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Przeczytaj

Z³oty wiersz

Rut 1,1-14

Sêdziów 21,25

Ta mi³a historia Rut rozgrywa siê w niespokojnych czasach Ksiêgi Sêdziów. W ziemi izraelskiej pojawi³
siê problem. Jaki to by³ problem?
1
Druga czêœæ z³otego wiersza podaje przyczynê tego problemu. Co ona mówi?
1
Mieszkali w ziemi, któr¹ Bóg obieca³ im wiele lat wczeœniej, kiedy byli niewolnikami w Egipcie.
Bóg powiedzia³, jaka bêdzie to ziemia. Co On powiedzia³? Zobacz 2 Moj¿eszowa 3,8.

2
Ale teraz to ju¿ tak nie wygl¹da³o. Dlaczego? Ca³y naród odwróci³ siê od Boga. A teraz Bóg odwróci³
siê od niego i d³u¿ej mu nie b³ogos³awi³. Znaczenie z³otego wiersza podkreœla fakt, ¿e jest to
powtórzenie wiersza z Ksiêgi Sêdziów 17,6. Biblia jasno mówi, ¿e w ci¹gu tych lat Izrael poszed³ swoj¹
w³asn¹ drog¹ i zapomnia³ prawdziwego Boga.
Elimelech i jego rodzina walczyli o prze¿ycie w Izraelu. Wydawa³o siê, ¿e przysz³oœæ bêdzie ponura.
Ka¿dy posi³ek by³ skromniejszy od poprzedniego. Ich wiara chwia³a siê. U³o¿yli plan nie prosz¹c Boga
o pomoc. Opuœcili swój dom, krewnych i wszystko, co by³o znajome. Poszli do obcego kraju.
3
1

4
2

5

Krzy¿ówka
Pionowo:
1. Kraj, do którego poszli.
2 Jedna z moabskich kobiet.
3. Kraj, który pozostawili.
4. ¯ona Elimelecha.
Poziomo:
5. Nazwa miasta, z którego wyszli.

5
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¯ycie tej rodziny by³o bardzo ciê¿kie, szczególnie wtedy, gdy umar³ Elimelech. Wkrótce jego synowie
podjêli decyzjê, ¿e ju¿ czas, aby siê o¿eniæ. Mahlom o¿eni³ siê z Rut a jego brat z Orp¹. Zawieranie
ma³¿eñstw z kobietami spoza Izraela by³o niezgodnie z Bo¿ym prawem.
PóŸniej inne wielkie nieszczêœcie dotknê³o rodzinê. Co siê sta³o?
1
Noemi us³ysza³a coœ, co sk³oni³o j¹ do powrotu do Judy. Co to by³o?

2
Noemi by³a teraz g³ow¹ rodziny i odpowiada³a za swoje synowe. Mia³a obowi¹zek znaleŸæ im mê¿ów.
Wyjaœniaj¹ to wiersze 11-13. A poniewa¿ nie mia³a innych synów, nalega³a na nie, aby wróci³y do
swoich rodzin.
Noemi pokocha³a swoje synowe. Docenia³a, co zrobi³y dla niej i jej synów. Wpisz t¹ czêœæ wiersza,
która to pokazuje.

2
Obie wdowy równie¿ kocha³y swoj¹ teœciow¹.
Przeczytaj wiersze 9-14 i podaj tego dowody.

3
Te dwie wdowy stanê³y przed wyborem. Jednak nie podjê³y
identycznej decyzji. My równie¿ stajemy przed wieloma
wyborami w naszym ¿yciu. Jedne z nich s¹ wa¿niejsze ni¿ inne.
Jest jednak decyzja najwa¿niejsza: Czy staniemy siê
naœladowcami Pana Jezusa Chrystusa, czy nie. Ta decyzja
spowoduje, czy spêdzimy wiecznoœæ z Bogiem czy nie.
Noemi oczywiœcie wiedzia³a coœ o Panu i Jego drogach.
Podaj numer wierszy, w których mówi do swoich synowych:
„Niech Pan oka¿e wam dobroæ”

Wiersz ..............

„Niech Pan sprawi, aby ka¿da z was znalaz³a swojego mê¿a”

Wiersz ..............

„Przeciw mnie zwróci³a siê rêka Pana”

Wiersz ..............

Bardzo czêsto w naszym ¿yciu musimy wybieraæ pomiêdzy Bo¿¹ i swoj¹ w³asn¹ drog¹. Ta historia
mówi nam, ¿e g³upot¹ jest pójœcie w³asn¹ drog¹, nie prosz¹c Boga o prowadzenie i pomoc.
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Lekcja 2: Rut – Noemi wraca
do Boga
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Przypowieœci 13,15
£ukasz 15,11-24
1 Jana 1,9

Orpa podjê³a swoj¹ decyzjê i ostatecznie ze ³zami
po¿egna³a siê z Noemi i Rut. Odwróci³a siê i odesz³a
od nich do domu swojej matki. W ten sposób równie¿
Orpa znik³a z naszej historii.

