
Ruut – koko Ruutin kirja 
(kuvat lastenmission materiaalista: Jumala välittää, kun lapset ovat surullisia) 

 

JOHDANTO: 

Onko sulla ollut koskaan todella kova nälkä? Mitä sitten oot tehnyt? 

 

Raamatussa kerrotaan perheestä, joka asui Betlehemissä, Israelissa. Ja sinne tuli nälänhätä. Ehkä ei 

satanut riittävästi, että vilja ois kasvanut, ja ois saatu leipää. Joka tapauksessa ei ollut ruokaa ja ih-

misillä oli todella nälkä. Niin kova nälkä, että koko perheen piti lähteä toiseen maahan, missä olisi 

ruokaa. Tuohon perheeseen kuului Noomi-äiti, Elimelek-isä ja kaksi poikaa, Mahlon ja Kiljon  

 

Raamattu kertoo, että he lähtivät Mooabin maahan. (voit näyttä kartasta) Matka oli pitkä, kun he 

kulkivat… Millä välineellä? Lentokoneella vai junalla? Tod. Näk. Kävellen. 

 

Nykyäänkin monien ihmisten täytyy jättää kotimaansa nälänhädän tai sodan vuoksi tai siksi, että he 

ovat köyhiä eikä heillä ole työtä. He lähtevät toiseen maahan, toivoen että saisivat työtä ja ansait-

sisivat rahaa, jotta eläisivät. Se ei ole helppoa. 

 

KUVA1 

Noomillekin muutto uuteen maahaan, vieraaseen ympäristöön oli vaikeaa aikaa. Vaikka kaikki ehkä 

näytti aluksi menevän ihan hyvin - niin sitten tapahtui jotakin hyvin ikävää. Elimelek kuoli. Jonkin 

ajan kuluttua molemmat Noomin pojat menivät naimisiin siellä. Toisen vaimo oli nimeltään Orpa, 

toisen Ruut. Mutta sitten myös molemmat pojat kuolivat. Kuinka surulliseksi ja yksinäiseksi Noomi 

tunsikaan itsensä tuossa vieraassa maassa ilman aviomiestään ja poikiaan. Hänen kaksi miniäänsä 

olivat myös hyvin, hyvin surullisia. 

 

Aika kului, kunnes eräänä päivänä Noomi sanoi Ruutille ja Orpalle, että hän aikoo lähteä takaisin 

Betlehemiin, Israeliin, omaan maahansa ja kaupunkiinsa; hän lähtee kotiinsa. 

 

Miksi? > Ruut. 1:6 > kuka lukee? > Siis, miksi hän halusi lähteä kotiin? 

HYVÄ SATO!! Eli siellä oli taas ruokaa, siellä pystyi taas elämään! > Kuka oli antanut ruokaa Israeliin? 

– Jumala! 

 

Kuka pitää huolen sun elämästä; siitä että sulla on jokapäiväinen leipä, vaatteet, koti, ystäviä… kaik-

kea mitä elämään tarvitset? – Jumala. Muistatko sä kiittää Häntä kaikesta siitä mitä sinulla on? Vai 

kenties valitat siitä, mitä ei ole ja mikä on huonosti… 

 

Noomi ja miniänsä Orpa ja Ruut, lähtivät matkaan. Kohti Noomin kotimaata Israelia, jossa jälleen oli 

ruokaa. 

 

KUVA2 

Matkustettuaan jonkin aikaa Noomi sanoi näille kahdelle tytölle, että te olette olleet minulle hyvin 

ystävällisiä, mutta nyt teidän on kyllä jatkettava omaa elämäänne omassa maassanne Moabissa. Te 

kuulutte Moabiin, ei teidän tarvitse muuttaa toiseen maahan hänen kanssaan. Tytöt ei meinanneet 



suostua Noomin ehdotukseen, mutta lopulta Orpa hyvästeli Noomin ja lähti takaisin kotiinsa ja ys-

täviensä luo. Mutta mitä teki Ruut? Ei suostunut lähtemään pois Noomin luota, vaan sanoi Noomille: 

