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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

Írd ide az adataidat!
neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TöRTénET: Ruth
Rossz döntések Kulcsvers:

Bírák 21:25

Olvasd el:
Ruth 1:1-14

Ez a négy történet egy olyan családról szól, amelyik sok évvel Izráel legnagyobb királya,
Dávid király előtt élt. A történet kezdetén olyan időben járunk, amikor Izráel népe elfordult
Istentől és nagyon bűnös és önző életet élt.

K: Írd ide a kulcsverset, melyből láthatjuk hogyan éltek akkor az emberek!

Fontos, hogy az életünkben azt válasszuk, ami helyes, és hogy Istent kövessük. Ebben
a bibliai szakaszban láthatjuk, hogy voltak olyanok, akik a jó utat választották, míg
mások rosszul döntöttek.

K: Egészítsd ki a térképen a 
helység neveket!

1) Az a hely Izraelben, ahol a család élt.

2) Az az ország, ahová elmentek.

A távolság, amit megtettek, kb. 80 km
volt.

K: Írd le az okát, amiért elhagyták az otthonukat!

A bibliai időkben a neveknek gyakran jelentésük volt.

K: Írd az alábbi képek első betűjét a négyzetekbe, hogy megtudd a Bethlehem szó
jelentését!

Láthatjuk, hogy Bethlehem nem volt hű a nevéhez.
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öSSZESEn:

K: Ez az a család, amelyik készülődött az utazásra.

Mi volt az apa és az anya neve?

Mi volt a két fiú neve?

nem szabadott volna elmenniük Moáb földjére, ahol az emberek bálványimádók voltak. Jobb lett volna,
ha Istenben bíznak és ott maradtak volna azon a földön, amelyet Isten adott nekik. Ezen az idegen földön
tragédia történt velük, egy szomorú esemény.

Később naómit öröm is érte, mert a két fia megnősült.

K: Bogozd ki a betűket, hogy megkapd a két feleség nevét!

ROÁP TUHR 

Azonban ismét tragédia történt!

K: Írd ide annak a három személynek a nevét, akik meghaltak naómi családjából!

A történetben most három özveggyel állunk szemben. naómi nemsokára jó híreket hallott szülővárosából,
Bethlehemből.

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mit hallott!

Mindhárman nekiindultak, hogy Júdeába menjenek. Egy kis idő múlva, amikor megálltak, naómi meg kö -
szönte Orpa és Ruth kedvességét és kérlelte őket, hogy forduljanak vissza. Először mindketten kitartottak
amellett, hogy naómival együtt folytatják útjukat, de ő még inkább kérlelte őket, hogy ne menjenek vele. 

Az asszonyok együtt sírtak - majd az egyikük hazatért, másikuk az anyósával maradt.

K: Írd az útjelző tábla alá, hogy
melyikük melyik irányba ment!

Láthatjuk, hogy ez egy olyan történet, amely az emberek döntéséről szól. Elimélek azt választotta, hogy
Moáb földjére megy; Mahlón és Kiljón idegen feleséget választott magának; naómi azt választotta, hogy
hazamegy. Ruth és Orpa szintén azon gondolkodott, hogyan döntsön. Mi is számos döntést hozunk életünk
során. A legfontosabb döntés az életünkben az, hogy mit kezdünk az Úr Jézussal.

K: Keresd ki a János 1:12 verset és írd le, hogy Isten mit ígért azoknak, akik azt választják, hogy
befogadják az Úr Jézust!
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2. TöRTénET: Ruth 
Az özvegyek visszatérnek Kulcsvers:

Ruth 1:16-17

Olvasd el:
Ruth 1:15-22 és

2:1-3

Orpa úgy döntött, hogy visszatér Moáb földjére. Ruth arra készült, hogy naómival Bethlehembe
menjen. Ruth szavai, amelyeket a kulcsversben olvashatunk, bemutatják, hogy mennyire szerette
az anyósát és milyen hűséges volt hozzá.

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat a szóbuborékban!

naómi három alkalommal is bíztatta Ruthot, hogy térjen vissza a családjához, a szülőföldjére és a
saját istenéhez, de Ruth azt választotta, hogy az igaz Istenben hisz és naómival marad. Ruth a
helyes utat választotta. Amikor megérkeztek Bethlehembe, mindenki, aki emlékezett naómira,
izgatott volt, hogy újra láthatja őt.

