
4.
 s

zi
nt

Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

C51. RÉSZ: Ruth
Egy család távol Istentől Kulcsvers:

Bírák 21:25

Olvasd el:
Ruth 1:1-14

Ajánlott további olvasásra:  •  5. Mózes 30:15-20
•  Példabeszédek 14:12  •  Ézsaiás 53:6

A Ruthról szóló, békét árasztó történet a Bírák könyvének erőszakkal teli idejében
játszódik. Izráel földjén ekkor katasztrófahelyzet volt.

K: Mi volt ez a katasztrófa?

A kulcsvers végén olvashatjuk, hogy mi okozta a helyzetet.

K: Mit olvashatunk ott?

Azon a földön éltek, amit Isten évekkel korábban megígért nekik, még akkor, amikor
Egyiptomban rabszolgák voltak.

K: Mit mondott Isten akkor erről a földről? Olvasd el a 2. Mózes 3:8 verset!

Úgy tűnik, mintha a történetben nem ezt látnánk! Miért? Az egész nép elfordult Istentől,
Isten is elfordult és megvonta tőlük az áldásait. A kulcsvers jelentőségét hangsúlyossá
teszi, hogy ez egy korábbi vers (Bírák 17:6) ismétlése. Egyértelműen látszik, hogy Izráel
már évek óta a saját útján járt és elfelejtette Istent. Elimélek és családja küzdött a
fennmaradásért Izráelben. A jövő nem tűnt túl bíztatónak. Az étkezések egyre silá nyab -
bak lettek. A hitük megingott. Terveket szőttek anélkül, hogy kérték volna Isten segít sé -
gét. Elhagyták az otthonukat, a rokonaikat és mindent, ami közel állt hozzájuk. Elmentek
egy idegen országba.

K: SZÓLÉTRA
Függőleges
1. Ebbe az országba ment Elimélek és családja.
2. Az egyik moábita asszony neve.
3. Elimélek kisebbik fia.
4. Elimélek nagyobbik fia.
5. Elimélek felesége.
Vízszintes
6. Annak a településnek a neve Júdeában, 

ahonnan Elimélek és családja kitelepült.
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ÖSSZESEN:

A családnak nehéz volt az élete, különösképpen amikor Elimélek meghalt! Hamarosan a két fiú úgy látta,
hogy ideje megnősülni. Mahlon elvette Ruthot, míg a testvére Orpát. Isten törvényével ellenkezett, hogy
egy zsidó férfi idegen nőt vegyen feleségül. Később újabb tragédia történt a családban.

K: Mi történt?

K: Mit hallott Naómi, ami arra késztette, hogy visszatérjen Júdeába?

Most már Naómi volt a család feje így felelősség hárult rá a menyeit illetően. Kötelességének érezte,
hogy másik férjet találjon nekik. Ez megmagyarázza a 11-13. verseket. Mivel már nem volt több fia,
kérlelte őket, hogy térjenek vissza a saját családjaikhoz.

Naómi nagyon megkedvelte a menyeit. Hálás volt nekik azért, amit érte és a fiaiért tettek.

K: Írd le az egyik versből azt a részt, amely ezt bizonyítja!

A két meny is kedvelte az anyósát.

K: Nézd meg a 9-14. verseket és írd le azokat, melyek ezt bizonyítják!

A két fiatal özvegy most döntés előtt állt. Végül nem ugyan -
arra a döntésre jutottak. A mi életünkben is számos döntéssel
kell szembenéznünk, olykor fontosab bakkal, néha kevésbé
fontosakkal. Mindezek közül a legfon tosabb döntés, hogy az
Úr Jézus Krisztus követőivé válunk-e. Ez kihat arra, hogy az
örökkévalóságot Istennel töltjük-e vagy sem.

Naómi bizonyára tudott valamit az Úrról és az Ő útjáról.

K: Írd be a verseket, amelyekben Naómi hivatkozik az Úrra a menyeinek!

„Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek...” 

„Adja az Úr tinéktek, hogy találjatok nyugodalmat, kiki az ő férje házában.”

„...mert engem talált az Úrnak keze.”

Nagyon sokszor találjuk szembe magunkat azzal, hogy Isten útja és a saját kigondolt utunk közül kell
választanunk. Ez a történet arról szólt, hogy milyen az, amikor Isten vezetése és segítsége nélkül járjuk
az utunkat.

