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Johdanto 
 
Kertomus Ruutista sijoittuu tuomarien aikakauteen, joka ulottui Joosuan kuolemasta Saulin aikaan. 
Se oli poliittisen mädännäisyyden, moraalisen alennustilan ja hengellisen rappion aikaa. Vaikka 
Israelin kansa oli luopunut Jumalasta, heidän joukossaan oli edelleen niitä, jotka olivat pysyneet 
uskollisina Jumalalle. Ruutin kirja kertoo yhden sellaisen perheen tarinan. 
 
Jumala käytti usein nälänhätää tuomion välineenä ja keinona kääntää luopiokansansa takaisin itsen-
sä puoleen. Tällaisen nälänhädän aikana Elimelek vei perheensä pois Betlehemistä, leivän talosta, 
Moabin maahan. 
 
Moabilaiset olivat epäjumalanpalvelijoita ja Israelin vihamiehiä kaukaisesta verisukulaisuudesta 
huolimatta. He olivat Lootin jälkeläisiä tämän vanhimmasta tyttärestä (1. Moos. 19:36-37). Israelin 
kansan vaeltaessa Egyptistä Luvattuun maahan heidän täytyi kulkea Moabin kautta, mutta moabilai-
set sulkivat tien. Balak, Moabin kuningas, palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin. Israelin kansa al-
koi sekoittua moabilaisiin ja antautui mitä vakavimpiin synteihin (4. Moos. 22-25). Moabilaiset 
eivät saaneet osallistua Israelin elämään ja jumalanpalvelukseen (5. Moos. 23:3-6), ja heistä tuli 
Israelin luonnollisia vihollisia sen jälkeen, kun Israel oli saapunut Kanaaninmaahan. 
 
Vaikka Elimelek ja hänen perheensä oleskelivat Moabin maassa, heidän on täytynyt jotenkin todis-
taa todellisesta ja elävästä Jumalasta. Tämän perheen kautta moabilainen Ruut (kirjan keskushenki-
lö) tuli johdatetuksi Herran luo ja Jeesuksen Kristuksen esivanhemmaksi. 
 
On sanottu, ettei ihmiskunnan kirjallisuudessa ole mitään kauniimpaa kuin Ruutin lupaus. Se on 
ylevä. Ruut valitsee Jumalan, ja Jumala valitsee Ruutin aikakausien suurimpaan suunnitelmaan, 
nimittäin saattamaan Jeesuksen tähän maailmaan. Kun Ruut valitsi Noomin seuraamisen, hän teki 
merkittävän päätöksen kuulua Jehovalle ja palvella häntä. Tämä jalo tyttö mainitsi lupauksessaan 
seitsemän asiaa eikä koskaan rikkonut lupaustaan. 
 
1. Ruut pyysi, ettei Noomi enää pyytäisi häntä jättämään tätä, sillä hän oli päättänyt seurata Noo-

mia. 
 
2. Ruut oli päättänyt mennä sinne, minne Noomikin. 
 
3. Ruut aikoi asua siellä, missä Noomikin. 
 
4. Ruut jätti oman kansansa ja valitsi Noomin kansan ikuisiksi ajoiksi. 
 
5. Ruut valitsi Jumalan luopuen pysyvästi Moabin epäjumalista ja asetti luottamuksensa Jehovaan 

ikuisiksi ajoiksi. Tämä oli Ruutin tärkein päätös – seitsenosaisen lupauksen ensisijainen ja tär-
kein vakuutus. 

 
6. Se oli elinikäinen päätös – hänet haudattaisiin Noomin kanssa. 
 
7. Ruut vahvisti tämän kaiken valalla. 
 
(Ruutin lupausta koskevat ajatukset on otettu J. Vernon McGeen teoksesta ”Ruth, The Romance of 
Redemption”. Lainattu luvalla.) 
 
