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Kui sa saaksid tutvustada oma vana-vana--
vanematega, nende vanematele ja kõigile, kes 

 tulid enne kui oma pere, siis võite olla 
 üllatunud millised inimesed nad olid. 

  Piiblis on üks Jeesuse inimeste 
 esivanem kelle nimi oli 

 Rutt – Moablase daam, kes 
 kummardas ebajumalaid. 
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Naomi vanad sõbrad olid heas meeles, et ta koju 
tuli Petlemmase.  Aga ta palus neil kutsuda teda 

"Maaraks" (mõru) ja mitte 
 Naomi (meeldiv).  "Kui 

 Jumal on käsitlenud väga 
 kibedasti minuga."  Naomi 
 tuli tagasi ilma varandust. 

 – väljaarvatud Rutt. 

Naomi, nüüd oli lesk, kuulis, et Issand oli käinud oma 
rahva juures ja andis neile leiba.  Ta otsustas 

 tagasi pöörduda oma kodumaale. 
  Aga mis oleks kaks tüdrukul 

 teha?  Naomi 
 soovitas neil 
 jääda Moabi 
 ja abielluda 

 uuesti. 

Üks mees, Elimelek, lahkus Petlemmast koos oma 
abikaasaga ja kahe pojaga, kes otsisid toitu.  Ta 

läks Moabi riiki, kus inimesed 
 teenisid ebajumalaid. 

Orpa läks tagasi oma enda perele.  Kuid 
Rutt keeldus.  Selle asemel, Rutt 

 ütles armsa luuletuse, ja ta 
 lubas mitte kunagi jätta 

 oma mehe emat. 

Asjad ei  
käinud hästi  
Elimelekil ja tema perel Moabi maal.  Ta  
suri koos tema kahe pojaga.  Tema abikaas,  
Naomi,  
lahkus  
 
 

koos  
poegade  
 
 
 
abikaasadega, Rutt ja Orpa.  Mõlemad  
tüdrukud olid Moablased. 

Rutti lugu algab Iisraelis pärast Samsoni aega,  
kui Jumala rahvas lõpetas usaldamise ja Jumala 
kuulmist.  Kohutav nälg tabas maad.  Tead, mis nälg 
on?  Õigus!  Nälg on, kui ei ole puu-või 
põllukultuuride kasvu, samuti  
loomad ja mõnikord isegi  
inimesed surevad nälga. 
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Boas ja Rutt kutsusid 
oma esimese poja 

Obediks.  Tema oli 
Taaveti vanaisa,. 

Taavetist sai suur 
Iisraeli kuningas. 

Aeg möödus, Boas tahtis abielluda 
Ruttiga ja hoolitseda Naomit ja tema 
pere maad.  Aga teine lähisugulane 
oli esimene võimalus.  See mees 
tahtis maad - kuid ta ei tahtnud 
Rutti oma abikaasaks.  Seadus  
ütles, et mõlemad käisid koos. 

Boas valdkonna omanik, 
kuulis kui hea Rutt oli oma 
mehe emale.  Kui ta kohtas 

teda, Boas aitas teda ja 
nõudis et tema kombainid 

jättaks peotäit vilja 
 maha meelega. 

  Boasele hakkas 
 Rutt meeldima. 

Nendel päevil inimesed kätt ei pannud kokku et 
lahendada asju.  Boas võttis oma sandaali ja 
avalikult andis selle teise mehele.  Äri oli 
lahendatud.  Rutt muutus tema abikaasaks.   
Nüüd tema ja Naomi  
kuulusid Boase  
perele. 

Kui Rutt ütles 
Naomile kuidas Boas 
näitas talle lahkust, 

vanem daam kiitis 
Jumalat.  "See mees 

on sugulane, meie 
 üks lähedam 

sugulane." 

Kuigi Rutt oli teeninud iidolisi 
nagu enamik inimesi Moabas, oli 

ta pöördunud ära, et teenida  
Iisraeli Jumalat.  Rutt töötas 

kangesti, et veenduda Naomile  
piisavalt süüa.  Iga päev ta käis  
korjatele järgi valdkonnas ning 

korjas maha jäätud tera. 
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See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16
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 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Rutt 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 

16 60 

Lõpp 

Kuid veelgi suurepärasem, kullake Obed oli esivanem  
Issanda Jeesus Kristule.  Jeesus tuli läbi Taaveti 
pere reast ja on kuningate Kuningas ja maailma 
Päästja. 

15 16

17 18


