺθ ἣ γεγηρακυῖαν γυναῖκα καὶ πενομένην τῶν γεγεννηκότων προὐτίμησε διὰ τὴν τῆς γνώμης εὐσέβειαν καὶ
τὴν τοῦ ὁμοζύγου μνήμην. ἐδίδαξε δὲ
ἡμᾶς καὶ τοῦ Βοὸζ τὴν ἀρετήν. οὐ γὰρ
μόνον φιλοτίμως τῇ Ῥοὺθ τοῦ καρποῦ μεταδέδωκεν, ἀλλὰ καὶ λόγοις
ἐψυχαγώγησε. μὴ πορευθῇς, γὰρ ἔφη,
θύγατερ, ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ συλλέξαι·
ἀλλ’ ὧδε κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων μου. κελεύσας δὲ αὐτῇ καὶ συνεσθίειν καὶ συμπίνειν τοῖς θερίζουσιν,
ἐπήγαγεν· ἀπαγγελίᾳ ἀπηγγέλη μοι,
ὅσα πεποίηκας μετὰ τῆς πενθερᾶς σου,
μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἄνδρα σου καὶ
πῶς κατέλιπες τὸν πατέρα σου καὶ τὴν

(2) Иа
ко је при
ча о Ру
ти
свакако требало да буде запи
сана због Господа /Христа/, ово
писано сведочанство је само по
себи довољно да пружи корист
онима који знају како њиме да
се окористе. Заиста, ово /сведо
чанство/ нас подучава о Ноје
мининим великим невољама и
похвалном трпљењу, о чедности
младих жена и њиховој нежној
љубави према свекрви, нарочи
то од стране Руте која – будући
подстакнута побожним настоја
њем и сећањем на мужа – поча
ствова стару и сиромашну /све
крву/ више од својих родитеља.
Такође нас учи и Возовој врлини
који великодушно подели своје
усеве с Рутом и охрабриваше је
говорећи: Кћери моја; немој ићи
на другу њиву да пабирчиш ... не
го се држи мојих девојака. И на
кон што јој понуди да пије и једе
са жетеоцима, јоште додаде: Чух
све што си чинила свекрви својој
по смрти мужа својега и како си
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μητέρα σου καὶ τὴν γῆν τῆς γενέσεώς
σου, καὶ ἐπορεύθης πρὸς λαόν, ὃν οὐκ
ᾔδεις ἐχθὲς καὶ τρί της. ἀποτίσαι σοι
Κύριος τὴν ἐργασίαν σου, καὶ γένοιτο
ὁ μισθός σου πλήρης παρὰ Κυρίου
Θεοῦ Ἰσραήλ, πρὸς ὃν ἦλθες πεποιθέναι ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ. καὶ
τετύχηκεν ἡ εὐλογία τέλους. ἔλαβε
γὰρ τὸν μισθὸν πλήρη παρὰ Κυρίου,
πρόγονος γενομένη τῆς τῶν ἐθνῶν
εὐλογίας. οὐ μόνον δὲ αὐτῇ τροφῆς
μεταδέδωκεν, ἀλλὰ καὶ αὐτουργὸς
τῆς θεραπείας ἐγένετο· οὐκ ἄλλῳ
διακονῆσαι προστάξας, ἀλλ’ αὐτὸς
κατασκευάσας τὰ ἄλφιτα καὶ τοὺς
ἄρτους μάλα φιλοτίμως προσενεγκών, κορεσθεῖσα γὰρ ἀπήνεγκε τὸ περιττεῦσαν τῇ πενθερᾷ.
εὐγνωμόνως δὲ καὶ ἡ κηδέστρια τὸν
ἀπόντα εὐεργέτην ταῖς εὐλογίαις
ἠμείψατο. ἔφη γάρ, εἴη ὁ ἐπιγνούς σε
εὐλογημένος, ὅτι ἐχόρτασε ψυχὴν
κενήν, καθὼς ἐποίησε μεθ’ οὗ ἐποίησεν. οὐ γὰρ εἰς τὴν σήν, φησί, πενίαν
ἀπέβλεψεν, ἀλλ’ εἰς τὸν νομοθέτην
ὃς διηγόρευσε πᾶσαν ποιεῖσθαι τῶν
χηρῶν ἐπιμέλειαν.