K: Mit mondtak?

naómi bizonyára nagyon megváltozott, mert nagyon boldogtalan volt és ezt az ismerősei is
észrevették. Ahogy már korábban láttuk, az emberek nevei jelentéssel bírnak. Ezek viszont néha
nem illenek a személyhez!

K: Mire akarta megváltoztatni naómi a nevét?
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„Mert ahová te mégy, oda ........................., 

ahol te megszállsz, ott szállok meg. néped az én .........................., 

és Istened az én .................................... . Ahol te meghalsz, ott akarok 

.............................. én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem 

az Úr most és ezután is, hogy csak a ....................... választ

el engem tőled!”



öSSZESEn:

K: Írj két okot, hogy miért akarta megváltoztatni a nevét!

Te tudod, hogy mit jelent a neved?     Ha tudod, ide írhatod: ...............................................

K: Az alábbi mondatban van két szó, melyeknek a betűi össze vannak keverve. Bogozd ki őket, hogy
kiderüljön a 20. vers értelme!

InÓMA _ _ _ _ _ jelentése: „kedves”, a Mára jelentése:  “sűreke” _ _ _ _ _ _ .

K: Írd az állítások mögé, hogy igaz vagy hamis!

Bethlehem Moáb földjén volt.

Orpa és Ruth Bethlehembe ment, hogy ott éljenek.

A „Mindenható” kifejezés Istennek egy neve.

Az árpaaratás éppen akkor kezdődött.

Ruth kiment a földekre dolgozni.

A második részben egy új szereplő lép be a történetbe.

K: nézd meg az alábbi személyi kartont (adatlapot) és karikázd be a helyes adatot!

Ha visszatekintünk a történetben, hogy mi minden történt Ruth életében,
láthatjuk, hogy nagyon nagy változáson ment keresztül. Többé már nem
Moáb hamis isteneit imádta, hanem Izráel igaz és élő Istenét. 

nekünk is szükségünk van arra, hogy megváltozzunk. Az Úr Jézus meg
tudja bocsátani a bűneidet és új kezdetet adhat neked.

SZEMéLYI

név
Boáz

Obed
Mahlon

Család származása 
Dávidtól 

Elimélektől
Saultól

ADATOK

Foglalkozás
pásztor 

földműves
halász

Vagyoni helyzet
szegény 

gazdag
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3. TöRTénET: Ruth
A gazdag rokon Kulcsvers:

Ruth 2:20

Olvasd el:
Ruth 2:1-23 

naómi és Ruth szegény és özvegy volt, de Ruth keményen akart dolgozni, hogy naóminak és saját
magának élelmet biztosítson. Aratás idején elment és szedegetett abból, amit az aratók maguk után
hagytak (lásd 3. Mózes 23:22).

K: Töltsd ki a keresztrejtvényt, hogy megtudd, 
mivel foglalkozott Ruth!

Vízszintes
1. Ők dolgoztak kint a földeken.
3. Erről a településről való volt, akié a föld volt.
5. Ezen értek meg aratásra a kalászok.
Függőleges
2. Az özvegy neve, aki kiment a földekre 

kalászt szedegetni.
3. Annak a neve, akié a földek voltak.
4. Ezt mondták az aratók: „...... meg az Úr!”
6. Ennek az aratásának volt az ideje.

Amikor Boáz megnézte hogyan folyik a munka, 
észrevette Ruthot és érdeklődött felőle.

K: Mit mondott az aratók felügyelője Ruthról? (lásd 6-7. vers)

Ruth feladata nagyon egyszerű és hétköznapi volt, de egyben nagyon fárasztó is. Ennek ellenére
hűségesen végezte a munkáját. Isten elvárja tőlünk, hogy mindenben a legtöbbet hozzuk ki
magunkból, éppúgy mint Ruth. Ruthot nagyon meghatotta Boáz kedvessége és úgy érezte hogy
nem szolgált rá, mivel idegen országba való volt (lásd 10. vers).
Boáz Ruth felé való magatartása kiábrázolja Isten kegyelmét felénk.

Milyen csodálatos, hogy Isten szeret bennünket, bár mi bűnősök vagyunk! Abban mutatta meg
szeretetét, hogy elküldte Jézus Krisztust, hogy meghaljon értünk. Őrajta keresztül békességünk van
Istennel mindörökre!

K: Boáz nagyon kedves volt. Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy Ruthtal miért bánt különös -
képpen kedvesen (lásd 11. vers)!

Isten KEGYELME = az Ő jósága felénk, amit nem érdemlünk meg!

Talpon van 

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

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

Azt kérte, hogy

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

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

Az a  ...............

