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RUUT  HUOLEHTII  ANOPISTAAN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Ensin Mooabin maassa. Mooabin maa sijaitsi Kuolleen meren itäpuolella.
Kertomus jatkuu meille tutussa Beetlehemissä.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Tuomarien aikana

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Elimelek, mies Beetlehemistä. Hänen vaimonsa, Noomi ja heidän poikansa
Mahlon ja Kiljon. He olivat efratilaisia Juudan Beetlehemistä.
Mooabilaiset naiset Ruut ja Orpa, Noomin miniät eli poikien vaimot.
Booas Elimelekin sukulainen, rikas mies joka asui Beetlehemissä.
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d) Outoja sanoja
Leski on henkilö, jonka aviopuoliso on kuollut. Leskeksi jääneen naisen osa oli 
vaikea, sillä naiset eivät tehneet työtä tuohon aikaan.
Miniä on pojan vaimo. Käly on puolison sisar tai veljen tai puolison veljen 
vaimo.
Eefa-mitta on n. 22 litraa (eli reilut kaksi ämpärillistä)

2. Itse kertomus Raamatusta
Ruut 1. ja 2. luku

Siihen aikaan kun tuomarit hallitsivat, tuli nälänhätä maahan. Silloin muuan 
Juudan Beetlehemin mies lähti sieltä ja asettui vaimonsa ja kahden poikansa 
kanssa muukalaisena asumaan Mooabin maahan. Miehen nimi oli Elimelek, 
hänen vaimonsa nimi Noomi ja hänen kahden poikansa nimet Mahlon ja 
Kiljon; he olivat efratilaisia Juudan Beetlehemistä. Niin he tulivat Mooabin
maahan ja oleskelivat siellä. Elimelek, Noomin mies, kuoli, ja Noomi jäi 
jälkeen kahden poikansa kanssa. Nämä ottivat itselleen mooabilaiset vaimot; 
toisen nimi oli Orpa ja toisen nimi Ruut. He asuivat siellä noin kymmenen 
vuotta. Myös nuo molemmat, Mahlon ja Kiljon, kuolivat, niin että vaimo jäi 
yksin jälkeen kahdesta pojastaan ja miehestään. 

Ruut ei halua jättää Noomia eikä Noomin Jumalaa
Silloin hän nousi miniöineen palataksensa takaisin Mooabin maasta, sillä hän 
oli kuullut Mooabin maassa, että Herra oli pitänyt kansastansa huolen ja 
antanut sille leipää. Niin Noomi lähti yhdessä molempien miniöidensä kanssa 
siitä paikasta, jossa oli oleskellut. Heidän tietä käydessään matkalla Juudan 
maahan sanoi Noomi molemmille miniöillensä: ”Menkää, palatkaa kumpikin 
äitinne kotiin. Herra tehköön teille laupeuden, niin kuin te olette vainajille ja 
minulle tehneet. Herra suokoon, että saisitte turvan kumpikin miehenne 
kodissa.” Noomi suuteli heitä. Mutta he korottivat äänensä ja itkivät ja 
sanoivat hänelle: ”Me seuraamme sinua sinun kansasi luo.” Mutta Noomi 
vastasi: ”Kääntykää takaisin, tyttäreni; miksi te lähtisitte minun kanssani? 
Voinko minä enää saada poikia miehiksi teille? Kääntykää takaisin, tyttäreni, 
menkää, sillä minä olen liian vanha joutuakseni miehelään. Vaikka 
ajattelisinkin: ’Minulla on vielä toivoa’, ja vaikka vielä tänä yönä joutuisin 
miehelään ja synnyttäisin poikia, ette kai te kuitenkaan odottaisi, kunnes he 
kasvaisivat suuriksi, ette kai te kuitenkaan sulkeutuisi huoneeseen ja olisi 
miehelään menemättä. Ei, tyttäreni; minä olen hyvin murheissani teidän 
tähtenne, sillä Herran käsi on sattunut minuun.” Niin he korottivat vielä 
äänensä ja itkivät. Silloin Orpa suuteli anoppiaan jäähyväisiksi, mutta Ruut 
riippui kiinni hänessä. Noomi sanoi: ”Katso, kälysi on kääntynyt takaisin 
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oman kansansa ja jumalansa luo, käänny sinäkin kälysi kanssa.” Mutta Ruut 
vastasi: ”Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun 
tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne 
minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun 
Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla 
haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema 
erottaa meidät.” Kun Noomi näki, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, 
ei hän enää puhunut siitä hänen kanssansa. 