Boasin pellolla 
Elonkorjuun aika oli suuren ilon aikaa ja sillä oli selkeä uskonnollinen merkitys. Hyvä sato toi kan-
salle todellisen ilon, ja tätä iloa ilmaistiin eräänlaisella juhlalla. 
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Ohrasato saatiin yleensä huhtikuussa. Leikkuuväki leikkasi viljan sirpeillä tai viikatteilla, minkä 
jälkeen se koottiin nipuiksi tai lyhteiksi. Tähkänpoimijat seurasivat leikkaajia. Oli olemassa tähkien 
poimimista koskeva laki, joka osoittaa, että Jumalan todella piti huolta kansansa keskuudessa elä-
vistä köyhistä. 
 
”Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten, äläkä korjaa maahan pu-
donneita tähkiä leikkuun jälkeen” (3. Moos. 19:9). 
 
”Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten, äläkä korjaa maahan pu-
donneita tähkiä leikkuun jälkeen. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Ju-
malanne” (3. Moos. 23:22). 
 
Kun vilja oli leikattu ja sidottu nipuiksi, se kannettiin puimatantereelle, julkiselle paikalle. Puima-
tanner oli sijoitettu niin, että tuulista saatiin täysi hyöty. Alue oli tasoitettu, kivet poistettu ja maape-
rä kasteltu ja jyrätty, jotta siitä tuli kova ja sileä. Tänne viljalyhteet sijoitettiin. Jotta tähkät irtoaisi-
vat korsista, eläimiä ajettiin tavallisesti viljan yli. 
 
Kun jyvät oli tallattu irti, alkoi viljan viskominen tuleen. Se tehtiin usein yöllä, jotta saatiin täysi 
hyöty tuulista. Jyvät poimittiin jollakin välineellä ja viskattiin tuuleen, jotta akanat lentäisivät pois. 
 
Paljon ihmisiä kokoontui puimatantereelle. Usein koko perhe tuli yhdessä. Vaikka Boas oli rikas 
mies, hän tuli työntekijöidensä mukaan tähän hauskaan tapahtumaan. Työntekijät työskentelivät 
siihen asti, kunnes tuuli tyyntyi, usein pitkälle yöhön. Sen jälkeen he aterioivat puimatantereella ja 
kävivät sinne nukkumaan. Työntekijöiden läsnäolo läpi yön takasi, etteivät varkaat vieneet viljaa. 
 
Raamatun totuuksien opettaminen 
Me emme kanna vastuutamme opettajina, jos ainoastaan kerromme lapsille raamatunkertomuksia. 
On ehdottoman tärkeää, että lapset oppivat kertomuksiin sisältyvät totuudet. Sen jälkeen edetään 
vielä astetta pidemmälle ja osoitetaan, mitä kukin totuus merkitsee jokapäiväisessä elämässä. Emme 
tietenkään voi yhden oppitunnin aikana käydä läpi jonkun tietyn kertomuksen kaikkea opetusta, 
joten jokaisesta oppitunnista on valittu yksi päätotuus. Päätotuuden opettaminen on punottu koko 
kertomukseen, mutta valmistelujesi helpottamiseksi opetusosuudet on merkitty kirjaimilla PT. Nä-
mä merkinnät on tehty myös tuntisuunnitelmaan. 
 
Päätotuuden sovellukset merkitty kirjaimilla PTE ja PTU, jotta käy ilmi, kenelle totuutta sovelle-
taan: lapsille, jotka eivät tunne Jeesusta vai lapsille, joka uskovat Jeesukseen. Tämä on tehty selväk-
si myös tekstissä käyttämällä sellaisia lauseita kuin ”Jos et vielä usko Jeesukseen omana Pelastajna-
si…” tai ”Jos uskot Jeesukseen…”. 
 
Sovellusten kohdalla on tekstin marginaalissa pystyviiva. Voit toki vapaasti muokata sovellusta 
lapsiryhmällesi sopivammaksi. Sovelluksessa voi esimerkiksi olla pojan nimi ja sinun ryhmässäsi 
on vain tyttöjä. Ehkä sovellus sopii paremmin vanhemmille lapsille, ja sinun lapsesi ovat hyvin pie-
niä. Tee tarvittavat muutokset. Tärkeää on, että Jumalan sana tulee sovelletuksi heidän elämäänsä. 
 
Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH) 
Kun esität evankeliumin, jotkut lapset reagoivat siihen itsenäisesti. He saattavat kertoa myöhemmin 
tai eivät kerro lainkaan, että ovat turvautuneet Jeesukseen Pelastajanaan. Toiset tarvitsevat enem-
män  apua. Heillä saattaa olla kysymyksiä tai he kaipaavat rohkaisua. 
 
Kun opetat uskovia lapsia, he saattavat joskus tarvita neuvoa vaikeassa tilanteessaan. Ehkä he kai-
paavat selvennystä, miten jotakin tiettyä oppituntia sovelletaan heidän elämäänsä. He saattavat olla 
tilanteessa, jossa eivät tiedä, mitä heidän Raamatun mukaan pitäisi tehdä. He saattavat haluta kertoa 
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vaikeasta asiasta, jotta voit rukoilla heidän puolestaan, erityisesti silloin, jos olet heidän ainoa usko-
va tukensa. 
 
Siksi lasten on tärkeää tietää, että kanssasi voi puhua ja milloin ja missä se on mahdollista. On va-
rottava, etteivät sellaiset lapset, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Pelastajanaan, sekoita Jeesuksen 
luokse tulemista sinun luoksesi tulemiseen. 
 
Oppituntien 2, 3 ja 5 teksteihin kirjoitettu esimerkkejä sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta. 
Nämä kohdat on merkitty marginaaliin lyhenteellä SH. Oppitunnilla 2 olet saatavilla niitä lapsia 
varten, jotka uskovat Jeesukseen, ja oppitunneilla 3 ja 5 niitä lapsia varten, jotka eivät tunne Jeesus-
ta.  
 
Älä tarjoa sielunhoitomahdollisuutta samaan aikaan, kun esität evankeliumin kutsun. Lasten ei tule 
saada sellaista käsitystä, ettei Jeesuksen luokse voi tulla ilman keskustelua opettajan kanssa tai että 
pelkkä keskustelu opettajan kanssa voi pelastaa.  
 
Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka ei tunne Jeesusta 
”Haluatko todella elää Jeesusta varten, mutta et tiedä, miten Jeesuken luo voi tulla? Selitän sen mie-
lelläni Raamatun avulla. Tule juttelemaan kanssani. Seison puun luona välipalan aikoihin. Muista, 
etten minä voi ottaa pois syntejäsi – vain Jeesus voi – mutta autan sinua mielelläni paremmin ym-
märtämään, miten voit tulla hänen luokseen. Tulen vain luokseni puun alle istumaan.” 
 
Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka uskoo Jeesukseen 
”Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, etkä ole koskaan kertonut siitä minulle, niin tee se nyt. Seison 
pianon vieressä askartelun aikana. Haluaisin mielelläni kuulla, oletko sinäkin ottanut Jeesuksen 
vastaan Pelastajanasi, jotta voin rukoilla puolestasi ja ehkä auttaa sinua.” 
 
Miten lapset oppivat 
Lapset (ja myös aikuiset!) muistavat hyvin vähän siitä, mitä he kuulevat – n. 10 %. Jos he kuulevat 
ja näkevät, muistiin jää 50 %. Opetuksesi tehokkuus kasvaa, kun käytät kuvia ja sanajonoja opetta-
essasi. Suurimman mahdollisen hyödyn saamiseksi – muistamisaste 70 % - lasten täytyy tehdä ja 
kuulla ja nähdä. Voit ottaa lapset mukaan oppitunnin aikana esittämällä kysymyksiä (oppituntien 
teksteissä on esimerkkejä) ja huolehtimalla siitä, että vanhemmilla lapsilla on raamatunjakeita val-
miiksi etsittynä oppitunnin aikana luettavaksi sen sijaan, että lukisit itse ne kaikki. Opetuksen tuke-
miseksi on jokaisen oppitunnin lopussa esitetty tukitehtäviä. Sinä aikana, kun lapset tekevät näitä 
tehtäviä, sinulla ja avustajillasi on hyvä tilaisuus puhua siitä, mitä on opetettu. Materiaalissa on 
myös kertauskysymyksiä (kts. jäljempänä oleva kappale). 
 
