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Якби ви могли побачити своїх прадіда і прабабу, 
їхніх батьків і всіх людей, які були у вашій сім’ї 
перед вами, ви, напевно, здивувалися б, що то були 
  за люди.  За Біблією, однією з людських 
   предків Ісуса була Рут, моавітянка, 
   яка шанувала ідолів. 



Історія про Рут починається у Ізраїлі після часів 
Самсона, коли Божі люди припинили довіряти Богу  
і слухатися Його.  Землю вразив жорстокий голод.  
Чи ви знаєте, що таке голод?  Отож!  Голод, це коли 
врожай не родить, і тварини, а іноді й  
люди, вмирають. 



Один чоловік на ім’я Елімелех покинув Віфлеєм 
разом зі своєю жінкою і двома синами у пошуках їжі. 
Він пішов до Моаву, країни, де люди шанували 
               ідолів. 



У Моаві  
справи  
Елімелеха не йшли добре.  Спочатку помер  
він,а потім обидва його сини. 

 

 

 

 

 

 
Його жінка, Ноомі, залишилася з жінками своїх 
синів, Рут і Орпою.  Обидві дівчини були із Моаву. 



Ноомі, яка тепер була вдовою, почула, що Господь 
відвідав Своїх людей  і дав їм хліба.  Вона вирішила 
  повернутися на батьківщину.  Але що  
  мали робити двоє дівчат?  Ноомі порадила   
                     їм залишатися у Моаві та одружитися  
                      знову. 



Орпа повернулася до своєї сім’ї.  А Рут відмовилася. 
Замість того Рут склала гарного вірша, у якому вона 
пообіцяла, що ніколи не залишить свою свекруху. 



Старі друзі Ноомі були 
раді, що вона повернулася 
додому, у Віфлеєм.  
Але вона попросила 
називати себе Мара (гірка) 
замість Ноомі (приємна). 
“Бо велику гіркоту зробив 
мені Всемогутній”, - 
сказала вона.  
Ноомі повернулася ні з 
чим, не рахуючи Рут. 



Хоч Рут вшановувала ідолів, як і 
більшість людей у Моаві, вона 
навернулася від того поклоніння 
до Живого Бога Ізраїля.  
Рут тяжко працювала, щоб 
переконатися, що Ноомі має 
вдосталь їжі.  Щодня вона ходила 
за женцями у полі і збирала 
залишки зерна. 



Боаз, володар поля, 
почув, якою доброю 
була до своєї свекрухи 
Рут.  Коли Боаз 
зустрівся з нею, він 
допоміг їй, наказавши 
своїм женцям навмисне 
залишати жмені зерна 
за собою.  Рут почала 
подобатися Боазу. 



Коли Рут сказала 
Ноомі про Боаза і 
його доброту, стара 
жінка подякувала 
Богу.  “Близький нам 
той чоловік, - він із 
наших родичів.” 



Пройшов час, і Боаз захотів 
одружитися з Рут і доглядати за Ноомі 
та землею її сім’ї.  Але інший близький 
родич мав більше право.  Він хотів 
землі, та не хотів брати Рут за жінку.  
За законом він не міг отримати лише 
одне, не отримавши з тим іншого. 



У ті дні люди не потискали рук, укладаючи угоду. 
Боаз зняв свою сандалю і публічно віддав її іншому 
чоловіку.  Справу було влаштовано.  Рут мала стати 
його жінкою.  Тепер вона й Ноомі були  
частиною Боазової сім’ї.  



Боаз і Рут назвали свого першого сина Оведом.  
Він став прадідом Давида, великого царя Ізраїля. 



Ще чудовішим було те, що маленький Овед був 
предком Господа Ісуса Христа.  Ісус прийшов через 
Давидів рід, щоб бути Царем царів і Спасителем 
світу. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

книзі Рут 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