Noomi ja Ruut tulevat Beetlehemiin
Niin he kulkivat molemmat yhdessä, kunnes tulivat Beetlehemiin. Kun he 
tulivat Beetlehemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle heidän tähtensä, ja 
vaimot sanoivat: "Onko tämä Noomi?" Mutta hän vastasi heille: "Älkää 
kutsuko minua Noomiksi, kutsukaa minua Maaraksi, sillä Kaikkivaltias on 
antanut minulle paljon katkerata murhetta. Rikkaana minä lähdin, mutta 
tyhjänä Herra antaa minun palata. Miksi siis kutsutte minua Noomiksi, kun 
Herra on minua vastaan todistanut ja Kaikkivaltias on tuottanut minulle 
onnettomuutta?" Niin Noomi palasi miniänsä, mooabilaisen Ruutin, kanssa, 
joka tuli Mooabin maasta; ja he saapuivat Beetlehemiin ohranleikkuun alussa. 

Noomilla oli miehensä puolelta sukulainen, hyvin varakas mies, Elimelekin 
sukua, nimeltä Booas. Mooabilainen Ruut sanoi Noomille: "Anna minun 
mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä, jonka silmien edessä saan 
armon." Noomi vastasi hänelle: "Mene, tyttäreni!" Niin Ruut lähti ja meni 
poimimaan eräälle pellolle leikkuuväen jäljessä; ja hänelle sattui niin, että se 
peltopalsta oli Booaan, joka oli Elimelekin sukua. 

Ruut saa poimia ohraa (tähkiä, myös vehnän tähkiä) Booaksen pellolta
Booas tuli Beetlehemistä, ja hän sanoi leikkuuväelle: "Herra olkoon teidän 
kanssanne!" He vastasivat hänelle: "Herra siunatkoon sinua!" Sitten Booas 
sanoi palvelijallensa, joka oli leikkuuväen päällysmiehenä: "Kenen tuo nuori 
nainen on?" Palvelija, joka oli leikkuuväen päällysmiehenä, vastasi ja sanoi: 
"Se on se nuori mooabitar, joka tuli Noomin mukana Mooabin maasta. Hän 
sanoi: 'Salli minun poimia ja koota tähkiä lyhteiden väliltä leikkuuväen 
jäljessä.' Niin hän tuli ja on ahertanut aamusta varhain tähän saakka; vasta 
äsken hän hiukan levähti tuolla majassa." Niin Booas sanoi Ruutille: "Kuules, 
tyttäreni! Älä mene muiden pelloille poimimaan äläkä lähde pois täältä, vaan 
pysyttele täällä minun palvelijattarieni mukana. Pidä silmällä, millä pellolla 
leikataan, ja kulje heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt palvelijoitani 
koskemasta sinuun. Jos sinun tulee jano, niin mene astioille ja juo vettä, jota 
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palvelijat ammentavat." Silloin Ruut heittäytyi kasvoilleen, kumartui maahan 
ja sanoi hänelle: "Miten olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin että 
huolehdit minusta, vaikka olen vieras?" Booas vastasi ja sanoi hänelle: 
"Minulle on kerrottu kaikki, mitä sinä olet tehnyt anopillesi miehesi kuoltua, 
kuinka jätit isäsi ja äitisi ja synnyinmaasi ja lähdit kansan luo, jota et ennen 
tuntenut. Herra palkitkoon sinulle tekosi; tulkoon sinulle täysi palkka 
Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut turvaa etsimään." 
Ruut sanoi: "Minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, herrani, sillä sinä 
olet lohduttanut minua ja puhutellut palvelijatartasi ystävällisesti, vaikka en 
ole yhdenkään sinun palvelijattaresi vertainen." 