Raamatunlauseet 
Useimpia oppitunteja varten on ehdotettu lapsille opetettava raamatunjae. Jos pidät oppitunnit vii-
den viikon aikana, on parempi valita kaksi tai kolme jaetta ja opettaa ne perusteellisesti. Jos yrität 
opettaa joka viikko uuden jakeen, lapset eivät kenties muista yhtään niistä kunnolla. 
 
Havaintomateriaali 
Harjoittele havaintomateriaalin käyttöä ennen kuin menet opettamaan. Tutustu kuviin ja tee itsellesi 
selväksi, missä vaiheessa kutakin kuvaa on näytettävä.  
 
Jos teet sanaliuskoja, kirjoita sanat selvästi tekstauskirjaimilla, paitsi silloin, kun tarvitaan isoja al-
kukirjaimia. Tee kirjaimista isoja ja tarpeeksi paksuja, jotta ne näkyvät hyvin. Varmista, etteivät 
sanat ole liian lähellä toisiaan. Jos sinulla on käytettävissäsi tietokone, se helpottaa ja nopeuttaa 
sanaliuskojen tekemistä. Muista käyttää sellaista fonttia, joka on pienille lukijoille selkeä. 
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Ylimääräiset havaintovälineet 
Kirjoita tai tulosta päätotuus pahville. Voit kiinnittää sen flanellotaululle nipsulla tai flanellotarralla, 
tai vaihtoehtoisesti valkotaululle sinitarralla. (Käytä tekstauskirjaimia, jotta myös pienemmät lapset 
pystyvät lukemaan sanat helposti.) Laita pahvi näkyviin tunnin alussa tai silloin, kun ensimmäisen 
kerran opetat oppitunnin päätotuutta. 
 
Opetustekstin marginaalissa on lisäneuvoja, jotka antavat taustatietoa ja lisäideoita siitä, miten teh-
dä tunti mielenkiintoisemmaksi. Ne on suunniteltu erilaiset oppimistavat huomioon ottaen. Teho-
kasta oppimista varten joidenkin lasten täytyy voida nähdä tai kirjoittaa, toisten kuulla tai puhua, 
toisten koskea tai pitää käsissään, ja joidenkin täytyy voida ottaa aktiivisesti osaa. 
 
Voit käyttää näitä ideoita kerhossasi, jos se aikataulun puitteissa on mahdollista. 
 
Kertauskysymykset 
Jokaista oppituntia varten on annettu valmiit kertauskysymykset. Voit käyttää niitä oppitunnin päät-
teeksi tai seuraavalla opetuskerralla ennen uutta oppituntia. 
 
Kertauskysymysten avulla voit vahvistaa opetusta ja samalla kertauskisa on lasten mielestä hauska 
osa ohjelmaa. Kertauskysymysten avulla…  
 
1 saat selville, minkä verran lapset ymmärtävät ja muistavat.  
 
2  opettajana tiedät, mitä sinun tulisi korostaa enemmän, jotta lapset muistaisivat entistä 

paremmin. 
 
3 kerho- tai pyhäkouluohjelmaan tulee hauskuutta. Lapset pitävät kilpailuista ja odotta-

vat tätä osiota. Kyse on kuitenkin enemmästä kuin kisailusta, nimittäin oppimisesta. 
 
Tässä tekstivihkossa kertauskysymykset liittyvät vain oppituntien teksteihin. Olisi kuitenkin hyö-
dyllistä lisätä mukaan sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät lauluihin, raamatunjakeisiin tai muuhun 
opetettuun. Näin lapset ymmärtävät jokaisen ohjelmaosion olevan tärkeä.  
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Yleiskatsaus 
 
 
Oppitunti Päätotuus Sovellus Raamatunjae 
Ruut valitsee 
Israelin Jumalan 
 
Ruut 1:1-18 

Valitse viisaasti (kuten 
Ruut). 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Pyydä Jumalaa Pelastajaksi.                       
 
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Seuraa Jumalan ohjeita – sinun 
valintasi vaikuttavat myös muihin. 

”Mutta minä huudan Juma-
laa, ja Herra pelastaa mi-
nut.” 
 