Vers:

Vers:

Vers:
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C5

2. RÉSZ: Ruth
Naómi visszatér Istenhez Kulcsvers:

Ruth 1:16-17

Olvasd el:
Ruth 1:15-22

Ajánlott további olvasásra:  • Példabeszédek 13:15  • Lukács 15:11-24  • 1. János 1:9

Orpa döntött. Utoljára még könnyes búcsút
vett Naómitól és Ruthtól, majd sarkon fordult
és otthagyva őket vissza tért a szülőföldjére.
Ezzel Orpa „kilépett” a történetből.

Naómi odafordult Ruthhoz és tett még egy
utolsó kísérletet arra, hogy Ruth is
visszaforduljon.

K: Mi volt az a két dolog, amit Naómi mondott, ami miatt Orpa visszafordult?

Ez bemutatja, hogy milyen hatalmas vonzerő volt a család és a vallás. Ruthot nem lehetett eltán to -
rí tani elhatározásától. A kulcsversben öt dolgot sorolt fel, amelyeket meg akart tenni.

K: Írd le megfelelő sorrendben ezeket!

Ruth ekkor Istenben való igaz hitét, és anyósához való hűségét nyilvánította ki.

K: Írd ide, hogy a fenti öt válasz közül, melyik mutatja be Ruth hitét!

Ruth azt mondta, hogy csak egy dolog választhatja el Naómitól.

K: Mi volt ez?

vers

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2. /2

/5

/1

/1

Jeruzsálem

Bethlehem

Moáb



ÖSSZESEN:

Van amikor az kedves Isten előtt, hogy teljes mértékben hűek legyünk a családunkhoz és a barátaink -
hoz. Ennél fontosabb azonban az Úr Jézus Krisztushoz való elkötelezettségünk és odaszánásunk. 

Keresd ki a Lukács 5:27-28 verseket! Itt példát láthatunk a teljes odaszánásra.

K: Mi a neve annak a személynek, aki követte Jézust?

Mit hagyott maga mögött?

Ruth tette egy másik követendő példa számunkra.

K: Melyik vers az, amelyikben Naómi láthatta Ruth elszántságát 
arra, hogy vele menjen?

Végül Naómi és Ruth elérkezett Bethlehembe. Naómit hamar felismerték, ami nem meglepő, ha bele -
gondo lunk abba, hogy az élete nagyobb részét ott élte le. A korábbi szomszédai és a rokonai közül
bizonyára sokan éltek még.

K: Hogyan reagáltak az emberek Bethlehemben Naómi és Ruth érkezésére?

Naómi azonban azt mondta, hogy ne hívják többé Naóminak, hanem hívják inkább Márának (Marah).
A Naómi név jelentése: „kedves”, „aranyos” vagy „ragyogó”.

K: Miért kérte, hogy Márának szólítsák, amelynek a jelentése „keserűség”?

K: Illeszd be az olvasott történetből a szövegbe a megfelelő szavakat!

Naómi elmondta, hogy egész  ................................ ment el, és  ............................  hozta 

vissza az ........................... . Istent okolta, amiért bajba döntötte a  ................................ . 

Éppen az  ........................................ idejére tértek vissza  ......................................-be.

Az idegenbe került Naómi most visszatért.
Szégyenkezett a múltban elkövetett hibákért
és beismerte, hogy Isten volt az, aki vissza -
helyezte a helyes útra és hazahozta. Ennek
azonban ára volt. 

Az Úrnak Naómit az élete legmélyebb pontjára
kellett vinnie, mielőtt megtért és visszafordult
Őhozzá. Persze az Úr jósága nem fogyat -
kozott meg, Naómi otthon volt, és Ruth vele
volt.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C5

3. RÉSZ: Ruth
Isten vezetése Kulcsvers:

Ruth 2:20

Olvasd el:
Ruth 2:1-23

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltár 37:23-24 • Példabeszédek 10:22 • Efézus 4:28

A Bethlehem körül található szántóföldek különböző szinteken helyezkednek el, ezért nem lehet
egyszerre a teljes termést learatni. Az aratási időszak ebből kifolyólag nagyon hosszú ideig tartott.
Ez Ruthnak jól jött, mert a szegényeknek megengedték, hogy a hátrahagyott kalászokat
összegyűjtsék. Ezt (kalász)szedegetésnek hívták.

