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1. RUUT KOHTAA RAKASTAVAN ANOPIN (1:1–10)

Aluksi: On menossa Tuomarien aika (1380–1080 eKr.) Tuolloin Israelin ja Moabin välit olivat huonot kahdesta syystä. Ensinnäkin moabilaiset
olivat kieltäneet israelilaisia kulkemasta maansa läpi, kun nämä olivat palaamassa Egyptistä (Tuom. 11:17–18). Toiseksi moabilaiset naiset
olivat vietelleet kotiinpaluun viime vaiheessa israelilaisia miehiä seksuaalisiin synteihin ja epäjumalanpalvelukseen. Siksi ”Moabin tyttärillä”
oli huono maine israelilaisten keskuudessa. Uskontokin noilla kahdella kansalla oli erilainen. Moabin pääjumala Kemos vaati ihmisuhreja. (2.
Kun. 3:27). Molemmissa maissa puhuttiin tuolloin muinaishepreaa.

Jakeet 1–2. Betlehemistä Moabin rajalle on satakunta kilometriä.
• Elimelekin perhe oli hyvinvoipa (1:21a) ja kuului Juudan heimon johtavaan sukuhaaraan. Kuvitelkaa nelihenkisen perheen elämää

Betlehemin pikkukaupungissa ennen nälänhätää.
• Millä eri tavoin nälänhätä vaikutti Elimelekin perheen elämään? (Miettikää tilannetta myös kasvavien poikien kannalta.)
• Useimmat israelilaiset jäivät maahansa nälänhädästä huolimatta. Mitä se osoittaa Elimelekistä ja Noomista, että he päättivät lähteä

ulkomaille nälkää pakoon?
• Mitä vaikeuksia Elimelekin perhe ehkä kohtasi muutettuaan nälkäpakolaisena Moabiin? (Mistä perhe sai asunnon? Millaisia töitä isä ja

pojat saivat Moabista? Miten kantaväestö heihin suhtautui, etenkin jos Israelista oli tullut paljon pakolaisia Moabiin?)
• Mooabilaiset palvoivat ihmisuhreja vaativaa Kemos-jumalaa, betlehemiläisperhe palvoi näkymätöntä Herraa. Millaisia ristiriitoja tämä

saattoi aiheuttaa pakolaisperheen ja kantaväestön välille?
• Mitä Elimelekin perhe ehkä kaipasi eniten Moabissa asuessaan?

Jae 3
• Miettikää eri mahdollisuuksia, mihin Elimelek kuoli suhteellisen nuorella iällä?
• Noomi oli varmaan rukoillut kiihkeästi Jumalaa miehensä sairastaessa (jos tämä ei sitten kuollut johonkin onnettomuuteen). Mitä hänen

jumalasuhteeseensa ehkä vaikutti se, että mies kuitenkin kuoli?
• Millaisia pelkoja risteili ehkä Noomin mielessä, kun hän jäi leskeksi ja kahden pojan yksinhuoltajaksi vieraalla maalla?
• Mitä ongelmia yksinhuoltajaäiti joutuu yleensä kohtaamaan kasvattaessaan poikiaan? (Mitä virheitä yksinhuoltajaäiti saattaa tehdä poi-

kiaan kasvattaessaan?)
• Mitä Noomin ja poikien elämään vaikutti se tosiasia, ettei heillä ollut yhtään sukulaista lähellään?
• Miten Noomi ehkä huolehti poikiensa uskonnollisesta kasvatuksesta?

Jae 4a. Jakeen sanamuodosta voimme päätellä, ettei kysymyksessä ollut järjestetty avioliitto.
• Miettikää, millaisia olivat ne moabilaisperheet, jotka antoivat tyttärensä ulkomaalaisille tyhjätaskuille?
• Jakeessa 8 Noomi puhuu vain Orpan ja Ruutin äidistä. Millaista tyttöjen elämä oli ollut, jos hekin olivat yksinhuoltajan lapsia?
• Mitä Kemos-kultti oli ehkä vaikuttanut tyttöjen lapsuuteen?
• Millaisten ajatusten luulette risteilleen Noomin päässä, kun pojat toivat moabilaistytöt ensimmäistä kertaa näytille?
• Mikä on suurin virhe, jonka anoppi voi tehdä?
• Mikä on suurin virhe, jonka miniä voi tehdä?
• Noomi ja hänen miniänsä kuuluivat eri kulttuureihin, mutta nyt he asuivat saman katon alla ja hääräsivät samassa keittiössä. Millaiset

asiat olisivat voineet aiheuttaa hankauksia heidän välilleen?
• Myöhemmin käy ilmi, että Orpa ja Ruut rakastivat anoppiaan suuresti. Kenen ansiota se mielestänne oli, anopin vai miniöiden?