Ps. 55:17 
 
 
 
 
 
 

Muukalainen 
Ruut 
 
Ruut 1:19-2:20 

Jumala on armollinen. Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:  
Tartu Jumalan sanaan ja koe hänen 
armonsa. 
 
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Ole kiitollinen Jumalalle hänen armos-
taan ja ole armollinen toisille. 

”Armosta Jumala on teidät 
pelastanut antamalla teille 
uskon. Pelastus ei ole läh-
töisin teistä, vaan se on 
Jumalan lahja. Se ei perus-
tu ihmisen tekoihin, jottei 
kukaan voisi ylpeillä.” 
 
Ef. 2:8-9 
 
 
 

Ruut saa tietää 
sukulunastajasta 
 
Ruut 2:20-3:7 

Jeesus on ainoa Lunastaja. Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Tule Jeesuksen luo ja ota hänet vastaan 
Lunastajanasi. 

”Hän antoi itsensä alttiiksi 
meidän puolestamme lu-
nastaakseen meidät vapaik-
si kaikesta vääryydestä ja 
puhdistaakseen meidät 
omaksi kansakseen, joka 
kaikin voimin tekee hy-
vää.” 
 
Tit. 2:14 
 
 
 

Ruut löytää 
lunastajan 
 
Ruut 3:8-4:12 

Jeesus oli halukas ole-
maan Lunastajamme. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Usko Jeesukseen, niin kuulut Jumalan 
perheeseen. 

Kertaa Tit. 2:14 
 
 
 
 
 
 

Ruut tulee lu-
nastajan perhee-
seen 
 
Ruut 4:13-22 

Jumalan suunnitelmat 
ovat ihmeellisiä. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Kun uskot Jeesukseen Lunastajanasi, 
Jumalan suunnitelma alkaa selvitä si-
nulle. 
 
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Kun seuraat Herraa, hän tekee sinusta  
Jeesuksen kaltaisen. 

”Minulla on omat suunni-
telmani teitä varten, sanoo 
Herra. Minun ajatukseni 
ovat rauhan eivätkä tuhon 
ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.” 
 
Jer. 29:11 
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Oppitunti 1 
Ruut valitsee Israelin Jumalan 
 
Raamatunkohdat opettajalle 
Ruut 1:1-18 
 
Päätotuus 
Valitse viisaasti (lisää ’kuten Ruut’, kun se 
soveltuu tunnin kulkuun). 
 
Sovellus 
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Pyydä Jumalaa Pelastajaksi.                       
 
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Seuraa Jumalan ohjeita - sinun valintasi vai-
kuttavat myös muihin. 
 
Opettajalle 
Nälänhädän aikana Elimelek vei perheensä 
pois Betlehemistä (leivän talosta) Moabin 
maahan. Siellä hän kuoli. Hänen kaksi poi-
kaansa, Mahlon ja Kiljon, menivät naimisiin 
moabilaisten tyttöjen kanssa ja kuolivat myö-
hemmin. 
 
Vanhana ja väsyneenä Elimelekin leski, Noo-
mi, halusi palata Betlehemiin. Kun hän kuuli, 
että nälänhätä oli ohi, hän päätti lähteä kotiin. 
Kaksi miniää, Ruut ja Orpa, päättivät lähteä 
hänen kanssaan. Noomi kiitti tyttöjä heidän 
uskollisuudestaan, mutta kehotti heitä kään-
tymään takaisin oman kansansa luo, missä he 
löytäisivät uudet aviomiehet ja kodit. 
 
Orpa palasi, mutta Ruut ei taipunut. Ruutin 
lupaus, jonka hän antoi elämänsä kriisihetkel-
lä ja jota on kutsuttu yhdeksi kirjallisuuden 
suurista helmistä, oli todellisuudessa päätös 
valita Israelin Jumala ja hänen palvelemisen-
sa. Kun Noomi näki, ettei Ruutia voinut taivu-
tella, hän salli tämän tulla kanssaan Betlehe-
miin. Seuraavilla oppitunneilla nähdään, mi-
ten Jumala lunasti Ruutin ja antoi tälle osan 
suunnitelmassaan tuoda Poikansa Jeesus maa-
ilmaan. 
 