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

.........................
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öSSZESEn:

Isten megóvja azokat, akik Őbenne bíznak, ahogyan a tyúkanyó megóvja a szárnyai alatt a kiscsibéit.
Amikor veszély közeleg, a kiscsibék odaszaladnak a tyúkanyóhoz. Boáz megerősítette Ruthot, hogy az Úr
úgyanígy gondját viseli neki.

K: Írd le, hogy mit mondott Boáz a 12. versben!

Boáz nagyon nagylelkű volt Ruthhoz: mindent megadott neki, amire szüksége volt.

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat az igeversek és a képek segítségével!

9. vers 14. vers 14. vers 16. vers

Engedélyt adott arra, hogy Ruth igyon a ...................................., és ebédidőben meghívta, hogy egyen

............................... . Amint Ruth az aratókkal együtt ült, Boáz megkínálta pörkölt ............................. .

Végül Boáz megkérte az embereit, hogy szándékosan hagyjanak .................................. .

Ruth sok élelmet vitt haza naóminak, aki felismerte, hogy az Úr gondoskodik róluk.

K: nézd meg a kulcsverset és írd le, mit mondott naómi az Úr feléjük való jóságáról!

K: Írd ide, mit mondott naómi Boázról!

nem volt véletlen, hogy Ruth éppen Boáz mezejére ment és hogy Boáz egy közeli rokon volt. Az Úr vezeti
a mi életünket is, még ha nehéz időszakot élünk is át. Isten már előre eltervezte, hogy Ruth és naómi
életét a lehető legjobbra változtatja meg. A fejezet végén Ruth még mindig hűséges volt naómihoz.

K: nézd meg a 23. verset és írj le két dolgot, amit Ruth tett!
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4. TöRTénET: Ruth
Isten akarata Kulcsvers:

Zsoltár 37:5

Olvasd el:
Ruth 3:1-18 és

4:1-17

Ruth története jól végződött. Talált egy új férjet!
naómi fontos szerepet játszott a házasság létrejöttében.

K: Olvasd el a 3. rész 1-18 verseit és jelöld pipával az igaz, x-szel a hamis állításokat!

naómi azt mondta Ruthnak, hogy menjen és feküdjön Boáz lábához. �
Ruth aszerint cselekedett, ahogy naómi mondta neki. �
Ruth elment Boáz sátrához. �
Boáz átaludta az egész éjszakát. �
Ruth emlékeztette Boázt, hogy ő egy közeli rokon. �
Boáz mérges lett Ruthra amiatt, amit tett. �
Boáz megígérte, hogy segít Ruthnak. �
Boáz adott Ruthnak egy marék árpát. �

naómi és Ruth ezután várta, hogy mi fog történni. A 4. rész 1-11. verseit olvasva illetve a
keresztrejtvényt kitöltve megtudhatod, hogyan teljesült Isten akarata Ruth életében.

K: KERESZTREJTVénY

Függőleges
1. Ezt tették mindannyian (2. vers)
2. Egyfajta lábbeli.
4. Itt intézték az ügyeiket (a ......-ban)
6. Ennyi embert vett maga mellé Boáz (2. vers)

Vízszintes
3. Ez lett Ruth újból.
5. Ezek voltak, akik látták Boáz 

cselekedetét. (10. vers)
7. Moábita özvegy volt. (5. vers)
8. Ezt tette a lábbelijével (8. vers)
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naómi nagyon boldog volt, mert Boáz összeházasodott Ruthtal és az Úr megáldotta
őket egy fiúgyermekkel, aki később a nagyapja lett valakinek, aki Izráel történetében
nagyon fontos szerepet játszott.

K: Töltsd ki a hiányzó neveket a családfán! (17. vers)

Istennek csodálatos terve volt Ruthtal. Mivel bízott Istenben és engedelmeskedett az
Ő akaratának, többféleképpen is megáldotta őt.

K: Az ő története illusztrálja azt, amit a kulcsversben olvashatunk. Írd ide!

Több, mint ezer évvel később az Úr Jézus éppen ugyanebben a Bethlehemben
született. Ő Ruthnak egyenesági leszármazottja (lásd Máté 1:5). 

Milyen csodálatos, hogy Isten egy idegen országba való lányt, aki korábban
bálványimádó volt, kiválasztott arra, hogy ilyen fontos szerepet játsszon az Ő
megváltó tervében! Ezen a terven keresztül mindannyian megismerhetjük Istent és
élvezhetjük az Ő áldását örökké.
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