Jakeet 4b-5. V. 1992 käännöksestä saa sen kuvan, että pojat kuolivat samana vuonna. Ehkä he kuolivat jopa samassa onnettomuudessa.
• Mitä Noomi ehkä sanoi Jumalalleen poikiensa hautajaispäivänä?
• Pakanat uskovat, että onnettomuudet ovat aina jonkun syytä. Mitä naapurit siis ajattelivat poikien kuolemasta?
• Miten Orpa ja Ruut ehkä menetykseensä suhtautuivat?
• Miltä Noomin usko näkymättömään Jumalaan ehkä näytti miniöiden silmissä tässä tilanteessa? (Mitä miniät ehkä eniten anoppinsa

uskossa ihmettelivät?)

Jakeet 6–9a. Jakeen 8 sana ”laupeus” tarkoittaa rakkautta ja uskollisuutta.
• Miettikää eri syitä, miksi Noomi tahtoi ottaa miniät mukaansa lähtiessään takaisin kotimaahansa, mutta päättikin sitten lähettää heidät

takaisin äitinsä luo?
• Miten Noomi arveli selviävänsä yksin kotimaahan ja kotimaassa ilman kenenkään apua?
• Mitä jae 8 kertoo meille Orpasta ja Ruutista?

Jae 9b-10
• Mistä kaikesta moabilaistytöt joutuisivat luopumaan lähtiessään Israeliin?
• Mitä se osoittaa, että tytöt itkivät kuullessaan anoppinsa ehdotuksen?

Kokoavat kysymykset (jos on aikaa)
• Minkä kuvan saatte Noomin uskosta ja hänen surutyöstään tämän tekstin perusteella?
• Missä tässä tekstissä on Jeesus?

Lopuksi: Tähän asti Raamatussa on kerrottu, miten Herra kasvatti itselleen oman kansan ja antoi sille maan asuttavaksi. Ruutin kirjasta alkaa
kertomus siitä, miten hän valitsi yhden suvun Poikansa esi-isiksi. Mutta eivät vain esi-isät olleet tärkeitä – myös äidit olivat sitä. Ruutin kirja
kertoo meille, mitä vaivaa Herra näki voidakseen liittää Poikansa sukupuuhun yhden pakananaisen. Saman vaivan hän on nähnyt voidakseen
johdattaa sinut Jeesuksen perheväen yhteyteen.
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2. RUUT KOHTAA ISRAELIN JUMALAN (1:11–22)

Aluksi: Viime kerralla tutkimme Noomin kotimatkan alkua. Ensiksi anoppi otti miniänsä mukaansa, mutta vähitellen hänen omatuntonsa alkoi
häntä soimata. Noomi näet tiesi, mikä kohtalo moabilaistyttöjä Israelissa odottaisi, nimittäin syrjintä ja köyhyys. Mooseksen kirjassa näet lukee:
Ketään ammonilaisista tai moabilaisista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä
sukupolvesta, ei pääse Herran kansan joukkoon. (5. Moos. 23:3).

Jakeet 11–13
• Mitä edellä oleva Mooseksen kirjan määräys vaikuttaisi Ruutin ja Orpan mahdollisuuksiin päästä naimisiin jonkun israelilaismiehen

kanssa?
• Mitä Noomi tarkoitti oudolla puheellaan poikien synnyttämisestä?
• Millä perusteella Noomi voi sanoa elämänsä tragedioiden syyksi sen, että ”Herra on häntä raskaasti koetellut” (vanha käännös: ”Herran

käsi on sattunut häneen”)?