Raamatunlause 
”Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelas-
taa minut.” Ps. 55:17 

 
 
 
Havaintovälineet 
 
♦ Kuvat: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ja 1-6 
 
♦ Sanaliuska: ”Valitse viisaasti” 
 
♦ Kartta, jossa Betlehem ja Moab näkyvät 
 
Tuntirunko 
 
Johdanto 
 
 Mitä robotti voi/ei voi tehdä? 
 
Tapahtumien kulku 
 
 1 Nälänhätä Israelissa PT 
 

2 Elimelek kuulee, että Moabissa  
 on ruokaa. PT 
 
3 Hän ja perhe menevät Moabin 

maahan. 
 
4 Myöhemmin… 
 - Elimelek kuolee PT 
 - Kiljon ja Mahlon menevät  
    naimisiin. 
 - Kiljon ja Mahlon kuolevat. 
 
5 Noomi kuulee, että nälänhätä  
 Israelissa on päättynyt. 
 
6 Noomi päättää palata.   PTU, SH 
 
7 Hänen miniänsä lähtevät mukaan. 
 
8 Orpa palaa Moabiin. PTE 
 
Huippukohta 
 
 Ruut tekee valintansa. PTE 
 
Lopetus 
 
 Noomin ja Ruutin matka kohti 
 Betlehemiä PTE 

 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raamatunjakeen opetuside-
oissa on huomioitava ryh-
män ikäjakauma. 
 
 
 
 
 
 
 
Pienemmille lapsille riittää, 
kun kerrot, että Herra on 
Jumalan toinen nimi. Joskus 
kutsumme häntä ’Herraksi 
Jumalaksi’ ja joskus ’Juma-
laksi’ tai ’Herraksi’.

Raamatunjakeen opettaminen 
 
Raamatunjae 
 

”Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut.” 
Ps. 55:17 
 

Taustatietoa 
 

Jumala – Elohim, ’Väkevä Jumala’, on monikollinen sana, joka 
heprean kielessä tarkoittaa kolmea tai enemmän. Tämä viittaa 
kolmiyhteiseen Jumalaan (Isä, Poika ja Pyhä Henki). 
 
Herra – Jehova, ’itsessään oleva’, hän, joka on, hän, joka ilmai-
see itsensä, on Pelastaja. Meidän pelastukseemme tarvittiin ju-
malallinen uhri. Lunastajana Jehova ilmaisi pyhyytensä, syntiin 
kohdistuvan vihansa ja sen tuomion sekä rakkautensa syntisiä 
kohtaan. 
 

Johdanto 
 

Millaisissa asioissa todella vahva henkilö voi auttaa sinua? Ehkä 
nostamaan pyöräsi auton takasäilöön, jos otat sen mukaasi mat-
kalle. 
 
Käytä halutessasi muita ideoita. 
 
Vahva henkilö voi auttaa sinua tekemään sellaista, johon et yksin 
pysty. Tämänpäiväisessä Jumalasta kertovassa raamatunjakeessa 
Jumalan nimi todella tarkoittaa ’Väkevä Jumala’. 

 
Esittäminen 
 

Pyydä lasta lukemaan jae Raamatustasi. Toista sitten jae koko 
ryhmän kanssa havaintovälinettä käyttäen. 
 

Selitys 
 

Mutta minä – tässä me valitsemme. Sinun täytyy valita itse. Mi-
nun täytyy valita itse. ’Mutta minä’ tarkoittaa, että tämä on mi-
nun valintani muiden valinnoista riippumatta. Olen päättänyt ja 
toimin sen mukaan. Kukaan muu ei voi valita puolestani. 
 
huudan Jumalaa – Riippumatta siitä, mitä tarvitsen, huudan Ju-
malaa, Väkevää Jumalaa, jolle kaikki on mahdollista. 
 
