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RUUTISTA  TULEE  ÄITI

1. Kertomuksen taustatietoja

a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Beetlehemissä

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jatkoa edelliseen

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Ruut, Noomi ja Booas
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d) Outoja termejä
Sukulunastaja Sukulunastaja oli lähin miespuolinen sukulainen. 
Sukulunastajan tehtävä oli kolminainen: taloudellinen, oikeudellinen ja 
perhettä säilyttävä. Sukulunastajan velvollisuuksiin kuului lunastaa se 
omaisuus, jonka läheinen sukulainen oli pakotettu luovuttamaan köyhyyden 
takia. Jos sukulainen oli joutunut samasta syystä orjuuteen, sukulunastajan 
piti ostaa hänet vapaaksi. Jos vainajalla ei ollut läheisempiä perillisiä, perintö 
joutui sukulunastajalle. Kun israelilainen mies kuoli pojattomana, 
sukulunastajan velvollisuus oli ottaa vaimokseen vainajan leski ja hankkia 
jälkeläinen vainajan nimiin pelastaakseen näin tämän nimen ja suvun 
häviämästä. Tällaisesta avioliitosta syntynyt esikoispoika laskettiin naisen 
aikaisemman aviomiehen lapseksi. Lähde DigiIRT

Puimatanner oli kovaksi tallautunut maa, jolla puitiin viljaa.

2. Itse kertomus Raamatusta
Ruut 3. ja 4. luku

Niin Noomi, hänen anoppinsa, sanoi Ruutille: "Tyttäreni, minäpä hankin 
sinulle turvapaikan, että sinun kävisi hyvin. Onhan Booas, jonka 
palvelijattarien kanssa olit, sukulaisemme; katso, hän viskaa tänä yönä ohria 
puimatantereella. Niin peseydy nyt ja voitele itsesi ja pukeudu ja mene 
puimatantereelle; mutta älä näyttäydy hänelle, ennen kuin hän on syönyt ja 
juonut. Kun hän panee maata, niin katso, mihin paikkaan hän panee maata, ja 
mene ja nosta peitettä hänen jalkojensa kohdalta ja pane siihen maata; hän 
sanoo sitten sinulle, mitä sinun on tehtävä." Ruut vastasi hänelle: "Minä teen 
kaiken, mitä sanot." 

Ruut toimii anopin neuvon mukaan
Niin Ruut meni alas puimatantereelle ja teki aivan niin, kuin hänen anoppinsa 
oli häntä käskenyt. Kun Booas oli syönyt ja juonut, tuli hänen sydämensä 
iloiseksi, ja hän meni maata viljakasan ääreen. Ruut tuli hiljaa ja nosti peitettä 
hänen jalkojensa kohdalta ja pani siihen maata. Puoliyön aikana mies säikähti 
ja kumartui eteenpäin; ja katso, nainen makasi hänen jalkapohjissaan. Booas 
kysyi: "Kuka sinä olet?" Ruut vastasi: "Minä olen Ruut, palvelijattaresi. Levitä 
liepeesi palvelijattaresi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajani." Booas sanoi: 
"Herra siunatkoon sinua, tyttäreni! Sinä olet osoittanut sukurakkauttasi nyt 
viimeksi vielä kauniimmin kuin aikaisemmin, kun et ole kulkenut nuorten 
miesten jäljessä, et köyhien etkä rikkaitten. Nyt, tyttäreni, älä pelkää; kaiken, 
mitä sanot, teen minä sinulle. Sillä minun kansani portissa jokainen tietää 
sinut kunnialliseksi naiseksi. Totta on, että minä olen sinun sukulunastajasi, 
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mutta on vielä toinen sukulunastaja, joka on läheisempi kuin minä. Jää tähän 
yöksi; jos hän huomenna lunastaa sinut, niin hyvä; lunastakoon. Mutta jollei 
hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut, niin totta kuin Herra elää. 
Lepää siinä aamuun asti." 

Niin Ruut lepäsi hänen jalkapohjissaan aamuun asti, mutta nousi, ennen kuin 
kukaan vielä voi tuntea toisensa. Booas ajatteli: "Älköön tulko tunnetuksi, että 
tuo nainen on tullut tänne puimatantereelle." Booas sanoi: "Anna tänne 
vaippa, joka on ylläsi, ja pidä sitä." Ruut piti sitä. Silloin hän mittasi siihen 
kuusi mittaa ohria ja pani ne hänen selkäänsä. Ruut meni kaupunkiin ja tuli 
anoppinsa luo, joka sanoi: "Kuinka kävi, tyttäreni?" Niin Ruut kertoi hänelle 
kaikki, mitä mies oli hänelle tehnyt; ja hän sanoi: "Nämä kuusi mittaa ohria 
hän antoi minulle, sanoen: 'Et saa mennä tyhjin käsin anoppisi luo'." Silloin 
Noomi sanoi: "Pysy alallasi, tyttäreni, kunnes saat tietää, kuinka asia päättyy; 
sillä mies ei suo itselleen lepoa, ennen kuin hän tänä päivänä saattaa asian 
päätökseen." 

