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Lekcja 1: Rut – Z³e decyzje
Przeczytaj

Rut 1,1-14

Z³oty wiersz

Sêdziów 21,25

Te cztery lekcje mówi¹ nam o rodzinie, która ¿y³a wiele lat przed Dawidem, wielkim królem Izraela. Historia
zaczyna siê w czasie, kiedy lud izraelski odwróci³ siê od Boga i ¿y³ w grzeszny i samolubny sposób.
Wpisz z³oty wiersz, który wyjaœnia, w jaki sposób ¿yli ci ludzie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2
W naszym ¿yciu wa¿ne jest, aby wybraæ to, co jest
w³aœciwe i aby naœladowaæ Boga. W tym fragmencie
do przeczytania zobaczymy jak jedni podejmowali
w³aœciwe decyzje a wybory innych by³y z³e.
Zaznacz na mapie:
1) miejsce, gdzie ta rodzina mieszka³a w Izraelu.
2) kraj, do którego poszli.
Przeszli drogê d³ugoœci oko³o 80 km.
Wpisz poni¿ej, dlaczego postanowili opuœciæ
swój dom.

N
25 kilometrów

2

Jeruzalem

M_ _ _
B _ _ _ _ _ _ _

1
W czasach biblinych czêsto imiona i nazwy miejsc mia³y swoje znaczenie.
Wpisz pierwsze litery nazwy ka¿dego przedmiotu, aby odkryæ znaczenie nazwy Betlejem.

1
___
___
___
___ ___ ___
___
___ ___
Mo¿emy wiêc zobaczyæ, ¿e Betlejem wcale nie by³o takim miejscem, o jakim mówi³a jego nazwa.
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Oto rodzina, która wybra³a siê w podró¿.
Jak mieli na imiê ojciec i matka?

Jakie by³y imiona ich dwóch synów?
4
Oni nie powinni pójœæ do Moabu, bo to by³ grzeszny kraj, gdzie ludzie oddawali czeœæ bo¿kom. Lepiej
by³oby, gdyby zaufali Bogu i zostali w ziemi, któr¹ da³ im Bóg. W tej obcej ziemi dosz³o do tragedii
i zdarzy³a siê bardzo smutna rzecz.
Wpisz na nagrobku imiê tej osoby, która zmar³a.
Po pewnym czasie nowa radoœæ pojawi³a siê w ¿yciu
1
Noemi. Jej dwaj synowi o¿enili siê.
Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ imiona ich ¿on.
POAR

UTR

2

Ale zdarzy³a siê kolejna tragedia!
Wpisz na nagrobku, kto zmar³
nastêpny!

2

W naszej historii mamy teraz trzy wdowy. Wkrótce po tragedii Noemi us³ysza³a dobr¹ nowinê ze
swojego rodzinnego miasta - Betlejem.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co us³ysza³a.
1
Wszystkie trzy wybra³y siê do ziemi judzkiej. Gdy usz³y kawa³ek drogi Noemi zatrzyma³a siê
i podziêkowa³a Orpie i Rut za ich ¿yczliwoœæ i b³aga³a ich, aby posz³y z powrotem do swojego kraju.
Z pocz¹tku obie dziewczyny chcia³y iœæ z Noemi ale ona b³aga³a jeszcze usilniej, aby j¹ zostawi³y sam¹.
Wszystkie kobiety rozp³aka³y siê i w koñcu jedna z nich posz³a do domu, a druga pozosta³a ze swoj¹ teœciow¹.
Wpisz pod drogowskazem, która gdzie posz³a.
2
Widzimy wiêc, ¿e ta historia dotyczy wyborów, których dokonuj¹ ludzie. Elimelech wybra³, aby pójœæ
do Moabu, Machlon i Kilion wybrali swoje ¿ony a Noemi wybra³a, aby wróciæ do dmu. Rut i Orpa
tak¿e wybra³y, co chcia³yby robiæ. My tak¿e musimy dokonaæ wyboru w jaki sposób prze¿yæ nasze
¿ycie. Najwa¿niejsz¹ ze wszystkich decyzj¹ jest to, co zrobimy z Panem Jezusem.
Przeczytaj Jan 1,12 i wpisz poni¿ej, co Bóg obiecuje daæ tym, którzy wybior¹ przyjêcie Pana
Jezusa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Lekcja 2: Rut – Powrót wdowy
Przeczytaj