Jae 14
• Mikä sai Orpan kääntymään takaisin ja palaamaan äitinsä luo?
• Mitä Orpa itki jättäessään anoppinsa ja kälynsä?
• Kuvitelkaa, millaista Orpan loppuelämä oli Moabissa.
• Mitä kaikkea Orpa menetti luopuessaan anopistaan? (Mitä hänen Jumala-suhteelleen todennäköisesti tapahtui?)

Jakeet 15–16. Ruut siis oletti, että hän joutuisi elämään syrjittynä, köyhänä ja naimattomana loppuikänsä Israelissa.
• Mitä ajattelette siitä, että Noomi sanoi Orpan lähteneen takaisin jumalansa luo?
• Mikä oli saanut Ruutin rakastamaan anoppiaan niin syvästi, ettei hän tahtonut erota tästä koskaan?
• Miten meistä voisi tulla samanlaisia valonsäteitä omien perheenjäsentemme elämään kuin mitä Noomi oli Ruutin elämässä?
• Miksi Ruut halusi uskoa Noomin Jumalaan, vaikkei hän ollut nähnyt tämän antavan omilleen mitään muuta kuin onnettomuutta onnet-

tomuuden päälle? (Miten usko Herraan erosi uskosta Kemosiin?)
• Ajattelemme helposti, että olemme todistuksena Herrastamme juuri silloin, kun meillä menee hyvin. Miksi Noomi oli todistuksena

Herrastaan juuri silloin, kun hänellä meni huonosti?

Jae 17. Vanhan käännöksen mukaan Ruut vannoi valansa Herran kautta, uuden mukaan Jumalan kautta.
• Ruut oli siis päättänyt olla palaamatta Moabiin edes anoppinsa kuoltua. Miksi hän tahtoi elää loppuelämänsä Israelissa ja tulla sinne

haudatuksikin? (Mitä hänen uskolleen olisi tapahtunut, jos hän olisi palannut Moabiin Noomin kuoltua?)
• Miksi Ruut vannoi vielä sen valankin, joka löytyy jakeen 17 lopusta?

Jakeet 18–19
• Mikä sai Noomin lopulta myöntymään Ruutin lähtöön, vaikka hän ensin oli ollut jyrkästi sitä vastaan?
• Oli kulunut 10 vuotta siitä, kun Elimelekin perhe oli lähtenyt nälkää pakoon ulkomaille. Mistä betlehemiläisten naisten kauhistelu

kertoo? (Mikä Noomin tilanteessa oli ehkä heidän mielestään kaikkein kauheinta?)

Jakeet 20–21. Noomi tarkoittaa onnellista ja Mara onnetonta.
• Vanha käännös sanoo: ”Herra on todistanut minua vastaan”. Uusi: ”Herra on kääntynyt minua vastaan”. Onko käännösten välillä mie-

lestänne asiaero ja jos on, niin mikä?
• Oliko Noomi mielestänne katkera kertoessaan betlehemiläisille onnettomuuksistaan ja nimestään? Perustelkaa vastauksenne.
• Miksi oli hyvä, että Noomi tunnusti katkeran murheensa betlehemiläisille?
• Mitä se osoittaa, että Noomi nimitti tässä Jumalaa ”Kaikkivaltiaaksi”?
• Mitä Ruut ja betlehemiläiset olisivat ajatelleet, jos Noomi olisi ottanut onnettomuutensa paholaisen tai sattuman kädestä?
• Oliko Elimelekin perheen onnettomuuksien kohdalla mielestänne kysymys Jumalan suunnitelmasta vai sallimuksesta? Perustelkaa vas-

tauksenne. 13b ja 20–21 ja 4:22.
• Mitä mieltä olette: uskoiko Noomi kolmen katastrofin jälkeenkin paitsi Jumalan kaikkivaltiuteen, myös hänen hyvyyteensä? Perustelkaa

vastauksenne.
• Miten me oppisimme ottamaan elämämme onnettomuudet Kaikkivaltiaan Jumalan kädestä?

Jae 22. Ohra leikataan Israelissa huhtikuussa.
• Miettikää, mistä Noomi ja Ruut saivat alkuun katon päänsä päälle ja ruokaa suuhunsa.
• Millä mielellä israelilaiset korjasivat viljaa nälkävuosien jälkeen?

