
Ruut:   
  Rakkauskertomus 

Nettiraamattu  
lapsille 



Kirjoittaja: Edward Hughes 
 

Kuvittaja: Janie Forest 
 

Sovittaja: Lyn Doerksen 
Alastair P.  

Kääntäjä: Anni Kernaghan 
 

Tuottaja: Bible for Children 
www.M1914.org 

 
 

©2020 Bible for Children, Inc. 
Lisenssi: Voit vapaasti kopioida tai printata kertomuksen,  

kunhan et myy sitä. 



Jos voisit tavata isovanhempiesi vanhemmat ja 
isovanhemmat, ja kaikki ne muut ihmiset, joista 
perheesi polveutuu, voisit yllättyä siitä, millaisia  

he kaikki olivat.  Raamatussa 
 yksi Jeesuksen inhimillisistä 

 esivanhemmista oli Ruut – 
 mooabilainen nainen, joka 

                                          oli aikoinaan epäjumalan 
                                          palvelija. 



Ruutin tarina alkaa Israelissa 
Simsonin ajan jälkeen, kun ihmiset 
lakkasivat luottamasta Jumalaan 
ja tottelemasta häntä.  Maassa oli 
suuri nälänhätä.  Tiedätkö, mikä 
on nälänhätä?  Se on silloin, kun 
hedelmät ja viljasato eivät kasva, 
ja eläimet ja joskus jopa ihmiset 
kuolevat nälkään. 



Eräs mies, Elimelek, lähti vaimonsa ja kahden 
poikansa kanssa Betlehemistä etsimään ruokaa.   
He menivät Mooabiin, missä ihmiset palvelivat  
           epäjumalia. 



Asiat eivät  
kuitenkaan  
sujuneet hyvin Elimelekille ja hänen  
perheelleen Moabissa.  Hän kuoli,  
samoin hänen  
poikansa.   
 
 
 
 
 
 
Noomi, hänen vaimonsa, sekä poikien  
vaimot, Ruut ja Orpa, selvisivät hengissä.   
Poikien vaimot olivat moabilaisia. 

KILJON MAHLON ELIMELEK 



Noomi, joka oli nyt leski, kuuli, miten HERRA  
oli huolehtinut kansastaan ja antanut heille leipää.   

Hän päätti palata kotimaahansa.  Mutta 
 mitä hänen miniänsä tekisivät? 

  Noomi kehotti heitä 
 jäämään Moabiin 

 ja menemään 
 uudestaan 
 naimisiin. 



Orpa palasi perheensä  
luo.  Mutta Ruut kieltäytyi 
lähtemästä.  Sen sijaan 
Ruut lausui kauniin runon,  

jossa hän lupasi jäädä  
anoppinsa luo. 



Noomin entiset ystävät 
olivat iloisia siitä, että hän 
palasi Betlehemiin.  Mutta 
hän pyysi, että häntä 
kutsuttaisiin nimellä ‘Mara’ 
(onneton) eikä enää nimellä 
‘Noomi’ (onnellinen).  
“Kaikkivaltias on koetellut 
minua ankarasti.”  Noomi 
palasi tyhjin käsin – vain 
Ruut mukanaan. 



Vaikka Ruut oli palvellut 
epäjumalia kuten monet 
moabilaiset, hän oli kääntynyt 
siitä pois ja palveli Israelin elävää 
Jumalaa.  Ruut teki ahkerasti 
töitä, jotta Noomilla olisi 
tarpeeksi syötävää.  Hän kulki 
joka päivä sadonkorjaajien 
perässä pellolla ja poimi  
tähteeksi jääneitä viljan  
                  tähkiä.  



Boas, pellon  
omistaja, kuuli,  
miten hyvin Ruut 
kohteli anoppiaan.  
Kun hän tapasi Ruutin, 
Boas auttoi häntä  
ja määräsi, että 
sadonkorjaajien tuli 
tarkoituksella jättää 
kourallisia tähkäpäitä 
pellolle.  Boas piti 
Ruutista.  



Kun Ruut kertoi 
Noomille miten 
ystävällinen 
Boas oli ollut, 
vanhempi 
nainen sanoi: 
“Mies on meille 
sukua, hän on 
perheemme 
sukulunastaja.” 



                                Jonkin ajan  
kuluttua Boas halusi ottaa Ruutin 
vaimokseen ja huolehtia Noomista ja 
hänen sukunsa maista.  Mutta eräällä 
toisella sukulaisella oli siihen etuoikeus.  
Tämä halusi maat – mutta ei halunnut 
Ruutia vaimokseen.  Lain mukaan hän  
ei voinut saada toista ilman toista.  



Siihen aikaan ihmiset eivät kätelleet toisiaan  
kaupan solmimiseksi.  Boas otti sandaalin  
jalastaan ja antoi sen julkisesti toiselle  
osapuolelle.  Kauppa oli tehty.   
Ruutista tulisi hänen  
vaimonsa.   
 
 
 
 

Nyt hän ja Noomi  
kuuluivat Boasin  

perheeseen. 



Boas ja Ruut antoivat 
ensimmäiselle lapselleen 
nimen Obed.  Hänestä 
tuli Daavidin, Israelin 
suuren kuninkaan isoisä.  



Kaiken lisäksi Obed-vauva oli Herran Jeesuksen 
Kristuksen esi-isä.  Jeesuksesta tuli Daavidin suvun 
kautta Kuningasten Kuningas ja maailman Vapahtaja. 

KUNINGASTEN 
KUNINGAS 



Ruut: Rakkauskertomus 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Ruut 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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