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    Duchu Święty, który oświecasz 
serca i umysły nasze, dodaj 
nam zdolności i ochoty, by 
nasza nauka była dla nas 
pożytkiem doczesnym i 

wiecznym. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 



 



     Krótka historia Rut jest jedną z najpiękniejszych historii 
miłosnych w Biblii.  

 

     Boaz, typ Chrystusa Odkupiciela, zabiega o względy i 
poślubia Rut, typ Chrystusowego Kościoła. Wydarzenia 
miały miejsce „w czasach, gdy rządzili sędziowie” (1,1). 
Okres w którym panowali sędziowie, rozciągający się od 
około 1375 do 1050 r. przed Chr.  

 

     Księga została nazwana po jej bohaterce, Rut. Imię Rut 
może być moabicką modyfikacją hebrajskiego reeiut , 
oznaczającego „przyjaźń”, „związek przyjaźni”. 

 

     Księga Rut następuje w kanonie po Księdze Sędziów i 
została tam umieszczona, aby pasować do układu 
chronologicznego. W hebrajskiej Biblii pojawia się w 
trzeciej części („Pisma”) trzyczęściowego kanonu. 

 

 



  



     Nastała pora żniw, i oto młoda wdowa Rut zbiera 
kłosy dla swojej teściowej i dla siebie na polu 
bogatego Booza, krewnego zmarłego teścia. Panuje 
upał. Od samego rana Rut kroczy za żniwiarzami i 
zbiera pozostawione przez nich kłosy. Jest uboga, 
obca, dokuczają jej młodzieńcy. Booz, który już 
wcześniej słyszał historię młodej kobiety, pragnie ja 
chronić. Nakazuje swoim żniwiarzom, aby pozwolili 
jej zbierać kłosy na całym polu i nie zawstydzali jej. 
Podczas całych żniw Rut chodzi tylko na jego pola, 
zbiera jęczmień i pszenicę.  



     Bezinteresownie posłuszna wskazówce teściowej, 
prosi Booza nocą na sklepisku, aby ja poślubił po 
to, by ziemia zmarłego pozostała w rodzinie, a jego 
imię nie zaginęło. Booz jest człowiekiem prawym, 
żyje zgodnie z nakazami Boga: biednym pozostawia 
pokłosie – to, co zapomniane i porzucone na jego 
polach, nie wyklucza obcych, gotów jest także 
wypełnić nakaz lewiratu i zawrzeć małżeństwo, 
chociaż z Rut nie łączą go bliskie więzy 
pokrewieństwa. Wzrusza go czystość młodej 
kobiety, obdarza ją uczuciem i w końcu poślubia. 
Rut urodzi mu dziecko, którego prawnukiem będzie 
król Dawid. 

 



Święto Szawuot 



     Księga Rut jest czytana obowiązkowo w synagogach w 
drugi dzień świąt Szawuot. To historia kobiety 
pokornej, posłusznej, która z pełnym przekonaniem 
przyjęła judaizm, została matką królewskiej dynastii 
Dawida, z jego plemienia pochodzi Mesjasz. 

     Szawuot przypada dokładnie pięćdziesiąt dni po 
drugim dniu Pesach. To  rocznica dnia, w którym Żydzi 
otrzymali Torę na Górze Synaj. Jest to biblijne święto ze 
specjalnymi modlitwami, świątecznym zapalaniem 
świec i kiduszem.   

 



• Kidusz (hebr.: poświęcenie) – modlitwa zmawiana 
przez wyznawców judaizmu nad kielichem wina jako 
forma uświęcenia szabatu zgodna z przykazaniami 
Dekalogu: Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić 
(Wj 20,8). Kidusz jest modlitwą na rozpoczęcie 
szabatu. Zmawia się go w formie błogosławieństwa 
nadchodzącego święta. 

• Nawiązuje ona do dwóch wydarzeń opisanych w 
Biblii: 
odpoczynku Boga po stworzeniu świata (Księga 
Rodzaju) i Paschy – wyjścia Izraelitów z ziemi 
egipskiej (Księga Wyjścia). 

 

Dygresja 1 



     Każdego roku w święto Szawuot odnawiamy tą 
historyczną chwilę. Bóg jeszcze raz daje nam Torę, a my 
z miłością jeszcze raz ją przyjmujemy i odnawiamy  
naszą miłość do Niego.   

     Szawuot to czas kuchni białej, mlecznej. Wraz z 
nadaniem Tory Żydzi zostali również zobowiązani do 
przestrzegania praw Kaszrutu.  Ponieważ Tora była 
dana w Szabat, żadne bydło nie mogło być zabite, ani 
naczynia nie mogły zostać wykoszerowane. Zatem tego 
dnia Żydzi nie mieli w  wyboru: musieli jeść nabiał.  