Kokoava kysymys
• Missä Jeesus on tässä tekstissä? Mistä kaikesta Jeesus joutui luopumaan voidakseen olla sinun kanssasi aina ja iankaikkisesti?

Lopuksi: Jeesus rakastaa sinua paljon enemmän kuin Ruut rakasti anoppiaan. Hän sanoo sinulle: ”Älä pakota minua eroamaan sinusta ja
lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään.” Jeesus tuli tänne maan päälle saadakseen
kuolla ja tulla haudatuksi saman telluksen pinnalle kuin sinäkin. Hän teki kaiken tämän voidakseen viettää kanssasi koko iankaikkisuuden
uudessa luomakunnassa.
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3. RUUT KOHTAA KUNNIAN MIEHEN (2:1–23)

Aluksi: Ohra leikataan Israelissa huhtikuussa ja vehnä sen jälkeen. Arvojärjestys pellolla oli seuraava: ylimpänä isäntä (joka vain pistäytyi
paikalla), sitten leikkuuväen päällysmies, miespalvelijat (jotka leikkasivat viljaa sirpeillä), palvelijattaret (jotka sitoivat lyhteet) ja köyhät, jotka
keräsivät tähkiä muiden jäljessä. Köyhilläkin saattoi olla jokin nokkimisjärjestys; joka tapauksessa moabilainen Ruut oli kaikkein heikoimmassa
asemassa. Jakeesta 22 huomaamme, että Noomikin pelkäsi Ruutin saavan pelloilla huonoa kohtelua osakaseen. Boas oli Noomin sukulainen ja
sukulunastaja, mutta puhumme tästä aiheesta tarkemmin ensi kerralla.

Mooseksen laki köyhäinavusta. 3 Moos. 19:9–10. Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa
maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Älä myöskään suorita jälkikorjuuta viinitarhassasi äläkä poimi maahan varisseita rypäleitä. Jätä
ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

• Mitkä ovat tällaisen sosiaaliturvan ja köyhäinavun hyvät puolet?
• Millä eri tavoilla luulette rikkaiden suhtautuneen tähän Mooseksen lain pykälään?

Jakeet 2:1–2
• Mitä se osoittaa, ettei Noomi komentanut Ruutia töihin, vaan Ruut pyysi itse päästä pellolle?
• Mikä teki köyhäinapuun turvautumisen ehkä vaikeaksi Noomille?
• Millaista ahdistelua Noomi pelkäsi miniänsä saavan osakseen, vrt. 2:22?
• Miettikää, miksi Noomi ei neuvonut Ruutia menemään suoraa päätä Boasin pellolle?
• Mikä tekee tähkänpoimimisen väsyttäväksi työksi? (Mikä ruumiinosa väsyy eniten?)
• Mitä osoittaa se, ettei Ruut ollut varannut itselleen vesiastiaa eikä evästä pitkää ja kuumaa työpäivää varten? (Tämä käy ilmi jakeista 9

ja 14.)

Jakeet 3–7. Boas oli varmaan jo vähintään kolmekymppinen, koska oli isännän asemassa oman isänsä kuoltua. Hän oli jo ehtinyt kuulla juttuja
Ruutista, ks. jae 11. Vaatetus ja hiukset yleensä osoittivat, kuka oli naimisissa, joten vanha käännös jakeessa 5 on parempi kuin uusi.

• Minkä kuvan saatte Boasista jakeiden 1 ja 4 perusteella?
• Israelissa mentiin yleensä nuorena naimisiin. Miettikää eri syitä, miksi Boas ei ollut sitä tehnyt?
• Mitä Boasin kysymys jakeessa 5 hänestä osoittaa? Entä Ruutista?
• Millaisia puolia päällysmiehen vastaus paljastaa Ruutista?

