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Gdybyś mógł poznać swoich pradziadków, ich 
rodziców oraz wszystkich twoich przodków, pewnie 
bardzo byś się zdziwił, jakimi byli oni ludźmi.  Biblia  

opowiada nam o różnych ziemskich 
 przodkach Pana Jezusa.  Jednym 

 z nich była Rut – Moabitka, 
 która oddawała cześć 

 pogańskim bożkom. 



Historia zaczyna się w Izraelu po śmierci Samsona, 
kiedy to lud boży przestał ufać Bogu i stał się 
nieposłuszny.  W całym kraju nastał wielki  
głód.  Czy wiesz, co to jest głód?  To  
klęska nieurodzaju, kiedy ziemia nie  
wydaje żadnych plonów.  Z głodu  
giną zwierzęta, a czasem  
nawet ludzie. 



Pewien człowiek, Elimelech, opuścił Betlejem wraz z 
żoną i dwoma synami w poszukiwaniu chleba.  Udał 
się do Moabu, gdzie ludzie oddawali cześć  
            pogańskim bożkom. 



Niestety  
sprawy poszły  
w złym kierunku.  Elimelech  
zmarł, a za nim obydwu  
jego synów. 

KILION MACHLON ELIMELECH 



Noemi została wdową.  Zasłyszała, że Pan ujął się za 
swoim ludem i dał im chleb.  Postanowiła powrócić do  

swojej ojczyzny.  Ale co miały zrobić 
 dwie wdowy po zmarłych synach? 

  Noemi doradziła im, 
 żeby zostały 

 w Moabie i 
 ponownie 

 wyszły 
 za mąż. 



Orpa wróciła do swojej rodziny.  Rut nie przyjęła 
rady teściowej.  Wręcz przeciwnie, w pięknym 
wierszu zadeklarowała, że nigdy jej nie opuści. 



Starzy przyjaciele Noemi ucieszyli się, że wróciła 
do domu, do Betlejem.  Ona jednak kazała mówić na  

siebie „Mara” (gorycz), a nie 
 Noemi (słodycz).  „Gdyż 

 Wszechmogący napoił mnie 
 wielką goryczą”.  Noemi 
 wróciła z niczym – miała 

 przy sobie tylko Rut. 



W Moabie Rut oddawała 
cześć pogańskim bożkom, ale 
nawróciła się do Żywego Boga 
Izraela.  Ciężko pracowała, 
aby zapewnić Noemi 
wyżywienie.  Każdego dnia 
chodziła na pole i zbierała 
kłosy za żeńcami. 



Boaz, właściciel 
pola, usłyszał o 
dobroci, jaką Rut 
okazała swojej 
teściowej.  Kiedy 
ją poznał, Boaz 
kazał żeńcom, aby 
specjalnie dla niej 
upuszczali kłosy 
ze snopków.  Boaz 
polubił Rut. 



Kiedy Rut opowiedziała 
Noemi o Boazie i jaki 
był dla niej uprzejmy, 
starsza pani chwaliła 
Boga.  „Ten człowiek  
jest naszym krewnym, 

jednym z naszych 
wykupicieli.” 



Z czasem Boaz zapragnął poślubić 
Rut i zaopiekować się Noemi i ich 
rodzinną ziemią.  Ale pierwszeństwo 
wykupu miał inny krewny.  Tamten 
człowiek chciał ziemię, ale nie chciał 
wziąć Rut za żonę.  Prawo stanowiło, 
że byłoby to nielegalne. 



W tamtych czasach, aby dobić targu, ludzie  
nie ściskali sobie dłoni.  Boaz oficjalnie ściągnął 
sandał i podał go tamtemu krewnemu.  Tym samym 
przypieczętował umowę.  Rut miała zostać  
jego żoną.  Odtąd Rut i Noemi  
zostały członkami  
rodziny  
Boaza. 



Boaz i Rut nadali 
pierwszemu synowi 
imię Obed.  Był on 
dziadkiem Dawida, 
wielkiego Króla 
Izraela.  



Co ciekwsze, mały Obed był przodkiem Pana Jezusa 
Chrystusa.  Jezus pochodził z linii króla Dawida i 
stał się Królem królów i Zbawicielem świata. 

KRÓL 
KRÓLÓW 
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 Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

Księgi Rut 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu.  On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali. 

 
Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba!  Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze.  

 
Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów,  

powiedz Bogu tak:  
Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje.  Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze.  Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem!    Jan 3:16 
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