 



Dygresja 2 

     Koszerność, kaszrut (z hebr.:właściwy) – pojęcie 
odnoszące się do reguł obowiązujących w prawie 
żydowskim (halacha) określających rodzaje 
produktów dozwolonych do spożywania (pokarmy, 
napoje i leki) oraz warunki, w jakich powinny być 
produkowane oraz spożywane. 



 



Klasyczny sernik żydowski:  
      

     350 g krakersów drobno pokruszonych, 400 g cukru, 350 g tłustego 
sera białego, 3 jajka – roztrzepane, laska wanilii, 350g kwaśniej 
śmietany, truskawki do ozdoby, cukier puder do posypania owoców,  
130 g masła roztopionego, plus masło do wysmarowania formy w 
której piec będziemy sernik 

      

     Pokruszone krakersy mieszamy z cukrem i roztopionym masłem i wykładamy nimi 

spód i boki tortownicy. Odstawiamy na 30 minut. Piekarnik nagrzewamy do 190 
stopni. Ser wkładamy do miski i ucieramy na gładko, dodajemy jajka, 25 g cukru i 
wanilię. Masę serową rozkładamy na krakersach, pieczemy 45 minut. Sernik 
wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy na 10 minut. Piekarnik nadal pracuje. 
Pozostałym cukrem słodzimy śmietanę, dodajemy wanilię i dokładnie mieszamy. 
Gdy sernik lekko ostygnie, rozkładamy na nim śmietanę i wstawiamy do 
piekarnika na 5 minut. Sernik wyjmujemy z piekarnika do ostygnięcia. Ozdabiamy 
świeżymi truskawkami z cukrem pudrem. 

 



Lewirat 



Symbolika zdejmowania czy też rozwiązywania sandałów ma 
swoją starożytną tradycję w religijnej obyczajowości Izraela. Jak 
mówi np. Księga Rut, istniał pewien zwyczaj w Izraelu dotyczący 
prawa do kobiety, której mąż umarł (prawo lewiratu). Stawała się 
ona prawnie własnością następnego w kolejności brata lub 
najbliższego krewnego. Ktoś inny mógł ją jednak odkupić, jeśli 
osoba, której się ona należała, pozwalała sobie publicznie na 
zdjęcie sandała. Ten gest oznaczał zezwolenie na to, by ktoś inny 
nabył do niej prawo (Rt 4,7–8; Pwt 25,9). 



Mistycy żydowscy widzieli w tym geście zdjęcia sandałów 
(HALICA) prawdę o wiele głębszą niż tylko targ o kobietę. 
Sandałem duszy jest ciało. Zdjąć sandał, to objawić siebie 
lub obnażyć swoją duchową tożsamość. Kiedy Mojżesz 
stanął na górze Horeb przed Bogiem objawiającym mu 
się w płonącym krzewie, usłyszał od Niego słowa, aby 
zdjął sandały, gdyż ma przed sobą samego Boga. Mojżesz 
zdjął sandały, i w nagości swej duszy widział 
„obnażonego”, czyli objawionego Stwórcę, który znakiem 
ognia manifestował miłość do Izraela. 



Jan więc skromnie przyznaje, że niczego nie może 
przygotować, aby objawiła się miłość Boga w Jezusie. 
Mistyka małżeństwa lewirackiego i „zdjęcia sandała” 
(HALICA) była szeroko objaśniona przez mistyków 
żydowskich. Jan chciał powiedzieć, że odkupienie Jezusa 
jest niemożliwe do odebrania przez kogokolwiek innego, 
nawet przez niego! Tylko Jezus ma prawo do Nowego 
Izraela, tylko Jezus może przygotować objawienie się 
miłosierdzia wobec naszych grzechów, tylko Jezus może 
wykupić ludzkość z zależności od szatana. 

 
 



Idźmy dalej za tym skojarzeniem. Gdy mężczyzna 
zdejmował sandał i oddawał go drugiej stronie w rytuale 
prawa lewirackiego, zrzekał się prawa do oblubienicy. 
Oblubienicą Chrystusa jest Kościół, ale my wszyscy przez 
swoje grzechy staliśmy się bliżsi diabłu niż Bogu, dlatego 
musimy być wykupieni, podobnie jak kobieta musiała być 
wykupiona przez mężczyznę, jeśli istniał bliższy krewny. 
Jezus odsłania swojego Ducha wobec tych, którzy 
wchodzą w największe uniżenie w obliczu Jego miłości. 
Objawia się tym, którzy są gotowi wyrzec się wszystkiego, 
co ich łączy z szatanem. 



Co wydarzyło się na klepisku? 

Dygresja 3 
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