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Ha találkozhatnátok a
dédszüleitekkel, ükszüleitekkel és
az Ğ szüleikkel, vagyis mindazokkal
az emberekkel, akik az Ğseitek
voltak a családotokban, ugyancsak
meglepĞdnétek, hogy
milyen sokféle ember
lenne közöttük.

A Bibliában Jézus
egyik Ğse Rut volt,
egy moábita nĞ,
aki a bálványokat
imádta.
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Egy Elimélek nevĬ ember elhagyta Betlehemet
a feleségével és a két fiával együtt, hogy élelmet
keressenek. Moáb országába érkezett, ahol
az emberek bálványokat imádtak.

Rut története Izráelben kezdĞdött, a sámsoni
korszak után, amikor Isten népe megszĬnt hinni
és engedetlen lett. Rettenetes éhínség
sújtotta az országot. Tudjátok, hogy
mi az éhínség ? Hát amikor nincs
gyümölcs, nincs gabona és
az állatok, sĞt még az
emberek is éhen halnak.
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A felesége,
Noémi,
magára maradt
a két menyével,
Ruttal

Moábban a
dolgok nem
mentek valami
jól Elimélek és
családja
számára.
KILJON
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ELIMÉLEK

ElĞször Ğ halt meg,
majd utána a két fia is követte.

KILJON

MAHLON

5

ELIMÉLEK

és Orpával. ĝk mindketten
moábiták voltak.

MAHLON
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A megözvegyült Noémi hallott arról, hogy Isten
meglátogatta a népét, kenyeret adva nekik.
Elhatározta, hogy visszatér a hazájába.
De mi legyen a menyeivel ? Noémi azt
tanácsolta nekik,
maradjanak
Moábban
és menjenek
újra férjhez.

Orpa visszament a családjához. De
Rut visszautasította. Inkább egy
gyönyörĬ verset mondott, amelyben
megígérte, hogy sohasem hagyja
magára az anyósát.
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Noémi régi barátai nagyon megörültek, hogy
visszajött Betlehembe. De Ğ arra kérte
Ğket, hogy ne hívják többé
Noéminek ('tetszetĞs'),
hanem nevezzék ezentúl
Marának ('keserĬ'), "mert a
Mindenható keserĬséggel
töltött el engem" – tette
hozzá. Noéminek nem volt
semmije, mikor visszatért
– Rutot kivéve.

Jóllehet Rut, a többi moábitához
hasonlóan, bálványokat imádott,
elfordult tĞlük, hogy Izráel élĞ
Istenét kövesse. Rut keményen
dolgozott, hogy Noéminek
biztosan elegendĞ ennivalója
legyen. Nap mint nap kiment a
mezĞre, hogy az aratók után
elhullott gabonamagvakat
összeszedje.

10

9

Amikor Rut
beszámolt
Noéminek
Boász jóságos
tettérĞl, az
anyósa Istent
dicsĞítette.
"Ez a férfi a
rokonságunkba
tartozik,
Ğ közeli
rokonunk."

Boász, a mezĞ
tulajdonosa, hallott
beszélni arról, hogy
Rut milyen jóságos
az anyósával. Miután
találkozott vele,
megkérte az arató
munkásait, hogy
több marok kalászt
hagyjanak maguk
után. Boász kezdte
megkedvelni Rutot.
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Ahogy az idĞ telt-múlt, Boász
el akarta venni Rutot feleségül,
hogy vele és a családi javaival
foglalkozhasson. De egy
másik rokonnak volt joga
elĞször választani.

13

Ez a férfi akarta a
javakat, de Rutot
nem óhajtotta feleségül
venni. A törvény kimondta,
hogy egyik a másik nélkül
nem jöhet létre.
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Az ügy megköttetett. Rut hamarosan
a felesége lett. Most már Ğ is
és Noémi is Boász
családtagjai
lettek.

Ebben az idĞben az emberek nem
pecsételték meg kézfogással, ha
szerzĞdést kötöttek. Boász levette
a saruit és a nyilvánosság elĞtt
a másik embernek
adta.
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Boász és Rut az
Obed nevet
adták elsĞszülött
fiúknak. ĝ lett
Dávidnak, Izráel
nagy királyának a
nagyapja.
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De talán még csodálatosabb az, hogy ez az Obed
nevĬ gyermek Jézus Krisztus Urunk Ğse is egyben.
Jézus a Dávid család nemzetségébĞl jött, hogy a
királyok Királya és a világ Megváltója legyen.
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Rut : Szerelmi történet
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :
Rut

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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