Rut 1,15-22

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Rut 1,16 i 17
N

25 kilometrów

Jeruzalem
Betlejem

MOAB

Wtedy Noemi zwróci³a siê do Rut i po raz ostatni spróbowa³a zachêciæ j¹, by tak¿e zawróci³a.
Jakie dwie rzeczy powiedzia³a Orpie, które spowodowa³y, ¿e zawróci³a?

1.
2.

2

To pokazuje, ¿e wiêzy rodzinne i religijne by³y bardzo mocne. Przypomina nam te¿, ¿e moc diab³a jest
równie¿ bardzo mocna i ¿e zrobi wszystko, co tylko bêdzie móg³, aby nas pochwyciæ.
Rut nie chcia³a zmieniæ postanowienia. W z³otych wierszach Rut mówi Noemi, ¿e zrobi piêæ rzeczy.
Wpisz te piêæ rzeczy poni¿ej we w³aœciwej kolejnoœci.

1.
2.
3.
4.
5.

5

Rut tutaj wyra¿a prawdziw¹ wiarê w Boga i jej lojalnoœæ wobec swojej teœciowej.
Zaznacz, która z powy¿szych piêciu wypowiedzi Rut pokazuje jej wiarê.

1

Rut powiedzia³a tutaj, ¿e tylko jedna rzecz mo¿e oddzieliæ j¹ od Noemi.
Co to mog³o byæ?
1
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Wa¿ne jest, aby byæ lojalnym wobec rodziny, przyjació³ i wszystkiego, co podoba siê Bogu. Ale
wa¿niejsze jest nasze oddanie Panu Jezusowi Chrystusowi.
Przeczytaj £ukasza 5,27 i 28 jako przyk³ad oddania z ca³ego serca.
Jak nazywa³ siê cz³owiek, który naœladowa³ Jezusa?
Co pozostawi³ za sob¹?

2

Postêpowanie Rut to inny przyk³ad oddania, który powinniœmy próbowaæ naœladowaæ.
Który wiersz mówi nam, ¿e Noemi zobaczy³a, ¿e
Rut by³a ca³kowicie zdecydowana, by pójœæ z ni¹?

Wiersz:

1

W koñcu Noemi i Rut przyby³y do Betlejem. Wszyscy szybko rozpoznali Noemi, co nie jest
zadziwiaj¹ce, poniewa¿ mieszka³a tam przez du¿¹ czêœæ swojego ¿ycia. Wielu z jej krewnych
i wczeœniejszych s¹siadów wci¹¿ tam mieszka³o.
Jak ludzie w Betlejem zareagowali na przybycie Noemi i Rut?
1
Wtedy Noemi poprosi³a ich, aby d³u¿ej nie nazywano jej Noemi lecz Mara. Imiê Noemi oznacza
„przyjemna”, „mi³a”, „zachwycaj¹ca”.
Dlaczego powiedzia³a im, aby nazwywali j¹ Mara, co oznacza „gorzka”?

1
ZnajdŸ s³owa z fragmentu do przeczytania, aby uzupe³niæ nastêpuj¹ce zdania.
Noemi wyjaœni³a, ¿e wysz³a ................................ a Pan zgotowa³ jej .........................
w ................... . Oskar¿a³a Boga mówi¹c, ¿e ................................ na ni¹ z³o.
Przyby³y do ........................................ na pocz¹tku ¿niwa
6

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

Noemi, jak zb³¹kany wêdrowiec, powróci³a do rodzinnego
kraju. Wstydzi³a siê b³êdu pope³nionego w przesz³oœci
idocenia³a, ¿e Bóg zawróci³ j¹ na w³aœciw¹ drogê
i przywiód³ j¹ do domu. Ale by³a cena do zap³acenia. Pan
musia³ dotkn¹æ jej ¿ycia i poni¿yæ j¹, zanim upamiêta³a siê
i zwróci³a siê z powrotem do Boga. Jednak dobroæ Pana
pozosta³a. Noemi by³a w domu i Rut by³a z ni¹.
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Lekcja 3: Rut – Bo¿e
kierownictwo w ¿yciu wdów
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 37,23-24 Przypowieœci 10,22
Efezjan 4,28

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Rut 2,1-23

Rut 2,20

Pola wokó³ Betlejem po³o¿one by³y na ró¿nych poziomach, tak wiêc ziarna nie dojrzewa³y wszystkie na
raz. Okres ¿niwny trwa³ d³ugi czas. By³a to wielka pomoc dla Rut, poniewa¿ biedna wdowa mog³a za
pozwoleniem zbieraæ za ¿niwiarzami pozostawione k³osy z ziarnem.
Przeczytaj i wpisz poni¿ej 3 Moj¿eszowa 23,22.

