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,  אם יכולתם לפגוש את ההורים של ההורים של ההורים שלכם
אתם בודאי  , ואת כל האנשים שנולדו במשפחה שלכם לפניכם

 .  הייתם מופתעים לגלות אלו אנשים הם היו
 אשה מואביה שנהגה לעבוד  , רות, ך''בתנ

 אלילים היתה חלק מעץ היוחסין 
 .האנושי של ישוע



כאשר , הסיפור של רות מתחיל בישראל לאחר זמנו של שמשון
רעב כבד הכה  .  ישראל הפסיקו לבטוח ולציית לאלוהים-בני

 רעב זה כאשר  !  בדיוק?  האם אתם יודעים מהו רעב.  בארץ
 ולפעמים חיות, שום פרי או יבול גדל

 .ואפילו אנשים מתים מרעב 



עזב את בית לחם יחד עם אשתו  , אלימלך, איש אחד
, הוא הלך למואב.  בחיפוש אחר אוכל, ושני בניו

 .חבל ארץ שבה האנשים עבדו אלילים



 הענינים לא התנהלו כשורה במואב עבור אלימלך
 .הוא מת ואחריו גם שני בניו.  ומשפחתו 

 ,אשתו נעמי 
 
 
 
 
 
 

 רות, נשארה יחד עם שתי כלותיה 
 .שתי הנשים היו ממואב.  וערפה 



שמעה שאלוהים פקד  , שהיתה כעת אלמנה, רות
היא החליטה לחזור  .  את עמו ונתן להם לחם

אבל מה יעשו עכשיו שתי .  לארץ מולדתה
נעמי המליצה להן להשאר במואב  ?  הנשים

 .ולהנשא שוב



רות  , במקום זאת.  אבל רות סרבה.  ערפה חזרה למשפחתה
ענתה בשיר פיוט יפהפה שהבטיח שהיא לעולם לא תעזוב את  

 .חמותה



ידידה הותיקים של נעמי שמחו  
מאוד כאשר הם ראו שהיא חזרה 

אבל היא .  לחם-הביתה לבית
בקשה מהם לקרוא לה כעת 

במקום נעמי  ) מר" (מרא"
כי המר שדי לי ) "נעימה(  

נעמי חזרה ללא ." מאוד  
.מלבד רות –דבר    



למרות שרות עבדה אלילים כמו  
היא החלה כעת , רוב אנשי מואב

,  להלל ולעבוד את אלוהים חיים
רות עבדה קשה    .אלוהי ישראל

כדי להבטיח שלנעמי יהיה מספיק  
כל יום היא הלכה לשדות .  אוכל

ולקטה שיבולים שנשארו בשדה  
 .אחרי הקוצרים



שמע על טוב  , בעל השדה, בועז
.   ליבה של רות כלפי חמותה

בועז עזר  , כאשר הוא פגש אותה
ידי כך שציוה על הקוצרים  -לה על

שלו להשאיר במיוחד הרבה  
 .  שיבולת בשדות לאחר הקצירה

 .בועז החל לחבב את רות



כאשר רות ספרה לנעמי  
,  על בועז ועל טוב ליבו

האישה המבוגרת הללה  
קרוב לנו  .  "את אלוהים

האיש הוא קרוב , האיש
 ."משפחה



בועז רצה להנשא לרות , כעבור זמן
.   ולדאוג לנעמי ולשדות של משפחתה

אבל לקרוב משפחה אחר היתה את הזכות  
איש זה רצה את האדמה אבל  .  הראשונה

החוק קבע שאין . לא רצה ברות כאשה
 .הוא יכול לקבל דבר אחד ללא השני



.  האנשים לא לחצו ידיים כדי לסכם עסקה, בימים ההם
בועז לקח את נעלו ובפני כל האנשים הגיש ונתן אותה  

 כעת .  רות תהיה לאשתו.  העיסקה סוכמה.  לאיש האחר
 היא ונעמי הפכו לחלק

 .ממשפחתו של בועז 



בועז ורות קראו לבנם  
הוא הפך  .  הבכור עובד

המלך  , לסבא של דויד
 .הגדול של ישראל



היא העובדה שהתינוק עובד היה לאחד האבות , אבל יותר נפלא
,  ישוע הוא מלך המלכים ומושיע העולם.  הקדומים של ישוע

 .שהיה שייך לצאצאי משפחת בית דויד



 ספור אהבה  : רות
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 ספר רות
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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