
Ćwiczenie nr 1. Poniżej znajdziesz miejsca, które zostały wymienione w czterech rozdziałach Księgi Rut. Przyporządkuj wydarzenia do miejsc, w których 

się odbywały. Uzupełnij brakujące wyrazy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moab 

Pola moabskie 

Betlejem 

Pole Boaza 

Klepisko 

Droga z ziem 

moabskich do 

Betlejem 

Brama miejska 

Śmierć     oraz jego synów:  

    i Machlona 

Noemi słyszy o    Pana i   w Betlejem 

Ucieczka przed     

Początek żniw      

Kobiety pytają czy ta osoba przybyła do ich miasta 

nazywa się      

Noemi kilkukrotnie                  swoje synowe 

Rut deklaruje wiarę w    Noemi 

Orpa żegna swoją teściową     (w jaki sposób?) 

Rut zbiera     za żeńcami 

Boaz zaprasza Rut na posiłek – Rut je     

ziarno i     w polewce. 

Boaz zwołuje     miasta  

Rut prosi Boaza o rozciągnięcie     nad nią  



Ćwiczenie nr 2. Kto wypowiedział te słowa? Przyjrzyj się poniższym wypowiedziom i uzupełnij w nich brakujące słowa. Następnie podpisz ich imiona. 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie     na mnie, abym cię      i odeszła 

od ciebie; albowiem dokąd ty     i ja    ; 

gdzie ty     i ja zamieszkam; lud    - lud  

  , a    twój -     mój.” 

„Oto twoja      wraca do swojego     

i do swojego    ; zawróć i ty za swoją szwagierką.” 

„Nie nazywajcie mnie    , nazywajcie mnie   , 

gdyż Wszechmogący     mnie wielką    . 

   wyszłam, a Pan     mi     

w niedostatku; dlaczego więc nazywacie mnie   ,  

skoro Pan wystąpił    mnie, a     zło  

mi zgotował?” 

„Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją  

  , gdy     twój mąż, że     

swego     i swoją   , i swoją ziemię,  

w której się    , i poszłaś do ludu, którego przedtem 

nie   . Niech ci     Pan twój   

  i niech będzie pełna twoja     od Pana, Boga 

   , do którego przyszłaś, aby się     

pod jego    . 

„    jesteś dla mnie, panie mój, boś mnie   

   i    przemówił do służebnicy swojej, 

chociaż nie mogę się nawet     z żadną z twoich  

  .” 

„Niech mu     Pan, który nie zaniechał swego  

    dla     ani dla    .” 

„Jest to młoda    , która powróciła z Noemi  

z           . Powiedziała ona do mnie: 

Chciałabym za żeńcami    i    kłosy między  

  ; a odkąd tylko przyszła   , trwa przy pracy 

aż dotąd, ani             nie odpoczywa.” 

„Słuchaj,    moja! Nie chodź na inne   ,  

aby zbierać   , nie     też stąd, lecz trzymaj się 

tutaj moich    , Zwróć swoje     na to 

pole, na którym    żeńcy, i chodź za nimi, bo oto nakazałem 

moim    , by cię nie    , a gdy będziesz 

miała    , podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy 

naczerpią.” 
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„Córko moja! Czy nie powinnam poszukać dla ciebie     

  , przy którym     byś się miała? Przecież 

  , wśród którego    byłaś, jest naszym  

  . Oto     nocy będzie on    

jęczmień na klepisku.    się przeto i   , włóż na siebie 

   szaty i zejdź na to klepisko, tylko nie daj się    

temu mężowi, aż się    i   . A gdy się położy spać, 

odszukaj miejsce, gdzie się położy, podejdź doń, odkryj jego nogi i 

połóż się. On ci już potem powie, co masz zrobić. 

„Ja jestem   ,     twoja.     

Swój     na swoją służebnicę, boś    .” 

„    ty u Pana, córko moja. Ten drugi  

  twojej     lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie  

    się za młodzieńcami ani   , ani  

  . Nie     się teraz, córko moja, uczynię dla 

ciebie,     sobie życzysz, wie bowiem całe   , 

żeś     kobieta. Prawdą jest, że jestem twoim  

   , lecz jest jeden wykupiciel jeszcze    

ode mnie. Pozostań tu przez   , a   , jeżeli on zechce 

cię    , to dobrze, niech to uczyni; lecz jeżeli nie zechce 

cię wykupić, to ja cię wykupię, jako   Pan!    do rana! 

„Bądź     , córko   , a wnet się   

 , jak się ta     potoczy, gdyż mąż ten nie  

    tej sprawy, dopóki jej nie     

do   , i to    jeszcze.” 

„Nabądź go ty w obecności tych oto     i w obecności  

   ludu. Jeżeli chcesz go    ,   ,  

a jeżeli nie chcesz go    , powiedz mi, abym to   

 , gdyż oprócz     nie ma innego    , 

ja zaś jestem dopiero po   . W dniu, w którym nabędziesz 

   z ręki    , musisz też      

i Rut Moabitkę,    po zmarłym, aby zachować     

   na jego        .” 

„Wy    jesteście    , że      

z    Noemi   , co należało do   

  i wszystko, co należało do     i do   

 .” 

„Jesteśmy tego    . Niech     sprawi, 

żeby ta   , która     do twojego   , 

była jak     i jak   , które wspólnie 

wzniosły    i   . Nabywaj    w 

    i zyskuj    w    . Niechaj 

twój    będzie jak      , którego  

  urodziła   , przez     , które ci 

da Pan z tej    . 
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 Rut   : 

 Rut   : 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie nr 3. W jaki sposób poniższe przedmioty są związane z historią zapisaną w Księdze Rut? Krótko opisz wydarzenia z nimi związane i podaj 

wersety, w których są wspomniane. 
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 Rut   : 

 Rut   : 

„Nie możesz z          przyjść do swojej 

   .” 

„     niech będzie   , który cię dziś nie 

pozostawił bez    , i niech imię jego będzie  

  w   . Niechaj ten będzie dla ciebie    

      i     w twojej   

 , gdyż     go twoja    , która cię 

   i która jest dla ciebie     niż   

    . 
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