Jakeet 8–13. Israeliin tullessaan Ruut oli odottanut saavansa osakseen vain syrjintää.
• Miksi Boasin kiinnostusta ei jäähdyttänyt edes se tieto, että Ruut oli moabilainen leski?
• Miksi Boas ei tahtonut Ruutin menevän poimimaan tähkiä muiden pelloille?
• Mitä ajattelette Ruutin vastauksista Boasin huolenpitoon (10, 13)?
• Mitkä Ruutin ominaisuudet saivat Boasin kiinnostumaan hänestä? (Mitä se nuoresta naisesta osoittaa, jos hän uhraa tulevaisuutensa

anoppinsa tähden?)
• Ruut ei varmaan ollut toitottanut ympäriinsä uutta uskonnollista vakaumustaan. Mistä Boas voi tietää, että hän oli tullut Israeliin nime-

nomaan etsimään turvaa Herran siipien alta?
• Mitä Boasille merkitsi se seikka, että hänellä ja Ruutilla oli yhteinen usko Israelin Jumalaan?
• Oliko tässä mielestänne Boasin kohdalla kyse rakkaudesta ensi silmäyksellä? Perustelkaa vastauksenne.
• Mitä luulette Ruutin itsensä tunteneen miestä kohtaan ensitapaamisen jälkeen (10 ja 13)?

Jakeet 14–16. Ruut oli luullut joutuvansa istumaan jossain ojanreunalla kuivin suin ja tyhjin vatsoin sillä aikaa, kun muut söivät.
• Mitkä koskettaa sydäntänne eniten näissä jakeissa?
• Mitä palvelijat tästä nokkimisjärjestykseen puuttumisesta ehkä ajattelivat?
• Mitä ajattelette siitä, että Ruut vei lounaansa tähteet anopilleen (14b, 18b)?
• Miten Boasin suhtautuminen moabilaiseen Ruutiin muistuttaa Jeesuksen suhtautumista sinuun ja minuun? (Millä tavalla Boas on Jee-

suksen ennakkokuva?)

Jeesuksen sukuluettelosta paljastuu, että Boasin äiti tai joku esiäideistä oli Jerikon portto Rahab. Matt. 1:3–5. ”Juudalle syntyivät Peres ja
Serah, ... Nahsonille syntyi Salma, Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab.”

• Mitä kanaanilaisen esiäidin ja vieläpä entisen porton olemassaolo sukuluettelossa oli ehkä vaikuttanut Boasin elämään? (Hänen naisku-
vaansa, hänen suhtautumiseensa ulkomaalaisiin, entä siihen, että hän oli pysynyt pitkään poikamiehenä?)

Jakeet 17–20. Kymmenen vuotta Noomi oli joutunut uskomaan Jumalan rakkauteen sitä näkemättä.
• Miten Noomi tulkitsi sen, mitä hänen miniälleen sinä päivänä oli tapahtunut?
• Mitä Noomi tarkoitti sanoessaan, että Herra oli nyt osoittanut laupeutta myös hänen kuolleita rakkaitaan kohtaan?

Jakeet 21–23
• Miksi Noomi ei sanonut Ruutille: ”Se mieshän on ilmiselvästi sinusta kiinnostunut!”?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tämä luku puhuu sinulle Jumalan johdatuksesta?
• Onko mielestäsi helppo uskoa siihen, että Jumala on johdattaa meitä parasta mahdollista tietä myös parisuhdeasioissa? Miksi, miksi ei?
• Keskustelkaa aiheesta: Antaako Jumala omilleen aina parhaan mahdollisen elämän, vai joutuvatko jotkut Jumalan lapset tyytymään

toisiksi parhaaseen elämään?

Lopuksi: Jeesus lainasi kerran Boasin sanoja Israelin Jumalan siivistä: ”Jerusalem, Jerusalem ... Kuinka monesti olenkaan tahtonut koota
lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan” (Matt. 23:37). Vihollinen ei pääse käsiksi kananpoikiin käsiksi muuten kuin
emon kuolleen ruumiin yli. Jeesus kuoli sinun puolestasi kuin kanaemo. Suurinta Jumalan johdatusta elämässäsi on se, että olet löytänyt tien
hänen siipiensä alle. Siellä muuttuvat kaikki elämäsi miinukset suuriksi plussiksi.
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4. RUUT KOHTAA SUKULUNASTAJAN (3:1–18)