Rut 1,14-22; 2,1-3

Z³oty wiersz:

Rut 1,16 i 17

Orpa podjê³a w³asn¹ decyzjê i wróci³a do Moabu. Rut by³a przekonana, ¿e powinna pójœæ z Noemi do
Betlejem.
S³owa Rut ze z³otych wierszy pokazuj¹, jak bardzo kocha³a swoj¹
teœciow¹ i jak by³a wierna w stosunku do niej.
Wstaw brakuj¹ce s³owa w dymek.
Dok¹d ty pójdziesz
_________________________________________
gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - _________________
__________________, a Bóg twój _____________________________,
gdzie ty umrzesz ______________________________, tylko
______________od³¹czy mnie od ciebie.

5

Trzy razy Noemi prosi³a Rut, aby posz³a z powrotem do swojej rodziny, do rodzinnego kraju i do
swoich bogów. Rut jednak dokona³a wyboru, ¿e zaufa prawdziwemu Bogu i bêdzie z Noemi. Rut
wybra³a w³aœciw¹ drogê.

Kiedy dotar³y do Betlejemu, ka¿dy kto jeszcze
pamiêta³ Noemi, by³ bardzo przejêty tym, ¿e j¹
znowu widzi.

Co ci ludzie mówili?

1

Musieli zauwa¿yæ wielk¹ zmianê w jej ¿yciu, bo by³a bardzo nieszczêœliwa! Jak ju¿ widzieliœmy,
ludzkie imiona czêsto mia³y znaczenie, ale czasami to znaczenie nie by³o odpowiednie.
Noemi powiedzia³a, ¿e jej imiê powinno byæ zmienione.
Na jakie?

1
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Podaj dwie przyczyny, dlaczego chcia³a tej zmiany.
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2

2

Czy wiesz, co znaczy twoje imiê?
Uporz¹dkuj twa s³owa w zdaniu poni¿ej, aby odkryæ prawdziwe znaczenie wiersza 20.
IMOEN _ _ _ _ _ znaczy „moja s³odkoœæ” ale MARA znaczy gycozr _ _ _ _ _ _.'
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA.
Betlejem le¿a³o w ziemi moabskiej.

....................

Orpa i Rut przysz³y zamieszkaæ w Jeruzalem.

....................

„Wszechmocny” to imiê Boga.

....................

Zaczyna³y siê ¿niwa jêczmienia.

....................

Rut posz³a, aby pracowaæ na polu.
....................
W rozdziale 2 nowa osoba pojawia siê w naszej historii.
Popatrz na Dane Osobowe i wybierz w³aœciwe odpowiedzi do ka¿dego z piêciu punktów
dotycz¹cych jego osoby.

2

5

Dane osobowe
Moje imiê:
Moja rodzina:
Mój zawód
Mój status:

..............................
..............................
..............................
..............................

Boaz / Obed / Machlon
Dawid / Elimelech / Saul
Pasterz / Rolnik / Rybak
Biedny /Bogaty
4

Przygl¹daj¹c siê powy¿szej lekcji mo¿emy zobaczyæ, ¿e wielka zmiana nast¹pi³a w ¿yciu Rut. Ju¿ d³u¿ej
nie oddawa³a czci fa³szywym bo¿kom z Moabu, ale prawdziwemu ¿ywemu Bogu Izraela. My tak¿e
potrzebujemy zmiany. Czy odwróci³eœ siê ju¿ od swoich grzechów do Pana Jezusa Chrystusa?
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Lekcja 3: Rut – Bogaty krewny
Przeczytaj

Rut 2,1-23

Z³oty wiersz:

Rut 2,20

Noemi i Rut by³y biednymi wdowami ale Rut by³a gotowa ciê¿ko pracowaæ, aby mia³y co jeœæ. Posz³a
wiêc zbieraæ k³osy na polach ¿niwnych. To oznacza³o, ¿e zbiera³a k³osy, które pozostawili ¿niwiarze.
(Zobacz: 4 Moj¿eszowa 23,22).
Uzupe³nij KRZY¯ÓWKÊ, aby odnaleŸæ wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych jej pracy.
1.
3.
4.

