Codzienny Plan Czytania

Dzień 1 i 2 (Rut 1,1-18) - Głód w kraju & Pobyt w Moabie
Emigracja spowodowana głodem (1,1-2)
W jakich czasach nastał wspomniany głód? ......................................................................................(1,1)
Kto wchodził w skład wspomnianej w tekście rodziny?
…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Jakie było ich pochodzenie? .............................................................................................................(1,2)
Dokąd

się

wyprowadzili?

....................................................................................................................(1,1)
Noemi traci rodzinę (1,3-5)
Ułóż podane wydarzenia wg kolejności opisanej w Biblii: śmierć Machlona, ślub Machlona i Rut,
śmierć Elimelecha, ślub Kiliona i Orpy, 10 lat pobytu, śmierć Kiliona.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
Jak określona jest Noemi po stracie synów i męża? ………………………………………………. (1,5)

Czy wiesz, że? Nazwa miasta Betlejem oznacza "dom chleba". Paradoksalnie, Księga Rut zaczyna
się, od słów że w "domu chleba" nastał głód.
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Plan powrotu Noemi (1,6-14)
Ile razy Noemi odsyła swoje synowe, używając słów: „powróćcie” i „zawróćcie”? …………………
Czego w wersetach 8 i 9 Noemi życzy swoim synowym?
a) ……………………………………….……. b) …………………………………………….
Która z synowych zdecydowała się odejść? W jaki sposób pożegnała się ze swoją teściową?
……………………………………………………………………………………………………..(1,14)
Czy wiesz, że? Moabici to potomkowie Moaba – syna Lota. Pomimo pokrewieństwa, oba ludy
nie żyły w przyjaznych relacjach. W czasie wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej, Moabici nie
byli gościnni wobec Izraelitów i nie podzielili się bezinteresownie chlebem i wodą, a także
wynajęli proroka Balaama, aby ich przeklął. W czasach sędziów Izraelici przez 18 lat przebywali
pod panowaniem Moabitów, a w Judzie panował głód, właśnie wtedy rodzina Noemi
przeprowadziła się do Moabu.
Decyzja Rut (1,15-18)
Ile razy Noemi odprawiała Rut?
...............................................................................................................
Do kogo wracała szwagierka Rut według słów Noemi w wersecie 15?
a) …………………………………….. b) ……………………………………..
W czym Rut postanowiła naśladować teściową? (1,16)
a) ……………........................................ b) ……………........................................
c) ……………........................................ d) ……………........................................
Co miało rozłączyć Noemi i Rut? ……………………………….....................................................(1,17)
Co zrobiła Noemi po deklaracji ze strony Rut?...............................................................................(1,18)

Dzień 3 i 4 (Rt 1,19-3) – Ponownie w Izraelu cz.1
Powrót (1,19-22)
Jak Noemi kazała nazywać siebie innym kobietom? .....................................................................(1,20)
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W jakim czasie Rut z teściową przybyły do miasta? Bądź dokładny.
..........................................................................................................................................................(1,22)
Czy wiesz, że? Imię „Noemi” oznacza „moja słodycz/rozkosz”, natomiast imię Mara, którym
Noemi chciała być nazywana oznacza „moja gorycz”.

Spotkanie Rut z Boazem (2,1-23)
Jak Boaz przywitał się z żeńcami na polu? (2,4)
Pozdrowienie: ……...........................................................................................
Odpowiedź: ……..............................................................................................
Czego dowiedział się Boaz o Rut od pracowników? (2,6-7)
a) wiek……………………………………………………………………………………………………
b) pochodzenie………………………………………………………………………………………….
c) towarzystwo…………………………………………………………………………………………..
d) co robiła na polu……………………………………………………………………………………...
e) ile pracowała.........................................................................................................................................
Czy wiesz, że? W Izraelu istniało prawo, które nakazywało żniwiarzom zostawianie części
kłosów na polu, by mogli je zbierać ubodzy? Zob. Kpł 19,9-10 i Pwt 24,19-22

Jak Boaz ułatwił pracę Rut?
a) zachęcił ją do ............................................................................................................................... (2,8)
b) nakazał parobkom……………………………………………………………………………… (2,9)
c) pozwolił jej……………………………………………………………………………………… (2,9)
d) zaprosił ją na…………………………………………………………………………………… (2,14)
e) pozwolił………………………………………………………………………………………… (2,15)
f) kazał ……………………………………………………………………………………………. (2,16)
g) zachęcił do…………………………………………………………………………………...… (2,21)
Jakim tytułem został określony Bóg przez Noemi?
…………………………………………………………………………………………………….. (2,20)
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Czy wiesz, że? Efa to hebrajska miara objętości materiałów sypkich, równa ok. 40 litrów.
W ten sposób nazywano również naczynie o tej pojemności, np. dzban. Ta miara pojawia się m.in.
w historii Dawida i Goliata, gdy przed bitwą Dawid przynosi swoim braciom efę prażonego ziarna.