Aluksi: Boas oli Noomin ja Ruutin sukulunastaja. Sana ”lunastaa” tai jokin sen johdannainen esiintyy 20 kertaa Ruutin kirjassa. Mooseksen
lain mukaan sukulunastajan piti ostaa takaisin orjuuteen joutunut lähisukulainen tai vieraisiin käsiin siirtynyt maaomaisuus (3. Moos. 25:25).
Jos yksi suvun haara oli kuolemassa sukupuuttoon, piti sukulunastajan – yleensä veljen – hankkia sille perillinen menemällä naimisiin lesken
kanssa (5. Moos. 25:5). Noomi ei ollut ajatellut Moabista lähtiessään tällaista mahdollisuutta. Hän ei varmaan uskonut, että Mooseksen lakia
voitaisiin soveltaa myös ulkomaalaiseen naiseen. Huomatkaa, että tuossa kulttuurissa kahdenkeskisiä treffejä ei järjestetty, vaan naisella oli
aina esiliina mukanaan. Seksisuhteet ennen avioliittoa ja avioliiton ulkopuolella oli Mooseksen laissa kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty.

Jakeet 1–5. Kun vilja oli puitu talkoilla, isäntä yöpyi pellolla kaupungin ulkopuolella mahdollisten varkaiden tähden. Muut menivät kotiinsa.
• Miksei Noomi mennyt esittämään asiaa Boasille, vaan lähetti Ruutin matkaan?
• Miksi Ruutin piti Noomin mielestä kaunistautua viimeisen päälle näille treffeille?
• Mitä Ruut ehkä Noomin ehdotuksesta syvällä sydämessään ajatteli?
• Uskaltaisitko sinä lähettää oman tyttäresi tuollaiseen tilanteeseen, etenkin jos lainsäädäntö olisi sama kuin tuon ajan Israelissa? Perustele

vastauksesi.
• Mikä sai Noomin luottamaan Boasin kunniallisuuteen – ettei tämä houkuttelisi Ruutia seksisuhteeseen yön pimeydessä?
• Miksi seksisuhteen aloittaminen tuossa tilanteessa olisi ollut väärin ja vahingollista molemmille osapuolille, vaikkeivät he olisi jääneet

kiinnikään? (Mitä seksisuhteen aloittaminen olisi merkinnyt Ruutille, jos Boas ei olisikaan voinut mennä hänen kanssaan naimisiin?)

Jakeet 6–9
• Luuletteko, että Ruut sai unen päästä kiinni maatessaan Boasin jalkopäässä iltayön tunteina? Perustelkaa vastauksenne.
• Vuoden 1938 käännös ilmaisee jakeen 9 tarkasti: ”levitä liepeesi palvelijattaresi yli”. Mitä Ruut itse asiassa Boasilta pyysi?
• Miten Ruut rohkeni esittää Boasille tämän pyynnön, vaikka oli moabilainen?
• Onko mielestänne sopivaa, että nainen esittää miehelle kosinnan? Miksi, miksi ei?

Jakeet 10–11. Huomaamme, että betlehemiläiset olivat seuranneet silmä kovana Ruutin käytöstä näiden kahden elonleikkuukuukauden aikana.
• Mitä Boasin sanat Ruutille hänestä paljastavat? (Miksi Boasille oli niin tärkeää, ettei Ruut ollut juossut miesten perässä ja että hänellä

oli kunniallisen naisen maine Betlehemissä? Mitä se olisi Ruutista osoittanut, jos hän olisi flirttaillut miesten kanssa töiden lomassa?)
• Mitä sukurakkaus tähän asiaan kuuluu?
• Keskustelkaa aiheesta: merkitseekö kunniallisen naisen maine mitään meidän aikamme nuorille miehille? Entä mitä nuoret naiset ajat-

televat maineestaan meidän päivinämme; onko heillä olemassa käsite ”kunniallinen nainen”? Miten kristityt nuoret näistä asioista ajat-
televat?

Jakeet 12–13. Nyt siis huomaamme, mikä oli pidättänyt Boasia kosimasta Ruutia?
• Mitä se osoittaa, ettei Ruut kommentoinut Boasin suunnitelmaa sanallakaan?
• Mitä se osoittaa, että Boas pystyi antamaan toiselle sukulunastajalle mahdollisuuden saada Ruut omakseen?
• Mitä Ruutin tunteisiin sillä hetkellä ja myöhemmin vaikutti se, että Boas hillitsi itsensä eikä koskenut sormellaankaan häneen tuona

yönä?
• Mitä Boasin tunteisiin vaikutti sillä hetkellä ja myöhemmin, ettei Ruut koettanut vietellä häntä tuossa tilanteessa?
• Miettikää, miksi säädyllisen käytöksen kuvaaminen on kadonnut kokonaan aikamme elokuvista ja romaaneista?