Ensimmäinen sukulunastaja ei osta peltoa eikä huoli Ruutia
Mutta Booas meni kaupungin porttiin ja istuutui sinne. Sukulunastaja, josta 
Booas oli puhunut, kulki siitä ohitse; ja Booas sanoi: "Sinä siellä, poikkea tänne 
istumaan." Hän poikkesi ja istui siihen. Sen jälkeen Booas otti kaupungin 
vanhimpia kymmenen miestä ja sanoi: "Istukaa tähän." He istuivat. Sitten 
Booas sanoi sukulunastajalle: "Sen peltopalstan, joka oli veljellämme 
Elimelekillä, on Noomi, joka on palannut Mooabin maasta, myynyt. Sen 
tähden ajattelin: minä ilmoitan siitä sinulle ja sanon: osta se tässä saapuvilla 
olevien ja minun kansani vanhimpien läsnä ollessa. Jos tahdot sen lunastaa 
sukuun, niin lunasta. Mutta ellet tahdo sitä lunastaa, niin ilmoita minulle, että 
saan sen tietää; sillä ei ole ketään muuta sukulunastajaa kuin sinä, ja sinun 
jälkeesi minä." Hän sanoi: "Minä lunastan sen." Niin Booas sanoi: "Ostaessasi 
pellon Noomilta ostat sen myös mooabilaiselta Ruutilta, vainajan leskeltä, ja 
sinun on pysytettävä vainajan nimi hänen perintöosassaan." Silloin sanoi 
sukulunastaja: "En voi lunastaa sitä itselleni, sillä siten minä turmelisin oman 
perintöosani. Lunasta sinä itsellesi, mitä minun olisi lunastettava; minä en voi 
sitä tehdä." Muinoin oli Israelissa lunastus- ja vaihtokauppoja vahvistettaessa 
tapa tällainen: riisuttiin kenkä ja annettiin toiselle; tätä käytettiin Israelissa 
todistuksena. Niin sukulunastaja sanoi Booaalle: "Osta sinä se itsellesi." Hän 
veti kengän jalastaan. Silloin sanoi Booas vanhimmille ja kaikelle kansalle: "Te 
olette tänään todistajina, että minä ostan Noomilta kaiken Elimelekin ja kaiken 
Kiljonin ja Mahlonin omaisuuden. Samalla minä olen ostanut myös 
mooabilaisen Ruutin, Mahlonin lesken, vaimokseni, pysyttääkseni vainajan 
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nimen hänen perintöosassaan, ettei vainajan nimi häviäisi hänen veljiensä 
keskuudesta eikä hänen kotipaikkansa portista; sen todistajat te olette tänä 
päivänä." Niin kaikki kansa, joka oli portissa saapuvilla, ja vanhimmat 
sanoivat: "Me olemme sen todistajat. Suokoon Herra, että vaimo, joka tulee 
taloosi, tulisi Raakelin ja Leean kaltaiseksi, jotka molemmat rakensivat Israelin 
huoneen. Tee väkeviä tekoja Efratassa ja saata nimesi kuuluisaksi 
Beetlehemissä. Tulkoon niistä jälkeläisistä, jotka Herra antaa sinulle tästä 
nuoresta naisesta, sinulle suku, Pereksen suvun kaltainen, hänen, jonka 
Taamar synnytti Juudalle." 

Ruutille syntyy poika
Niin Booas otti Ruutin, ja tämä tuli hänen vaimokseen. Hän yhtyi häneen; ja 
Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi, ja hän synnytti pojan. Silloin vaimot 
sanoivat Noomille: "Kiitetty olkoon Herra, joka tänä päivänä salli sinun saada 
sukulunastajan. Hänen nimensä tulee kuuluisaksi Israelissa. Hän on 
virvoittava sinua, ja hänestä on tuleva sinun vanhuutesi tuki, sillä miniäsi, 
joka rakastaa sinua, on hänet synnyttänyt, hän, joka on sinulle parempi kuin 
seitsemän poikaa." Niin Noomi otti lapsen, pani sen helmaansa ja rupesi sen 
hoitajaksi. Naapurivaimot antoivat lapselle nimen, sanoen: "Noomille on 
syntynyt poika." He panivat hänen nimekseen Oobed. Hänestä tuli Iisain, 
Daavidin isän, isä. 

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Ruutista tuli Jeesuksen kanta-äiti. Profeetta Jesaja ennusti Jeesuksesta: 
”Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. 
Hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, 
neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran 
pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan 
tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; 
suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. 
Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.” Jes. 
11: 1 – 5.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Jumala valitsi Marian Jeesuksen äidiksi. 
Jumala valitsi Ruutin Daavidin suvun ja Jeesuksen kanta-äidiksi.

5. Opeteltava Raamatun lause
Lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti. Ps. 127: 3.
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6. Lauluehdotus

Isä taivahainen antoi armosta.
Lapsen pienokaisen teille lahjana.

Lapsi mukanasi lämpö siunaus.
Sulle kodissasi hoiva, rakkaus.

Suojas meille anna, anna rauhasi.
Lasta pientä kanna taivaan enkeli.

Sanat Virpi Apponen
Sävel: Anselm Weber (Pieni metsälintu)

Toinen lauluehdotus: VK 641 (UVK 467)
Oi, Jeesus, siunaa äitiä.
Sanat Väinö Malmivaara (1879 – 1959)

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Ruut oli lähtöisin pakanakansasta. Se kertoo siitä, että Jeesus tuli myös 
pakanoiden Vapahtajaksi.
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