
Covenant, Estrangement, and Return: 
The Interfacing of the Book of Ruth and the Story of Lot 

 
 

1. Defining Covenant: Partnering with God 
Genesis 2:3; 18:19; Exodus 24:7 
 

2. Components of Covenant: Land, Children and Mission 
Genesis 12: 7, 8; Genesis 12: 1-3 
 

3. Did Avraham Sin? 
 בשם לבטוח לו והיה, יהרגוהו פן פחדו מפני עוון במכשול הצדקת אשתו שהביא בשגגה גדול חטא חטא אבינו אברהם כי ודע

, בתחילה עליה שנצטווה, הארץ מן יציאתו גם. ולהציל לעזור כוח לוהים-בא יש כי, לו אשר כל ואת אשתו ואת אותו שיציל
. פרעה ביד מצרים בארץ הגלות זרעו על נגזר הזה המעשה ועל. ממות יפדנו ברעב לוהים-הא כי, חטא אשר עוון, הרעב מפני

.והחטא הרשע שמה המשפט במקום  
 (Ramban, Genesis 12:10) 

4. Covenantal Term 
Genesis 12: 6; Genesis 22: 2 
 

5. Anti-Covenantal Term 
Genesis 12: 15; Genesis 3:6 
 

6. Unravelling 
Genesis 12:10, 12:16 
Genesis 16: 1 
 

7. Avraham and Sarah’s Return 
Genesis 13:3, 4 
 

8. Lot’s Departure 
Genesis 13: 5; 13: 10-13 
 

9. Mission Renewed 
Genesis 13: 14-18 
 

 ענין לצורך וכולם רבים פעמים הארץ במתנת אברהם את הבטיח ה"הקב הנה –" לאמר ברית אברם את' ה כרת ההוא "ביום
 עד בארץ שהלך במה רק במשמע אין כי מתנתו באר ולא( ז יב לעיל) הזאת הארץ את אתן לזרעך לו אמר מתחלה בארץ בבואו
 כי( יד יג לעיל) וימה וקדמה ונגבה צפונה וראה עיניך נא שא לו הוסיף בארץ זכיותיו כשרבו כן ואחרי מורה אילון עד שכם מקום

 עיניו מראה לכל לו שיתן רק למרחק איננו האדם ראות כי בעיניך רואה אתה אשר הטעם ואין בכללן ההן הארצות כל לו יתן
 זרעו ושירבה עולם עד ולזרעך עוד הזאת השנית בברכה לו והוסיף רבינו במשה היה כאשר ישראל ארץ כל שהראהו או הרוחות

הארץ כעפר  
(Ramban, Genesis 15:18) 

 
10. Lot’s Lost Opportunities 

Genesis 14: 12-14; 19: 17-20 
 

11. The Ultimate Return 
Book of Ruth 1:14; 1:16,17 
Book of Ruth 2:11; 3:7; 4:17 
 