Jakeet 14–15. Jos ”mitta” tarkoittaa ”vakkaa” se veti 6 litraa.
• Kuvitelkaa, mitä Boas ja Ruut miettivät mielessään aamuyön tunteina maatessaan hiljaa saman viitan alla?
• Miksi Boas ei halunnut kenenkään näkevän heitä yhdessä tuona aamuna?
• Mitä kaikkea viitta symbolisoi tässä kertomuksessa?

Jakeet 16–18. Jos oli kysymys gomer-mitasta, niin jyviä oli 22 litraa.
• Kuinka kauan kaksi naista syö 36 jyvälitraa?
• Millaisia terveisiä jyvälahjan oli määrä viestittää Boasilta Noomille?
• Mistä Noomi päätteli, että Boas toimisi nopeasti?

Kokoavat kysymykset: sukulunastaja
• Millä tavalla Boas oli Jeesuksen ennakkokuva sukulunastajana (ks. myös 2:12 ja 3:9)?
• Mitä lohdutusta tämä teksti tuo sille, joka ei ole käyttäytynyt sukupuoliasioissa kuten Ruut ja Boas?

Lopuksi: Boas oli ennakkokuva Jeesuksesta, joka sanoo: ”Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet
minun.” (Jes. 43:1.) Vapahtaja lunasti meidät syntiset omikseen käyttäen maksuvälineenään pyhää, kallista vertaan. Hänen vanhurskautensa
viitan alle häviävät meidän syntimme, niin ettei Jumalakaan niitä enää muista.
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5. RUUT KOHTAA VAPAHTAJAN (4:1–22)

Aluksi: Ruut ja Boas olivat siis tavanneet salaa mutta säädyllisesti puimatantereella keskellä yötä. Boas oli luvannut lunastaa Ruutin itselleen,
jollei läheisempi sukulunastaja häntä huolisi. Mooseksen laki määrää lesken sukulunastuksen pakolliseksi vain veljesten ollessa kyseessä, ja
Boas ei selvästikään ollut Mahlonin veli (5. Moos. 25:5–10). Sitä ei ollut myöskään toinen sukulunastaja

Jae 3:18
• Kuvitelkaa, millainen tämä päivä oli Noomille ja Ruutille?

Jakeet 1–2. Kaupungin portti oli se paikka, jossa viralliset asiat päätettiin tuohon aikaan. Portin yhteydessä oli yleensä kokoontumispaikka.
• Lain mukaan 2–3 miestä riitti todistajaksi riitajutussa. Miksi Boas keräsi heitä kymmenen ja vielä aamuaikaisella, ja miksi todistajien

piti olla kaupungin vanhimpia eli tärkeimpiä miehiä?
• Mitä Boas olisi ehkä tehnyt, jollei tämä miesporukka olisi hyväksynyt hänen avioliittosuunnitelmaansa moabilaisen lesken kanssa?

Jakeet 3–4. Vanha käännös sanoo jakeessa 3: ”Noomi on myynyt” ja uusi: ”on myymässä”. Uusi on tarkempi.
• Miksi Boas avasi keskustelun puhumalla peltopastasta, ei avioliitosta?
• Miettikää, miksi Noomi tahtoi myydä maansa tässä vaiheessa? Katsokaa myös jaetta 9.
• Kuvitelkaa, miltä Boasin mielessä liikkui, kun toinen sukulunastaja ilmoittikin lunastavansa pellon itselleen?

Jakeet 5–8. Lukekaa jae 6 molemmista käännöksistä. Sanaa ”lapset” ei alkukielessä esiinny. Joudumme kysymään, oliko toinen sukulunastaja
jo naimisissa ja voitiinko Israelissa siis harrastaa kaksinnaimista tuohon aikaan. Monogaaminen avioliitto yhden miehen ja yhden naisen välillä
on kuitenkin aina ollut ainoa Jumalan tahdon mukainen avioliitto (1. Moos. 2:24).