Ruut. 1:16 

 

Ruut halusi olla Noomin kanssa ja mennä Noomin maahan. Ja vielä tärkeämpää oli kuitenkin se, että 

hän luotti Noomin Jumalaan. Eli Raamatun Jumalaan, siihen Jumalaan, johon minä ja sinäkin 

saamme tänään luottaa. Siihen Jumalaan, joka kertoo meille itsestään Raamatussa. Jumalaan, joka 

antaa elämän, joka on kaikkivaltias, täynnä hyvyyttä ja rakkautta Ruutia kohtaan ja sinua ja minua 

kohtaan. Moabissa nimittään palvottiin epäjumalia, ihmisten keksimiä ja tekemiä jumalia, jotka ei-

vät näe, eivätkä kuule, eivätkä elä…  mutta Ruut halusi uskoa todelliseen, elävään Jumalan, josta 

hän oli saanut varmasti Noomilta kuulla ja hän näki, kuinka Noomi uskoi Jumalaan ja eli sitä uskoaan 

todeksi; muutkin sen näkivät ja tiesivät. Jumala oli Noomille läheinen.  

 

Mitenkä sinusta näkyy toisille se, että sä uskot Jeesukseen? 

 

Päätös seurata elävää Jumalaa, oli varmasti Ruutin elämän tärkein päätös, vaikkei hän sitä vielä täy-

sin ymmärtänytkään. Kaikista tärkeintä sun ja munkin elämässä on luottaa Jumalaan. 

 

KUVA3 

Noomi ja Ruut kävelivät ja kävelivät eteenpäin tietä, joka vei takaisin Israeliin. Päivät olivat pitkiä ja 

kuumia. Naiset olivat varmaan tosi väsyneitä, luultavasti heidän piti joskus nukkuakin ulkona puun 

alla tai pellon reunassa. Se oli varmasti rankka matka… 

 

Mutta mitähän Ruut mietti tuolla matkalla? Raamattu ei meille sitä kerro. 

Mutta ehkä hän oli huolissaan, sillä hän saapuisi outoon maahan, jossa hän ei tuntisi muita kuin 

Noomin. Maassa asui israelilaisia, jotka Ruut itse oli sieltä Moabista, joka oli ollut sodassa Israelin 

kanssa. Ruut puhuikin eritavalla kuin israelilaiset. Ehkä hän mietti sitäkin, tuntisiko olonsa yksi-

näiseksi ja jos israelilaiset eivät pitäisi hänestä tai haluaisi hänen asuvan heidän maassaan. 

 

Onko susta tuntunut joskus vähän samalta kuin Ruutista? 

 

KUVA4 

Ehkä olet jotenkin erilainen kuin luokkakaverisi tai naapurin kaverit. Tekeekö toiset pilaa sinusta tai 

ovatko he epäystävällisiä sinulle? Sinusta voi näyttää siltä, että toisilla on enemmän ja hienompia 

leluja ja vaatteita, toisilla on oma ipad tai uudemmat sukset tai polkupyörä  tai enemmän rahaa kuin 

sulla. Kaiken sen seurauksena saatat tuntea olosi yksinäiseksi ja oudoksi, vaikka ympärilläsi olisikin 

ihmisiä.  

 

Mitäs sitten? Tänäänkin saat muistaa, että on yksi joka välittää sinusta joka sekunti ja sekunnin-

sadasosakin. Jumala, taivaan isä. Hän tietää sinusta kaiken, millainen olet ja mitä omistat. Ja Hän 

haluaa täyttää kaikki sinun tarpeesi, sillä hän tietää, mitä sinä todella tarvitset. Ja hän auttaa sinua 

myös vaikeissa hetkissä ja ongelmissa. Ja vaikkei Jumala anna kaikkea, mitä sä tahdot, saat uskoa 

siihen, että hän pitää susta huolen ja haluaa sinulle vain parasta. 

