
Przegląd Starego Testamentu



W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w Izraelu głód. 
Wówczas Izraelitka Noemi wraz z rodziną opuściła Betlejem.



Dotarli do Moabu, gdzie zamieszkali.
Tam zmarł mąż Noemi, a potem jej dwaj synowie. 



Noemi została tylko ze swoimi synowymi: 
Rutą i Orpą, które ją pocieszały. One były Moabitkami. 



Noemi postanawia wrócić do Izraela. Jej synowe chcą iść z nią. 
Ona im odradza, zachęcając by zostały w swej ojczyźnie. 



Żegna się z nimi. 



Orfa odeszła, a Rut zaczęła przekonywać Noemi: „Dokąd pójdziesz ty, 

tam pójdę ja. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem.” 



Wyruszyły obie z Moabu i dotarły do Betlejem. 



Znajomym w Betlejem Noemi powiedziała: 
„Wyszłam ze wszystkim a wracam z niczym”. 



Noemi miała krewnego Boaza, który był bardzo zamożny. 



Rut zapytała Noemi czy może iść i nazbierać kłosy zbóż z pola. 



Rut zapytała rolników o pozwolenie a żeńcy zgodzili się. 



Okazało się, że Rut zbierała kłosy na polu, które należało do Boaza. 



Boaz zapytał swego sługę: „Kim jest ta młoda dziewczyna?”



Ten odparł: „To młoda Moabitka, która wróciła z Noemi z Moabu.” 



Boaz podszedł do Rut: 
„Nie idź już na inne pole. Trzymaj się raczej moich służących.” 



Wtedy Rut pokłoniła się przed Boazem i powiedziała: 
„Co sprawiło, że znalazłam łaskę w twoich oczach?” 



Boaz odpowiedział: „Opowiedziano mi dokładnie o tym, 

jak postąpiłaś ze swoją teściową po śmierci swego męża.” 



Boaz nakazał sługom: „Nie żałujcie jej kłosów. Wyciągajcie je ze 

snopków i pozostawiajcie za sobą.”



Naomi była szczęśliwa, że Rut zbierała kłosy na polu Boaza. 



Przez całe żniwa Rut trzymała się służących Boaza. 



Noemi powiedziała do Rut: „Dzisiejszej nocy Boaz będzie przesiewał 

zboże potem pójdzie spać. Ułóż się do snu koło jego nóg.” 



To był zwyczaj, poprzez który kobieta dawała znak, 
że chciałaby poślubić tego mężczyznę. 



Boaz obudził się i powiedział: „Zrobię dla ciebie wszystko, czego sobie 

życzysz. Jednak jest wykupiciel jeszcze bliższy niż ja.” 



Więc Rut spała u jego stóp aż do rana. 



Rano Boaz poprosił, aby Rut nikomu nie mówiła, 
że spała na klepisku. Potem dał jej dużo zboża. 



Rut wróciła do Noemi i wszystko jej opowiedziała. 



Boaz udał się do miasta by spotkać swego kuzyna 
(bliższego wykupiciela). 



Boaz przedstawił swemu kuzynowi sprawę wykupu pola po Noemi. 



Następnie powiedział: „Poza tobą bowiem nie ma bliższego 

wykupiciela, a ja jestem zaraz po tobie.” 



Rozmowa toczyła się w obecności liderów miasta. 
Kuzyn odpowiedział: „Wykupię pole.”



Boaz: „Pamiętaj, że w dniu nabycia praw własności od Noemi,

będziesz musiał pojąć za żonę Moabitkę Rut.” 



Wówczas kuzyn zmienił zdanie: 
„Jeśli chcesz, przejmij więc moje prawo wykupu.” 



„Ja, niestety, muszę się go zrzec.” 
I przekazał mu swój sandał jako dowód zawartej umowy. 



Boaz z tą wiadomością udał się do domu Noemi i Rut. 



Wyjaśnił co oznacza sandał w jego dłoni 
oraz przedstawił treść rozmowy z bliższym wykupicielem. 



Boaz poślubił Rut i tak to ona stała się jego żoną. 



Noemi była szczęśliwa z tego powodu. 



PAN sprawił, że Rut poczęła i urodziła syna, 
któremu nadano imię Obed. 



Noemi została piastunką swego wnuczka. 



Kobiety powiedziały do Noemi: 
„Rut cię kocha i jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów.” 



Boaz był ojcem Obeda. Obed był ojcem Jessaja, 
a Jeszajowi urodził się Dawid, który był królem Izraela. 