2
Najpierw szli mê¿czyŸni z sierpami, potem kobiety wi¹¿¹ce
zbo¿e w snopy a w koñcu ci, którzy, jak Rut, zbierali to, co
pozosta³o, k³osy.
Popatrz na uk³adankê i znajdŸ w pionowej kolumnie nazwê
miasta, z którego pochodzi³ Boaz.
1
1. Boaz zaprosi³ Rut, by to jad³a.
2
3
4
5
6
7
8

2. Boaz, gdy przyszed³ na pole, pozdrowi³
.........................................
3. Rut upad³a przed Boazem na ...............................
4. Rut posz³a na ......................, aby zbieraæ k³osy.
5.
6.
7.
8.

Rut wraz z ni¹ przysz³a do ziemi izraelskiej.
Rut opuœci³a swojego .................... i swoj¹ matkê.
Rut zbiera³a k³osy a¿ do .......................................
Zbo¿e, którego k³osy zbiera³a.

8

Wpisz poni¿ej nazwê tego miasta.
1

W wierszu 1 poznaliœmy Boaza i odt¹d odgrywa on g³ówn¹ rolê w tej historii. Na tym etapie ró¿nice
pomiêdzy Boazem a Rut by³y przygniataj¹ce. On mia³ wszystko. Ona nie mia³a nic. Jak mogliby byæ ze
sob¹? OdpowiedŸ brzmi: Bóg nad wszystkim panowa³. Rut i Noemi zaufa³y Mu i Bóg ich prowadzi³.
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CHARAKTERYSTYKA BOAZA
FIZYCZNA
Nic nie wiemy na temat zewnêtrznego wygl¹du Boaza.

SPO£ECZNA
Czego dowiadujemy siê na temat Boaza z wiersza 1?

1

CECHY
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA:
Boaz nie zauwa¿y³ Rut na polu.
Boaz nic nie wiedzia³ o Rut, dopóki z ni¹ nie rozmawia³.
Boaz powiedzia³ Rut, aby pozosta³a na jego polu.

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

Boaz powiedzia³ Rut, aby pi³a wodê, któr¹ pij¹ jego ludzie.
Boaz przemawia³ szorstko do Rut.
Boaz by³ szczodrym cz³owiekiem.

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

3

DUCHOWA
Czy Boaz wierzy³ w Boga i ufa³ Mu? Uzasadnij swoj¹ odpowiedŸ.

3
Tego pierwszego dnia Rut uzbiera³a oko³o 10 kg jêczmienia. Pomimo tego, ¿e zostawiano dla niej nawet
dodatkowe k³osy (wiersze 15 i 16), by³ to niezwykle ciê¿ki dzieñ pracy. Jej ciê¿ka nieustanna praca
zrobi³a wielkie wra¿enie na s³u¿¹cym Boaza. Wiedzia³a po co tutaj przysz³a a krótka przerwa pozwoli³a
jej pracowaæ wydajniej. Czy ty jesteœ wytrwa³y w swojej pracy? Wszystko co robimy, nawet
najzwyklejsze rzeczy, powinniœmy robiæ tak, jakbyœmy robili je dla Boga.
Praca Rut na polu jest przyk³adem dla wierz¹cych ludzi. Chrzeœcijanie powinni byæ gotowi, aby s³u¿yæ
swojemu Mistrzowi, Panu Jezusowi z ca³ego serca. Biblia mówi:
„Cokolwiek czynicie, z duszy czyñcie jako dla Pana, a nie dla ludzi...
gdy¿ Chrystusowi Panu s³u¿ycie”
(Kolosan 3,23 i 24)
W z³otym wierszu Noemi ¿yczy, aby Pan coœ uczyni³ Boazowi. Co to by³o? Zaznacz w³aœciw¹
odpowiedŸ.
Zabi³ go.
Ukara³ go.
B³ogos³awi³ mu.

1

W z³otym wierszu Noemi mówi o zwi¹zku Boaza z sob¹ i Rut. Co mówi na ten temat?
1
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Lekcja 4: Rut – Bóg b³ogos³awi
Boazowi i Rut
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 68,4-6
1 Koryntian 6,19-20
1 Piotra 1,18-19

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Rut 3,1-18
Rut 4,1-17
Rut 4,10