 



Hän hyväksyy sinut ja ymmärtää sinua täysin. Hänelle saat kertoa kaiken senkin, mikä sua painaa, 

mikä sua ärsyttää, mistä oot vihainen… ja silloinkin jos joku loukkaa sua, sanoo pahasti tai toimii 

väärin sua kohtaan, kiitä Jumalaa siitä, että hän rakastaa sua. Ja voit myös rukoilla, että hän auttaa 

sua antamaan anteeksi ja olemaan ystävällinen niillekin, jotka ovat sua kohtaan epäystävällisiä.  

 

Tärkeintä tänään ei ole se, mitä muut sinusta ajattelee, vaan tärkeintä on se, että sulla on yhteys 

Jumalaan ja syntisi on anteeksi annettu, Jeesuksen ristinkuoleman tähden.  

 

Mutta mietitpä myös sitä, että miten sä suhtaudut niihin ulkomaalaisiin, joita tulee Suomeen, koko 

ajan!! 

 

Mut mitä niille Ruutille ja Noomille tapahtui sen jälkeen, kun he olivat tulleet Betlehemiin? Jumala 

piti huolta heistä hyvin ihmeellisellä tavalla.  

 

KUVA 5 

Tuohon aikaan köyhät ihmiset saivat mennä pellolle sadonkorjuuaikana, kun viljelijät keräsivät viljan 

talteen ja veivät sen varastoihinsa. Miehet sitoivat viljan lyhteiksi ja heidän takanaan köyhät ihmiset 

keräsivät maasta sinne jääneen viljan.  

 

Jumala johdatti Ruutin ystävällisen viljelijän luokse. Hänen nimensä oli Boas. Hän antoi Ruutin kerätä 

paljon viljaa, josta riitti tarpeeksi Ruutille ja Noomille. Vielä jännittävämpää oli se, että Boas rakastui 

Ruutiin ja meni lopulta naimisiin hänen kanssaan! Heille syntyi myös poika, Obed-nimeltään.   

 

KUVA6 

Mut Boas ja Ruut eivät tienneet, että satoja vuosia myöhemmin yksi heidän jälkeläisistään, lapsen-

lapsenlapsen… lapsistaan olisi… Jeesus! Jeesuksen oikea isä oli tietysti… kuka? – Jumala. Kukas oli 

Jeesuksen äiti? – Maria. Ja Ruut oli Marian kautta Jeesuksen isoisoiso… isoäiti. Jeesuksen tosi iso-

mummi;) 

 

Ajattele, kaikkien tuolla Betlehemissä tuolloin asuvien joukosta, Jumala valitsi Ruutin erityiseen teh-

tävään. Hänet, joka oli ulkomaalainen, köyhä, puhui eritavalla, oli kohdannut paljon surua elämäs-

sään jne. Hän sai olla Jeesuksen isoisoiso… isoäiti. Jumala sen suunnitteli niin. 

 

Sinullekin, joka uskot Jeesukseen, on oma erikoistehtävä Jumalalta, äärettömän hieno suunnitelma, 

jonka Jumala on valmistanut juuri sinua varten. Ja se paljastuu sinulle pieni pala kerrallaan… Hän 

haluaa käyttää sua, toisten ihmisten auttamiseen ja Jeesuksesta kertomiseen, siellä missä nyt olet, 

koulussa, töissä, harrastuksissa…että jokainen saisi luottaa Jumalaan. Sä voit tänäänkin sanoa, että 

tässä olen, käytä mua. Se onkin jännittävää nähdä, minkälaiseen seikkailuun pääset Jeesuksen 

kanssa tänä vuonna. 

 

Mikään mitä sun elämässä tapahtuu, ei ole sattumaa, vaan Jumala tietää kaiken, ja mitään ei ta-

pahdu hänen sallimattaan.  Hän rakastaa sua just sellaisena kuin olet, mutta Hän myös kasvattaa 

ja opettaa sua kokoa ajan, koska hän haluaa, että susta tuli yhä enemmän ja enemmän Jeesuksen 

kaltainen.  