K: Keresd ki és írd ide a 3. Mózes 23:22 verset!

Először jöttek a férfiak a sarlóikkal, majd a nők kévékbe gyűjtötték a kalászokat, végül jöttek a
kalászszedegetők, mint például Ruth, hogy a hátrahagyott kalászokat összegyűjtsék.

K: SZÓLÉTRA

1. Az árpa mellett ezt is aratták (23. vers) 
2. Boáz azt mondta Ruthnak, hogy ezt egyen. (14. vers)
3. Kik mellé ült le Ruth?
4. Az aratók így válaszoltak Boáz üdvözlésére: 

„... meg téged az Úr!”
5. Ruth csodálkozott Boáz kedvességén, holott ő 

csak egy ... volt ott.
6. Hogyan szólította meg első alkalommal Boáz Ruthot?

„Ugyan ... édes, leányom!”
7. Evés után mit kezdett el Ruth újból?
8. Ezt mondta Boáz Ruthnak: „... falatodat az ecetes lébe!”

K: Nézd meg a Szólétrát, és keresd meg annak a városnak a nevét, amelyből Boáz való volt!

Az első versben már megismerkedhettünk Boázzal. Ettől kezdve fontos szerepet játszik a
történetben. Ekkor még Boáz és Ruth között hatalmas különbségek vannak. Boáznak megvan
mindene, Ruthnak semmije sincs. Mégis hogyan kerültek össze? A válasz: Isten irányította az
eseményeket. Ruth és Naómi bízott Őbenne, ígyIsten vezette őket.
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ÖSSZESEN:

BOÁZ JELLEMZŐI

TESTI MEGJELENÉSE
Boáz kinézetéről semmit sem tudunk.

TÁRSADALMI HELYZETE
K: Mit tudunk meg Boázról az első versben?

JELLEME
K: Írd az állítások mögé, hogy igaz vagy hamis Boázzal kapcsolatban?

Nem vette észre Ruthot a földeken.

Semmit sem tudott Ruthról, amíg nem beszélt vele.

Azt mondta Ruthnak, hogy maradjon az ő földjén.

Azt mondta Ruthnak, hogy igyon abból a vízből, amiből az emberei isznak.

Keményen beszélt Ruthtal.

Nagylelkű volt.

LELKI ÁLLAPOTA
K: Hitt és bízott Boáz Istenben? Indokold is meg válaszodat!

Ruth egy efa árpát (közel 10 kg) gyűjtött össze az első napon. Még így is, hogy szándékosan hagytak
hátra neki szálakat (15-16. vers), ez egy rendkívül megerőltető munka volt. A kitartó, kemény munkája
már korábban mély benyomást tett Boáz szolgálóira. Tudta, hogy miért van ott és amikor megpihent, azt
is csak azért tette, hogy még hatékonyabban tudjon dolgozni. Te keményen dolgozol? Mindent úgy
kellene tennünk – még az egyszerű dolgokat is – mintha az Úrnak tennénk. Ruth munkája a földeken
példaként szolgál a keresztyéneknek. Késznek kell lenniük arra, hogy Mesterüket, az Úr Jézus Krisztust
teljes szívvel szolgálják. A Biblia azt mondja: 
„És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; ... az Úr Krisztusnak
szolgáltok.” (Kolossé 3:23-24)

K: Mit kért Naómi a kulcsversben, hogy az Úr tegyen Boázzal? Pipáld ki a helyes választ!

Ölje meg. Büntesse meg. Áldja meg.

K: Mit mondott Naómi a kulcsversben Boázról, milyen hozzátartozójuk ő?
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C5

4. RÉSZ: Ruth
Isten megáldja Boázt és Ruthot Kulcsvers:

Ruth 4:10

Olvasd el:
Ruth 3:1-18 - 

4:1-17 

Ajánlott további olvasásra:  • Zsoltár 68:4-6  • 1. Korintus 6:19-20  • 1. Péter 1:18-19 

Naóminak gondja akadt: el akarta adni a földjét. A vásárlónak viszont a törvény szerint rokonnak
kellett lennie, aki egyben Ruthot is elveszi feleségül, hogy így a föld a családban maradjon. Naómi
tudta, hogy Boáz egy közeli rokon és valószínűleg megvenné a földet. Ezért kiötlött egy tervet,
amellyel Ruth négyszemközt beszélhetett Boázzal.