Noemi mia³a problem. Chcia³a sprzedaæ kawa³ek posiadanej ziemi lecz
kupuj¹cy musia³ byæ jej krewnym, który o¿eni siê z Rut, tak aby ziemia
mog³a pozostaæ w³asnoœci¹ rodziny. Noemi wiedzia³a, ¿e Boaz by³
bliskim krewnym i móg³by kupiæ t¹ ziemiê.
Dlatego obmyœli³a plan, aby Rut mog³a porozmawiaæ z Boazem sam na
sam.
Podkreœl pasuj¹ce s³owa w poni¿szym fragmencie.
Nadszed³ POCZ¥TEK / KONIEC ¿niw jêczmienia i pszenicy. Tego
PORANKU / POPO£UDNIA / WIECZORU Boaz mia³ pracowaæ w NAMIOCIE / WINNICY /
STODOLE NA KLEPISKU. Noemi, która zna³a lokalne zwyczaje
wiedzia³a, ¿e tej nocy Boaz i jego s³u¿¹cy bêd¹ SPRZEDAWAÆ / STRZEC / JEŒÆ ziarno, aby nikt go
nie ukrad³. Nadszed³ czas, aby przedstawiæ Boazowi propozycjê rozwi¹zania tego rodzinnego problemu.
By³a to mo¿liwoœæ dla Rut!
2
Rut najpierw siê umy³a. Jakie dwie rzeczy zrobi³a potem?

1.
2.

2

Jaka by³a reakcja Rut na polecenia Noemi?
1
Rut docenia³a dobre cechy charakteru Boaza, wiêc z przyjemnoœci¹ wziê³a udzia³ w realizacji planu
Noemi.
Rut posz³a na klepisko. To nie by³o dobre miejsce dla samotnej kobiety, wiêc stara³a siê, aby nikt jej nie
zobaczy³ i nie rozpozna³.
Rut czeka³a a¿ Boaz coœ skoñczy robiæ. Co to by³o?
1
Dlaczego Noemi kaza³a Rut odkryæ nogi Boaza? Mo¿liwe, ¿e to by³ dobry sposób obudzenia tylko jego,
gdy bêdzie mu zimno w stopy. Mo¿emy wyobraziæ sobie rozmowê prowadzon¹ szeptem, po której Rut
mog³a wymkn¹æ siê niepostrze¿enie. Boaz powiedzia³ jej, ¿e zna cz³owieka, który jest bli¿szym ich
krewnym ni¿ on sam. Tak wiêc ten bli¿szy krewny ma prawo wykupienia ziemi i o¿enienia siê z Rut.
Nastêpnego dnia wczesnym rankiem Boaz zasiad³ w bramie miejskiej, gdzie podejmowano wszystkie
wa¿ne decyzje, i czeka³.
Kogo Boaz powo³a³ na œwiadków tego, co mia³o siê zdarzyæ?
1
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Byli tam, aby przypilnowaæ przestrzegania zwyczajów. Gdy Boaz dokona transakcji, nikt nie bêdzie
mia³ prawa, aby j¹ zmieniæ. Ten bli¿szy krewny Noemi, którego imiê nie jest znane, zdecydowa³, ¿e nie
kupi ziemi, gdy poj¹³, ¿e ma³¿eñstwo z Rut by³oby czêœci¹ tej transakcji.
Co ten krewny powiedzia³ na koniec Boazowi?
1
Co wtedy zrobi³, gdy to powiedzia³?
1
Dlaczego to zrobi³?
1
Wpisz odpowiedzi na poni¿sze has³a w przygotowane miejsca
i zakreœl je w rozsypance literowej. S¹ ukryte we wszystkich
mo¿liwych kierunkach.
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1. Przed pójœciem do Boaza Rut ubra³a strojne ....................
2. Rut odkry³a ................. Boaza i po³o¿y³a siê obok nich.
3 i 4. Boaz pochwali³ Rut, ¿e nie ugania³a siê za m³odymi
ludŸmi czy to ............................. czy te¿ .......................... .
5. Boaz da³ Rut szeœæ miar (oko³o 20 kg) ziarna tego zbo¿a.
...............................
6. Rankiem Boaz poszed³ do .................... miejskiej.
7. Liczba starszych, których zawo³a³ Boaz. ............................
8 i 9. Siostry wspomniane w Rut 4,11.
9
................................ i .........................

Boaz odkupi³ wszystko, co nale¿a³o do Elimelecha i jego dwóch synów w³¹czaj¹c w to Rut - która wkrótce zostanie jego ¿on¹. Tak wiêc dziewczyna,
która przysz³a do Betlejem z niczym, pozna³a, ¿e Bóg da³ jej szczêœcie
przekraczaj¹ce wszystko, czego oczekiwa³a. Gdy jesteœmy gotowi oddaæ
Bogu nasze ¿ycie, On zawsze da nam b³ogos³awieñstwo, pomimo tego, ¿e
czasami to b³ogostawieñstwo przyjdzie po okresie trudów i przeciwnoœci
¿yciowych.
Historia Rut jest wa¿na, poniewa¿ Rut sta³a siê prababk¹ najwiêkszego króla Izraela.
Kto to by³?
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