Ruoka-ajan tultua Booas sanoi Ruutille: "Käy tänne ruualle ja kasta palasesi 
hapanviiniin." Niin Ruut istui leikkuuväen viereen; ja Booas pani hänen 
eteensä paahdettuja jyviä, niin että hän söi tarpeeksensa ja jäi tähteeksikin.  
Kun hän sitten nousi poimimaan, käski Booas palvelijoitaan sanoen: "Hän saa 
poimia myöskin lyhteiden väliltä; ja te ette saa loukata häntä. Voittepa vetää 
sitomistakin joitakin tähkiä ja jättää ne hänen poimittavikseen; ja te ette saa 
nuhdella häntä." Niin Ruut poimi pellolla iltaan asti; sitten hän pui, mitä oli 
saanut poimituksi, ja siitä tuli noin eefa-mitan verta ohria. 

Ruut vei ohrat anopilleen
Ruut otti ne ja tuli kaupunkiin ja näytti anopillensa, mitä oli poiminut. Sen 
jälkeen Ruut otti esille tähteet ruuasta, josta oli syönyt tarpeekseen, ja antoi ne 
hänelle. Silloin Noomi sanoi Ruutille: "Missä olet tänään poiminut ja missä 
olet tehnyt työtä? Siunattu olkoon se, joka on sinusta huolehtinut." Sitten Ruut
ilmoitti anopillensa, kenen luona hän oli ollut työssä, sanoen: "Se mies, jonka 
luona olin tänä päivänä työssä, on nimeltään Booas." Noomi sanoi 
miniällensä: "Siunatkoon häntä Herra, joka on osoittanut laupeutta eläviä ja 
kuolleita kohtaan." Noomi sanoi vielä: "Hän on sukulaisemme ja meidän 
sukulunastajiamme." Silloin mooabilainen Ruut sanoi: "Vielä hän sanoi 
minulle: 'Pysyttele vain minun palvelijaini mukana siihen asti, että he saavat 
kaiken minun leikkuuni lopetetuksi'." Niin Noomi sanoi miniällensä Ruutille: 
"Hyvä on, tyttäreni, lähde hänen palvelijattariensa mukana, niin et joudu 
sysittäväksi muiden pelloilla." Ruut pysytteli Booaan palvelijattarien seurassa 
poimien tähkiä, kunnes ohran- ja nisunleikkuu oli lopussa. Sitten hän jäi 
olemaan anoppinsa luo. 
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Mooabilainen Ruut oli oppinut tuntemaan oikean Jumalan. Ruut joutui 
valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta: 
1. Ruut olisi voinut palata oman perheensä luo, omaan maahansa ja palvella 

siellä epäjumalia. Hän olisi ehkä voinut avioitua ja saada lapsia.
2. Toinen vaihtoehto oli mennä Noomin mukana vieraaseen maahan. Edessä 

oli lesken osa, lapsettomuus ja köyhyys, mutta tässä vaakakupissa painoi 
elävä Jumala, jonka Ruut oli tullut tuntemaan.

Ruut antaa meille kauniin esimerkin neljännen käskyn täyttämisestä. Ruut 
huolehti uskollisesti vanhasta anopistaan, vaikka hän ei suuria voinutkaan 
tehdä.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Ruut sanoi Noomille: Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin 
sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi 
on minun Jumalani. 

Mekin haluamme olla siellä/päästä sinne, missä meidän rakas Jeesuksemme 
on. ”Mihin minä menen - tien sinne te tiedätte." Tuomas sanoi hänelle: "Herra, 
me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?" Jeesus 
sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14: 4 - 6

5. Opeteltava Raamatun lause
"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus -  
"että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä." Ef. 6: 2 – 3.

6. Lauluehdotus PK 193 
Viljan korjuu, elon aika Pohjolaan on ehtinyt.
Koneet liikkuu sukkelasti, vilja on jo kypsynyt.

Ihmiset taas ilomielin työnsä raskaan palkaksi
saavat koota viljasadon vuoden pitkän tarpeiksi.

Neuvo taivaan Isä meitä lahjas oikein käyttämään.
Rakkauden käskyäsi köyhää kohtaan täyttämään.

Kiitos sulle, Jumalamme, lahjoistasi kaikista:
Kodista ja isänmaasta, työstä, jonka annoit sä.
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7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Kuinka Ruutille ja Noomille kävi, siitä kuulemme viikon päästä.
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