K: Húzd alá a megfelelő szavakat a következő mondatokban! (Nézd meg a 2: 23 verset is!)

Éppen az árpa- és a búzaaratás KEZDETE / KÖZEPE / VÉGE volt. 

Azon a(z) REGGELEN / DÉLUTÁNON / ESTÉN Boáz maga is részt vett a munkában 

a SÁTRÁNÁL / BORPRÉSNÉL / SZÉRŰN. Ismerve a helyi szokást, Naómi tudta, 

hogy Boáz és a szolgálói azon az éjszakán fogják 

a termést ELADNI / ŐRIZNI / MEGENNI, hogy ne tudják ellopni. 

Elérkezett az ideje annak, hogy a család a közeli rokoni kapcsolat igényével Boázhoz közelítsen. 
Nagy lehetőség volt ez Ruth számára!

K: Mi volt az a két dolog, amit meg kellett Ruthnak tennie azután, hogy megmosakodott?

K: Mi volt Ruth válasza Naómi utasítására?

Ruth sokra értékelte Boáz több jó tulajdonságát is, ezért nagyon boldog volt, hogy Naómi tervébe ő
maga is belekerült. Ruth elindult a szérűre. Ezen a helyen általában egyedülálló nők nem voltak, így
vigyáznia kellett, nehogy meglássák és felismerjék.

K: Mit kellett megvárnia, hogy Boáz befejezzen?

Miért utasította Naómi Ruthot arra, hogy takarja ki Boáz lábát? Talán azért, mert ez egy hatékony
módja volt annak, hogy felébressze anélkül, hogy másokat is felkeltett volna, hiszen a lába elkezdett
fázni. Egy olyan beszélgetést kell elképzelnünk, amit suttogva folytattak le, és ami után Ruth
csendben elsurranhatott. Boáz elmondta neki, hogy van valaki, aki közelebbi rokon, mint ő maga.
Ennek a férfinak meg kellett adni a lehetőséget arra, hogy megvegye a földet és egyben Ruthot is
elvegye feleségül. Boáz másnap korán reggel elment a város kapujához, ahol minden fontos
dologban döntöttek, és ott várakozott.

K: Kiket kért fel Boáz arra, hogy tanúk legyenek?
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖSSZESEN:

4. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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Azért volt fontos, hogy a tanúk jelen legyenek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy
mindenben a törvény és a szokások szerint járnak el. Amint Boáz az ügyletet lebonyo -
lította, azt már senki sem módosíthatta. A legközelebbi rokon, akinek a neve rejtve
maradt, eldöntötte, hogy nem veszi meg a földet, mert nem tudta vállalni, hogy az ügylet
részeként Ruthot is elvegye feleségül.

K: Mit mondott végül a rokon Boáznak?

Mit tett, amikor ezt mondta?

Miért tette ezt?

K: Írd be a hiányzó helyekre a megfelelő szavakat, melyeket utána karikázd is be a
szókeresőben! A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy
visszafelé is lehetnek.

Ruth felhajtotta a takarót Boáz  .............-áról
és odafeküdt.
Boáz dicsérte Ruthot amiért nem járt ifjak után,
sem ....................., sem ......................... után.
Boáz ebből adott Ruthnak 6 mértékkel, hogy
vigye el Naóminak: .....................
Reggel elment Boáz a ........................-hoz.
Boáznak több ....................-ra volt szüksége. 
A vének (vezetők) száma, akiket Boáz felkért
tanuskodni: .................... 
Ezek a nővérek vannak megemlítve a Ruth 4:11-ben: ..................... és ..................... .

Ezzel Boáz megváltotta (visszavásárolta) mindazt, ami Elimélekhez és a két fiához
tartozott, beleértve Ruthot is, aki most a felesége lett. 

Így hát a lány, aki úgy jött Bethlehembe, hogy semmije sem volt, azon találta magát,
hogy Isten boldogságot hozott az életébe, sokkal jobban, mint ahogy azt elképzelte
volna. Amikor készek vagyunk átadni Istennek életünk irányítását, akkor mindig áldásba
vezet minket, mégha az áldás néha csak nehézség után jön is.

Ruth története fontos, mert ő lett a dédanyja Izráel legnagyobb királyának.

K: Ki volt ez a király?
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