оставила оца својега и матер своју
и постојбину своју, па си дошла к
народу који ниси знала пре. Господ
да ти плати за дело твоје и да
ти плата буде потпуна од Госпо
да Бога Израиљева кад си дошла да
се под крилима Његовим склониш.
И благослов овај би испуњен. Јер
она прими велику плату од Госпо
да и постаде прамајка благослова
народа /=Исуса Христа/. Не само
да Воз подели своју храну с њом,
већ и сам веома брињаше о њој.
Нико други је не служаше, већ јој
он сам великодушно даде житари
це и принесе векне хлеба. Пошто
се наситила, она однесе свекрви
од онога што је преостало. Све
крва заузврат благодарно благо
слови њеног одсутног добротвора
говорећи: Да је благословен који
те је погледао, зато што он наси
ти своју празну душу бринући се о
теби. Јер не погледа на твоје сиро
маштво, већ на Законодавца који
/људима/ заповеди нарочито ста
рање за удовице.

II

II

Ἐπιμέμφονταί τινες καὶ τῇ Νοεμὶν καὶ τῇ Ῥοὺθ τῇ μὲν ὡς ὑποθεμένῃ, τῇ δὲ ὡς ὑπακουσάσῃ τε
καὶ πραξάσῃ, καὶ παρὰ τοὺς πόδας
καθευδησάσῃ τοῦ Βοόζ.

Има и оних који окривљују Но
јемину и Руту: прву зато што пред
ложи /Рути/ да спава крај Возових
ногу, а другу што послуша и изврши
оно што јој /Нојемина/ предложи.

(1) Ἀκούσασα ἡ Ῥοὺθ εἰρηκυίας τῆς πενθερᾶς, ὅτι ἐγγίζει
ἡμῖν ὁ ἀνήρ, ἐκ τῶν ἀγχιστευόντων
ἡμῖν ἐστι, τῆς πολλῆς ἀνεμνήσθη
θεραπείας, καὶ ᾠήθη τὸν Βοὸζ ὡς

(1) Чувши своју свекрву како
говори: Тај је човек нама род и је
дан од осветника наших, Рута се
присети његове велике брижности
и постаде убеђена да – као рођак
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τοῦ ἀνδρὸς συγγενῆ συναφθῆναι
αὐτῇ κατὰ τὸν νόμον ἐθέλειν, ὥστε
τοῦ τετελευτηκότος φυλάξαι τὴν
μνήμην. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὰ ἑξῆς.
εἶπε, γάρ φησι, Ῥοὺθ πρὸς τὴν πενθερὰν αὐτῆς· καὶ ὅτι εἶπε, μετὰ τῶν
κορασίων μου κολλήθητι, ἕως ἂν
τελέσωσιν ὅλον τὸν ὑπάρχοντά μοι.
τούτων ἀκούσασα τῶν λόγων ἡ Νοεμίν, ὑποτίθεται αὐτῇ παρὰ τοὺς
πόδας καθευδῆσαι τοῦ Βοόζ, οὐχ ἵνα
τὴν ὥραν ἀποδῶται· τοὐναντίον γὰρ
δηλοῖ τὰ τῆς εἰσηγήσεως ῥήματα.
ἐλεύσῃ, γάρ φησι, καὶ ἀποκαλύψεις
τὰ πρὸς ποδῶν αὐτοῦ, καὶ κοιμηθήσῃ
καὶ αὐτὸς ἀπαγγελεῖ σοι ἃ ποιήσεις.
οὕτως ἐθάρρει τῇ τοῦ ἀνδρὸς καὶ σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ.
Ἐβεβαίωσαν δὲ τοὺς λόγους
αἱ πράξεις. κατὰ γὰρ τὰς ὑποθημοσύνας τῆς πενθερᾶς, πάντων
ὕπνῳ κατεχομένων, προσεκλίθη
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Βοὸζ ἡ
Ῥούθ· ὁ δὲ ἤρετο τίς εἴη· ἡ δὲ τῆς
τοῦ τετελευτηκότος συγγενείας
ἀνέμνησεν. ὁ δὲ τὸ μὲν πραχθὲν
ἐπῄνεσε, τὴν δὲ σωφροσύνην οὐ
προὔδωκεν, ἀλλὰ τῷ νόμῳ τὴν
γαμικὴν διετήρησεν ὁμιλίαν.
εὐλογημένη, γὰρ ἔφη, σὺ τῷ
Κυρίῳ, θύγατερ, ὅτι ἠγάθυνας
τὸν ἔλεόν σου τὸν ἔσχατον ὑπὲρ
τὸν πρῶτον, τοῦ μὴ πορευθῆναί
σε ὀπίσω νεανιῶν, ἤτοι πτωχὸς
ἤτοι πλούσιος. δεδήλωκας, φησί,
δι’ ὧν ἔπραξας, ὡς οὐκ ἐπιθυμίᾳ
δουλεύσασα τοῦτο δέδρακας. ἢ
γὰρ ἂν πρὸς τοὺς νέαν ἄγοντας
ἡλικίαν ἐφοίτησας, οὐ πλοῦτον,
οὐ πενίαν, ἀλλὰ μόνην λογιζομένη τῆς ἡδονῆς τὴν ἀπόλαυ-