2.
4.
5.

Poziomo:
Imiê wdowy zbieraj¹cej na polu.
Ludzie ¿n¹cy zbo¿e to .........................
Pracuj¹cy na polu odpowiedzieli w³aœcicielowi:
Niech ci Pan ....................
Pionowo:
Wdowa posz³a na pole, by zbieraæ .............................
Miasto, z którego pochodzi³ w³aœciciel pola.
Imiê w³aœciciela pola.

5

2

4

1

3

6
Kiedy przyszed³ Boaz, aby zobaczyæ jak idzie praca, zauwa¿y³ Rut i zapyta³, kim ona jest.
Co jego prze³o¿ony nad ¿eñcami mu powiedzia³? (Zobacz wiersze 6 i 7)
Ona jest ............
.....................................
..............................

Poprosi³a mnie
.........................................
.............................

Pracuje
....................................
...........................

3

Zadanie Rut by³o bardzo proste, bardzo zwyczajne i bardzo mêcz¹ce, ale wykonywa³a je wiernie. Bóg
oczekuje od nas, abyœmy robili wszystko najlepiej jak potrafimy, tak jak Rut.
Bardzo poruszy³a j¹ ¿yczliwoœæ Boaza w stosunku do niej i poczu³a, ¿e na ni¹ nie zas³uguje, bo przecie¿
by³a obcokrajowcem. (Zobacz wiersz 10).
Stosunek Boaza do Rut jest obrazem Bo¿ej ³aski w stosunku do nas.
Bo¿a £ASKA jest niezas³u¿onym darem dla nas!
To jest cudowne, ¿e Bóg kocha nas pomimo tego, ¿e jesteœmy grzesznikami. Okaza³ nam swoj¹ mi³oœæ
zsy³aj¹c Pana Jezusa, aby umar³ za nas. Przez Niego mo¿emy znaleŸæ upodobanie u Boga na zawsze.
Boaz by³ bardzo ¿yczliwym cz³owiekiem.
Wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego ¿ywi³ szczególn¹ ¿yczliwoœæ dla Rut. (Wiersz 11)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Bóg ochrania tych, którzy Mu ufaj¹, tak jak kwoka ochrania swoje pisklêta pod swoimi
skrzyd³ami. Kurczêta biegn¹ do matki, kiedy grozi im niebezpieczeñstwo. One jej ufaj¹.
Boaz zapewni³ Rut, ¿e Pan bêdzie jej strzec w ten sam sposób.
Wpisz poni¿ej, co powiedzia³ w wierszu 12.

1
Boaz by³ bardzo szczodry dla Rut; da³ jej wszystko, czego potrzebowa³a.
U¿yj poni¿szych rysunków i odnoœników biblijnych, bo one pomoc¹ ci wpisaæ brakuj¹ce s³owa.
Wiersz 9
Wiersz 14
Wiersz 14
Wiersz 16

Zezwoli³ jej piæ z .........................., a w czasie posi³ku zaprosi³ j¹, aby jad³a ............................... . Gdy
usiad³a przy ¿niwiarzach, Boaz poda³ jej pra¿one ............................. . W koñcu przykaza³
4