Dzień 5 i 6 (Rt 3,1-18) – Ponownie w Izraelu cz. 2
Noemi układa przyszłe życie Rut (3,1-5)
Jak Rut miała się przygotować na spotkanie z Boazem? (3,3)
a) ………………………………………………….
b) ………………………………………………….
c) ………………………………………………….
Jak miała zrealizować plan? (3,3-4)
a) zejść na ............................................................
b) nie dać ……………………………………….
c) odkryć ……………………………………….
d) ……………………………………….............
e) ……………………………………………….

Wykonanie planu (3,6-18)
Gdzie położył się Boaz? ................................................................................................................... (3,7)
Kiedy obudził się Boaz? ................................................................................................................... (3,8)
Jak przedstawiła się Rut i o co poprosiła
…...................................................................................................................................................... (3.9)
Co powiedział Boaz?
a) nazwał……………………………………………………………………………………...……(3,10)
b) pochwalił za……………………………………………………………………………………. (3,10)
c) obiecał że …………………………………………………………………………………….… (3,11)
d) opowiedział o .…………………………………………………………………………….... (3,12-13)

4

e) kazał jej do rana ……………………………………………………………………………...…(3,13)
f) uzasadnił dar tym, że ……………………………………………………………………….…. (3,17)

Czy wiesz, że? Według tradycji wykupicielem był najbliższy krewny zmarłego męża (najczęściej
brat),

który

poślubiał

jego żonę, jeśli

ta

nie miała syna.

Ta praktyka miała

na celu utrwalenie imienia zmarłego poprzez spłodzenie potomka oraz opiekę nad wdową,
która nie miała łatwo bez syna w patriarchalnym społeczeństwie.

Dzień 7 (Rt 4,1-22) – Małżeństwo Rut i Boaza
Nabycie dziedzictwa Elimelecha (4,1-9)
Ile osób zebrało się w bramie miejskiej?.....……………………………...………………………(4,1-2)
Czy wiesz, że? Starsi miasta byli zazwyczaj przywódcami klanów lub głową rodzin
i pełnili rolę władz miasta.
Czyje posiadłości nabył Boaz i od kogo?
……………………..……………………………………(4,9)
Co musiał zrobić wykupiciel wraz z nabyciem pola z ręki Noemi? (w.5)
……………………………................................................................................................................(4,5)
Na czym polegał starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie?
....................................................................................................................................................... (4,7-8)
Czy wiesz, że? W ówczesnych czasach, sandały miały wiele znaczeń symbolicznych. Jedno z nich
dotyczyło wdowy i jej opiekuna (wykupiciela) – zdejmując sandał swojego opiekuna, wdowa
pozbawiała go prawa do administrowania ziemią jej rodziny. Prawdopodobnie wiązało się
to z faktem, że sandały były typowym obuwiem na Bliskim Wschodzie i to właśnie w nich
przemierzano zakupione ziemie.
Małżeństwo (4,10-17)
Do jakich dwóch innych kobiet z Biblii porównana została Rut? (4,11)
………………………………………..

………………………………………..
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Od kogo Rut była lepsza? ……………………………………………………………………….. (4,15)
Co zrobiła i kim została Noemi? ………………………..……………………………………. (4,16)
Czy wiesz, że? Efrat to inna nazwa Betlejem, nadana mu w celu odróżnienia go od Betlejem
galilejskiego.
Genealogia (4,18-22)
Stwórz/uzupełnij drzewo genealogiczne przedstawiające relacje rodzinne od Peresa do Dawida
opisane w wersetach 18-22.
Czy wiesz, że? Dzięki swojemu oddaniu i ogromnej miłości do Noemi, Rut wyszła za mąż, urodziła
dziecko i stała się przodkiem króla Dawida oraz samego Jezusa Chrystusa. Rut jako jedna z
nielicznych kobiet jest wymieniona w rodowodzie Jezusa, który możemy znaleźć w 1. rozdziale
Ewangelii Mateusza.
Uzupełnij drzewo genealogiczne, następującymi imionami:
Juda, Tamar, Perez, Chesron, Ram, Amminadab, Nachszon, Salmon, Boaz, Obed, Isaji, Dawid,
Elimelech, Noemi, Orpa, Machlon, Kilion
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Miejsce na Twoje pytania i przemyślenia
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