и осветник њеног мужа – Воз се
хтеде сјединити с њом како би,
према закону, сачувао сећање
на покојника. Тако надаље и би,
јер /Писмо/ каже: А Рута Моав
ка рече: још ми је рекао: држи се
моје чељади докле не пожању све
моје. Чувши речи ове, Нојемина
јој предложи да заспи крај Возо
вих ногу, али не и да прода сво
ју лепоту, будући да њене речи
којима јој предложи речено го
воре супротно. Јер, /Нојемина/
рече: Отиди и дигни покривач с
ногу његових, те лези онде; а он
ће ти казати шта ћеш радити.
Ето колико она беше убеђена у
човекову чедност и праведност.
Његова дела потврдише ове
речи. У складу са свекрвиним
саветом – кад сви чврсто заспа
ше – Ру
та ле
же крај Во
зо
вих
ногу. Кад је овај упита ко је и /
Рута/ га подсети на његову срод
ничку везу с покојником, /Воз/
похвали њено дело, али не забо
рави на своју чедност и – према
закону – одложи брачно сједи
њење рекавши: Господ да те бла
гослови, кћери моја; ова потоња
милост коју ми показујеш већа је
од прве, што ниси тражила мла
дића, ни сиромашна, ни богата.
Он /заправо хтеде да јој/ каже:
Делима својим показа да овај
корак ниси предузела из робо
вања пожуди; иначе би тражила
младиће не мислећи о њиховом
богатству или сиромаштву, већ
само зарад телесног уживања.
Уместо тога, ти дође код човека
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σιν. ἀλλ’ ἐλήλυθας πρὸς ἄνδρα
πατρός σου τάξιν πληροῦντα.
τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ θύγατερ. καὶ δὶς δὲ αὐτὴν οὕτω
κέκληκε. καὶ νῦν, θύγατερ,
μὴ φοβοῦ· πάντα ὅσα ἂν εἴπῃς
ποιήσω σοι. οἶδε γὰρ πᾶσα φυλὴ
λαοῦ μου, ὅτι γυνὴ δυνάμεως εἶ
σύ, καὶ ὅτι ἀληθῶς ἀγχιστεὺς
ἐγώ εἰμι. οὐδείς μοι, φησίν,
ἐπιμέμψεται· σύ τε γὰρ ἐπαινῇ
παρὰ πάντων· κἀγὼ διὰ τὴν
συγγένειαν, οὐ δι’ ἀκολασίαν,
τὸν γάμον ποιήσομαι. ἐπειδὴ
δέ ἐστιν ἕτερος πλησιαίτερος
συγγενής, ἐκείνῳ με δεῖ πρότερον διαλεχθῆναι, ἵνα εἰ μὲν
ἕλοιτο, γήμῃ κατὰ τὸν νόμον· εἰ
δὲ μὴ πείθοιτο κατὰ τὸν νόμον,
ἐγὼ δή σοι τότε τὸν γαμικὸν
ἐπιθήσω ζυγόν.

који треба да испуни улогу твога
оца. Јер заиста ово беше значење
/речи/ кћери, наиме речи којом
јој се обрати по други пут: Зато
са
да, кће
ри мо
ја, не бој се; што
год речеш учинићу ти; јер зна це
ло место народа мојега да си по
штена жена. Јест истина, ја сам
ти осветник. Он /заправо хтеде
да јој/ каже: Нико ме неће окри
вити, јер си уважавана од свих, па
ћу склопити овај брак због срод
ничких /обавеза/, а не због пожу
де. Међутим, будући да постоји
још један ближи сродник, морам
најпре говорити с њим да би – ако
пожели – он могао склопити брак
с тобом према закону. Ако ли се
он пак не буде повиновао закону,
онда ћу јарам брака с тобом преу
зети на себе.