swoim s³ugom, aby zostawiali dla niej celowo trochê .................... .
Rut przynios³a do domu du¿o ¿ywnoœci dla Noemi, która zda³a sobie sprawê, ¿e to Pan opiekuje siê
nimi.
Przeczytaj z³oty wiersz i napisz, co Noemi powiedzia³a o tym, jak dobry jest Pan dla nich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Napisz, co powiedzia³a na temat Boaza.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Nie by³ to przypadek, ¿e Rut wesz³a na pole Boaza i ¿e Boaz by³ bliskim krewnym. Pan kieruje naszym
¿yciem, nawet wtedy, gdy mamy trudny czas. Bóg ustalaj¹c plany dla ¿ycia dla Rut i Noemi
przygotowa³ wszystko w ich ¿yciu, aby by³o jak najlepsze.
Przy koñcu tego rozdzia³u Rut wci¹¿ okazuje lojalnoœæ Noemi.
Przeczytaj wiersz 23 i wpisz dwie rzeczy, które zrobi³a Rut.
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Lekcja 4: Rut – Wola Bo¿a
Przeczytaj

Rut 3,1-18; 4,1-17

Psalm 37,5

Z³oty wiersz:

Historia Rut ma szczêœliwe zakoñczenie. Znalaz³a nowego mê¿a!
Noemi odegra³a wa¿n¹ rolê w aran¿owaniu tego ma³¿eñstwa.
Przeczytaj rozdzia³ 3,1-18 i zaznacz
stwierdzeñ, aby pokazaæ czy s¹
W£AŒCIWE czy NIEW£AŒCIWE.

ü lub û obok poni¿szych

Noemi powiedzia³a Rut, aby posz³a i po³o¿y³a siê u stóp Boaza.
Rut zrobi³a, jak powiedzia³a Noemi.
Rut wesz³a do namiotu Boaza.
Boaz spa³ ca³¹ noc.
Rut przypomnia³a Boazowi, ¿e by³ bliskim krewnym.
Boaz by³ niezadowolony z tego co zrobi³a Rut.
Boaz obieca³ pomóc Rut.
Boaz da³ Rut chustê jêczmienia.

q
q
q
q
q
q
q
q

8

Potem Noemi i Rut musia³y czekaæ, aby dowiedzieæ siê, co siê stanie.
Po przeczytaniu rozdzia³u 4,1-11 i uzupe³nieniu krzy¿ówki, odkryjesz, jak wykona³a siê wola Bo¿a dla
3
¿ycia Rut.

Krzy¿ówka

7
6

2

5
4

1

1. Boaz poszed³ i usiad³ w ............................
miejskiej.
2. Boazu zawo³a³ tylu starszych miasta
(wiersz 2).
3. Cz³owiek, który mia³ prawo wykupiæ pole
(wiersz 1).
4. Kobieta, która chcia³a sprzedaæ pole
(wiersz 3).
5. Obuwie wymienione w wierszu 7.
6. Boaz nazwa³ obecnych tam starszych
miasta.......................... (wiersz 9).
7. Boaz poj¹³ Rut za ........................
7
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Tak wiêc Noemi by³a szczêœliwa bo Boaz poj¹³ za ¿onê Rut i Pan b³ogos³awi³ im i da³ im syna, który
sta³ siê dziadkiem kogoœ bardzo szczególnego w historii Izraela.
Wpisz brakuj¹ce imiona w drzewo genealogiczne. Zobacz wiersz 17).

D

I

O
Rut

3

Boaz

Bóg mia³ wspania³y plan dla ¿ycia Rut. Poniewa¿ zaufa³a Bogu i by³a pos³uszna Jego woli,
pob³ogos³awi³ j¹ wieloma ró¿nymi sposobami.
Jej historia jest ilustracj¹ tego, co mówi z³oty wiersz. Wpisz go poni¿ej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Ponad 1000 lat potem w tym samym miasteczku Betlejem urodzi³ siê Pan Jezus. By³ on bezpoœrednio
potomkiem Rut (Mat. 1,5).
Jakie to wspania³e, ¿e Bóg wybra³ dziewczynê z obcego kraju, która kiedyœ oddawa³a czeœæ bo¿kom,
aby odegra³a tak wa¿n¹ rolê w Jego wielkim planie zbawienia! Przez ten plan ka¿dy z nas mo¿e dojœæ
do poznania Boga i cieszyæ siê Jego b³ogos³awieñstwem na wieki.
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