• Jos toinen sukulunastaja ei ollut naimisissa, mitä hän tarkoitti sanoessaan, että sillä naimakaupalla hän turmelisi oman perintöosansa?
Jos hän taas oli naimisissa, niin mitä jakeen 6 sanat tarkoittivat?

• Mikä idea sandaalin vaihtamisessa oli, kun lunastuskauppoja vahvistettiin? (Miten sandaali kävi asiakirjasta?)

Jakeet 9–10. Mooseksen lain mukaan sukulunastajan ensimmäinen lapsi siirtyisi edellisen suvun nimiin ja seuraavat hänen itsensä nimiin (5.
Moos. 25:6). Muistamme, ettei moabilaisille olisi saanut antaa Israelin kansalaisoikeuksia ennen kuin 10. polvessa. Syy tähän oli Moabin
naisten moraalittomuus (5. Moos. 23:3).

• Miettikää, miksi Obed ei loppujen lopuksi siirtynytkään Mahlonin nimiin (jae 21)?
• Miksi tuossa tilanteessa todistajien oli vaikea ruveta sanomaan, ettei tästä nyt tule mitään, koska Ruut on moabilainen?
• Millainen Ruutin tilanne olisi ollut, jos Boas olisi mennyt hänen kanssaan naimisiin ilman tätä seremoniaa?
• Mitä ajattelette tavasta, jolla Boas junaili koko tilanteen?
• Missä Boasin usko Jumalaan tuli näkyviin tässä tilanteessa?

Jakeet 11–12. Tekstissä mainittu Tamar oli ollut patriarkka Juudan toinen vaimo ja kanaanilainen.
• Mitä se osoittaa, että Betlehemin mahtimiehet vertasivat Ruutia Israelin esiäiteihin Rakeliin, Leaan? Entä Tamariin?
• Katsokaa jakeita 21–22. Missä mielessä betlehemilästen sanat osoittautuivat profeetallisiksi?
• Miksi Jeesuksen sukuluettelossa piti olla kolmen pakananaisen (Tamarin, Rahabin ja Ruutin) nimi?

Jae 13
• Millä tavalla Ruutin toinen avioliitto erosi hänen ensimmäisestä avioliitostaan?
• Mitä merkitys sillä on, ettei Ruutia kutsuta moabilaiseksi enää sen jälkeen, kun hän oli mennyt Boasin kanssa naimisiin?

Jakeet 14–17
• Mitä erikoista on tavassa, jolla naapurin naiset onnittelivat Noomia lapsenlapsen syntymän johdosta?
• Kuvitelkaa, millaista oli Noomin loppuelämä – suriko hän miestään ja poikiaan hautaan asti?
• Miettikää Ruutin kirjan lopusta käsin, mitä varten Herra antoi Noomille nuo kolme kärsimystä (kodin, miehen ja lasten menetyksen)?
• Milloin Noomi pääsi selville kärsimyksensä tarkoituksesta vai pääsikö hän?
• Keskustelkaa aiheesta: Voimmeko me tietää elinaikanamme kärsimystemme tarkoituksen? Mikä avuksi, jollemme sitä tiedä?

Jakeet 18–22. Daavid oli nuorin kahdeksasta veljeksestä, joten hän ei varmaan koskaan tavannut isomummoaan.
• Miksi tämä sukuluettelo kirjoitettiin Ruutin kirjan loppuun?
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Jumala oli jo aikojen alusta päättänyt, että hänen Pojallaan piti olla moabilainen esiäiti. Sillä tavalla tulisi todistetuksi, että myös
epäjumalia palvovat pakanat saisivat tulla etsimään armoa Jeesuksen siipien alta. Siinä oli siis Noomin kärsimyksen tarkoitus, että hänen piti
tuoda yksi pakananainen Betlehemiin ja Vapahtajan sukupuuhun. Luultavasti Noomi ei päässyt elinaikanaan selville kärsimyksensä tarkoituk-
sesta, mutta varmasti hän uskoi, ettei Kaikkivaltias Jumala antanut noita kolmea tragediaa hänelle ilman pätevää syytä! Siihen saat sinäkin
uskoa, vaikket koko elinaikanasi saisi tietää, miksi elämäsi tragediat sinulle annettiin.
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