(2) Tοσαύτη ἡ τοῦ ἀνδρὸς
ἀρετή, ὅτι κόρης νέας εὐπρεποῦς
νύκτωρ πρὸς αὐτὸν φοιτησάσης,
τὴν σωφροσύνην ἐφύλαξε, καὶ τῷ
νόμῳ τὸ πρᾶγμα τετήρηκε, καὶ οὐδὲ
τῷ γάμῳ παρὰ τὸν νόμον προσέδραμεν, ἀλλὰ τῷ πλησιαιτέρῳ τοὺς περὶ
τοῦ γάμου προσενήνοχε λόγους·
εἶτα ἐκείνου παραιτησαμένου τὸν
γάμον, τότε λοιπὸν τῇ ἀξιεπαίνῳ
γυναικὶ συνηρμόσθη.
Ἀξιάγαστα δὲ αὐτοῦ καὶ τὰ
πρὸς ἐκεῖνον ῥήματα. οὐ γὰρ
πρώτους αὐτῷ τοὺς περὶ τοῦ γάμου
προσενήνοχε λόγους, ἀλλὰ περὶ
τῆς τῶν ἀγρῶν κτήσεως διελέχθη.
ἔπειτα ἐκείνου τὸ συμβόλαιον
ἀσπαστῶς δεξαμένου, τὸν περὶ τοῦ
γάμου προστέθεικεν λόγον, εἰρηκὼς

(2) Таква беше врлина овог
човека да – иако му прелепа мла
да девојка дође по ноћи у посе
ту – Воз сачува чедност и учини
ствар према закону. Он чак ни не
срљаше у брак супротно закону,
већ се /најпре/ због ове ствари
обрати ближем сроднику. И ка
да наведени /сродник/ одби брак,
тек тада се сједини с овом хвале
вредном женом.
Вредан дивљења беше његов
разговор с тим човеком. Јер Воз
не потегну најпре питање бра
ка, већ прво расправљаше о вла
сништву њиве. Када, затим, овај
сродник радо прихвати откуп, Воз
потегну реч о браку и указа да је
праведно да откупитељ покојни
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δίκαιον εἶναι τὸν τοῦ τετελευτηκότος
κτώμενον τοὺς ἀγρούς, γῆμαι καὶ τὴν
γυναῖκα καὶ φυλάξαι τῇ παιδοποιΐᾳ
τοῦ κατοιχομένου τὴν μνήμην. ἐπειδὴ
δὲ διὰ τὸν γάμον καὶ τὸ τῶν ἀγρῶν
ἐκεῖνος ἠρνήθη συμβόλαιον, ὑπελύσατο μὲν κατὰ τὸν νόμον καὶ τὸ ὑπόδημα
δέδωκεν· ἠγάγετο δὲ ὁ Βοὸζ τὴν Ῥούθ.
Ὂτι δὲ οὐχ ἡδονῇ δουλεύων
ἠνέσχετο γῆμαι, δηλοῖ αὐτοῦ καὶ τὰ
ἀξιέπαινα ῥήματα. εἶπε, γάρ φησι, Βοὸζ
τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παντὶ τῷ λαῷ·
μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον, ὅτι κέκτημαι
πάντα τὰ τοῦ Ἀβιμέλεχ καὶ πάντα ὅσα
ὑπάρχει τῷ Μααλὼν καὶ τῷ Χελεὼν ἐκ
χειρὸς Νοεμίν· καί γε Ῥοὺθ τὴν μωαβῖτιν
τὴν γυναῖκα Μααλὼν κέκτημαι ἐμαυτῷ
εἰς γυναῖκα, τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ
τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ
καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσεται τὸ ὄνομα τοῦ
τεθνηκότος ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ
ἐκ τῆς φυλῆς αὐτοῦ. ἄξιον θαυμάσαι
τῶν εἰρημένων καὶ τὸ εὐσεβὲς καὶ τὸ
ἀκριβές. οὐ παραβαίνω γάρ, φησί, τὸν
νόμον, μωαβῖτιν γυναῖκα λαμβάνων,
ἀλλὰ τὸν θεῖον νόμον πληρῶ, τοῦ τετελευτηκότος ἄσβεστον φυλαχθῆναι τὴν
μνήμην σπουδάζων.

ковог наследства ожени њего
ву жену, подигне му децу и та
ко сачува сећање на њега. Тада
сродник одбаци откуп за њиву, а
тиме и брак, те изу своју обућу и
даде је Возу, како закон налага
ше. И тако Воз ожени Руту.
Из његовог хвале вредног
разговора још видимо да он не
прихвати брак зато што беше
роб пожуде. Јер, /Писмо/ каже:
А Воз рече старешинама и свему
народу: ви сте сведоци данас да
сам откупио из руке Нојемини
не што је год било Елимелехово и
што је год било Хелеоново и Мало
ново. И да сам узео за жену Руту
Моавку жену Малонову да подиг
нем име покојнику у наследству
његовом, да не би погинуло име
покојнику међу браћом његовом
и у месту његовом. Побожност и
тачност ових речи заслужују ди
вљење. Јер он /заправо хтеде да/
каже: Не кршим, већ испуњавам
божански закон узимајући Мо
авку за жену, будући да желим
покојника спасити од заборава.

(3) Ἐκράτυναν δὲ καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῇ εὐλογίᾳ τὸν γάμον. εἶπον δὲ
οὕτως· δῴη Κύριος τὴν γυναῖκα σου
τὴν εἰσπορευομένην εἰς τὸν οἶκόν
σου, ὡς Ῥαχὴλ καὶ Λείαν, αἳ ᾠκοδόμησαν ἀμφότεραι τὸν οἶκον Ἰσραὴλ, καὶ
ποιήσαι δύναμιν ἐν Ἐφράθα· καὶ ἔσται
ὄνομα ἐν Βηθλεέμ. καὶ γένοιτο ὁ οἶκός
σου ὡς οἶκος Φάρες, ὃν ἔτεκε Θαμὰρ τῷ
Ἰούδᾳ, καὶ ἐκ τοῦ σπέρματός σου δῴη
σοι Κύριος ἐκ τῆς παιδίσκης ταύτης.
αἰνίττονται τῆς εὐλογίας οἱ λόγοι καὶ

(3) Старешине, пак, потвр
дише брак уз благослов: Нека
дарује Господ да жена која долази
у дом твој буде као Рахиља и Ли
ја, које обе сазидаше дом Израи
љев; богати се у Ефрати и про
слави име своје у Витлејему! И
од семена које ти Господ дарује
од те жене, да постане дом твој
као дом Фареса ког Тамара роди
Јуди. Речи благослова указују да
он имаше и другу жену, те за
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ἑτέραν αὐτὸν ἐσχηκέναι γυναῖκα.
διὸ καὶ τῆς Ῥαχὴλ καὶ τῆς Λείας,
κατὰ ταὐτὸν ἐμνημόνευσαν, καὶ
ἐπήγαγον, αἳ ᾠκοδόμησαν ἀμφότεραι τὸν οἶκον Ἰσραήλ. τὸ δὲ ποιήσαι
δύναμιν ἐν Ἐφράθα καὶ ἔσται ὄνομα
ἐν Βηθλεὲμ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις
ἀοίδιμον, τῆς δὲ Θαμὰρ ἐμνημόνευσαν, ἐπειδὴ κἀκείνη ἀλλόφυλος
οὖσα τὸν Φάρες γεγέννηκεν, ἐξ οὗ
Δαβὶδ ὁ βασιλεὺς κατάγει τὸ γένος,
καὶ ὁ τοῦ Δαβὶδ ἀπόγονος, καὶ
δεσπότης καὶ υἱὸς καὶ Κύριος.
Ἐκ ταύτης ὁ Ὠβὴδ ἐγεννήθη τοῦ
Ἰεσσαὶ ὁ πατήρ, ὃς ἔφυσε τὸν Δαβίδ.
τοῦτο τὸ βρέφος αἱ γυναῖκες προσενεγκοῦσαι τῇ Νοεμὶν ἔφασαν, εὐλογητὸς Κύριος, ὃς οὐ κατέλυσέ σοι
σήμερον τὸν ἀγχιστεύοντα καλέσαι
τὸ ὄνομά σου ἐν Ἰσραήλ. καὶ ἔσται
εἰς ἐπιστρέφοντα ψυχήν. τοῦτο δὲ
κατὰ μὲν τὸ πρόχειρον νόημα, τὴν
ἐκείνης ψυχαγωγίαν δηλοῖ· κατὰ δὲ
τὴν ἀλήθειαν τῆς οἰκουμένης ἐπιστροφήν. ἐκεῖθεν γὰρ ἤνθησε τῆς
οἰκουμένης ἡ σωτηρία.

то истовремено помињу Рахиљу
и Лију које заједно сазидаше дом
Израиљев. Потоње /речи/ – наи
ме: Богати се у Ефрати и прослави
име своје у Витлејему! – предска
заше оно спаситељно /Христово/
рођење којим се Витлејем про
слави међу свим народима. А по
менуше и Тамару, јер она – иако
беше странкиња – роди Фареса од
ког цар Давид вуче своје порекло,
као и Давидов потомак, владика,
син и Господ /Исус Христос/.
Рута роди Овида, оца Јесе
јевог, а Јесеј роди Давида. При
носећи Рутино дете Нојемини,
жене рекоше: Да је благословен
Господ који те није оставио данас
без освет
ни
ка, да се име ње
го
во
слави у Израиљу ... Он ће ти уте
шити душу. Ово се у спољашњем
смислу /односи/ на утеху стари
це; али се у истинитом значењу /
односи/ на преобраћење васеље
не, будући да спасење света про
цвета из овог /корена/.
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