Herra pelastaa minut – Herra on Jumalan toinen nimi. Kutsum-
me häntä ’Herraksi Jumalaksi’ tai ’Jumalaksi’ tai ’Herraksi’. 
Herra tarkoittaa ’hän, joka on’. Jumala on aina ollut ja hän tulee 
aina olemaan. Herra on tehnyt kaiken, mitä tässä maailmassa on, 
mutta kukaan ei ole tehnyt Jumalaa. Ja Herra pelastaa minut! 
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Sovellus 
 
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 

Jos et koskaan pyytänyt Jeesusta omaksi Pelastajaksesi, si-
nun on tärkeää pyytää Jumalaa pelastamaan sinut synneis-
täsi. 
 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Jos olet ottanut Jeesuksen vastaan, olet Jumalan lapsi. Jos 
et tiedä, mitä tehdä, kysy Jumalalta, ja hän näyttää sinulle. 
Jos haluat tehdä jotakin, joka on väärin, pyydä Jumalaa 
auttamaan, ettet tekisi sitä, ja hän auttaa. Mitä tahansa tar-
vitsetkin, huuda Jumalaa, sillä hän voi auttaa sinua. Kun 
huudat Jumalaa, osoitat uskovasi häneen ja haluavasi tehdä 
sitä, mikä miellyttää häntä. 

 
Toistaminen 
 
”Joka toinen sana” 
 
Toistettuasi jakeen muutaman kerran pyydä lapsia sanomaan 
vain joka toinen sana alkaen sanalla ’mutta’. Taputtakaa puuttu-
van sanan kohdalla. Seuraavan kerran aloittakaa sanalla ’minä’. 
 
Jos joku sanoo väärän sanan ääneen, hän on poissa pelistä. Jatka, 
kunnes jäljellä on vain yksi lapsi (tai esim. vain kolme lasta 
ryhmän koosta riippuen). 
 
Toista jae lopuksi jälleen kokonaan sanoen kaikki sanat ääneen.  
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Näytä Betlehem kartalta. 
 
 
 
 
 
                         PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näytä Moab kartalta.

Oppitunti 
Kuva 1-1 
 
Mikä tämä on? Kyllä, se on robotti. Mitä se pystyy tekemään? Mitä se 
ei pysty tekemään? 
 
Anna lasten vastata. 
 
Sinä olet monella tavalla erilainen kuin robotti. Yksi asia on se, että 
sinä pystyt valitsemaan. Jumala on tehnyt sinut sellaiseksi. Hän antoi 
kaikille ihmisille kyvyn valita.  Mietitäänpä, mitä valintoja sinä olet jo 
tehnyt tänään. 
 
Keskustele lasten kanssa. Anna heidän esim. nousta ylös ja kertoa, mitä he ovat 
syöneet aamiaiseksi jne. 
 
Joskus valitseminen voi olla vaikeaa. Elimelek ja Noomi saivat huo-
mata tämän. 
 
Kuva 1-2 
 
He asuivat Betlehemissä. Heillä oli siellä maata, ja kaikki näytti ole-
van hyvin. Mutta siltä vain näytti, sillä kaikkialla maassa ihmisten 
valinta oli tehdä sitä, mitä he itse halusivat sen sijaan, että olisivat teh-
neet sitä, mitä Jumala oli käskenyt. He eivät rakastaneet, eivätkä totel-
leet Jumalan käskyjä. Sen sijaan he tekivät sitä, mitä itse halusivat. 
Jumala oli tyytymätön ja lähetti nälänhädän. Sato epäonnistui, ja ruo-
kaa oli vähän. Sinä saatat valita oman tahdon tien Jumalan tahdon tien 
sijaan, mutta Jumala tietää, ja hän puuttuu asiaan. Ihmisten olisi pitä-
nyt tietää tämä, mutta he eivät näyttäneet välittävän. 
 
Elämä oli vaikeaa, kun nälänhätä tuli. 
 
”Mitä me teemme?” Elimelek ja Noomi kyselivät toisiltaan. 
 
Heillä oli kaksi poikaa, Mahlon ja Kiljon. 
 
Oli raskasta nähdä, että heillä oli tuskin riittävästi syötävää. 
 
”Kuulin tänään, että Moabissa on leipää.” Tällaisen uutisen Elimelek 
toi kotiin eräänä päivänä. ”Jospa vain tietäisin, mitä tehdä!” 
 
Se oli vaikea valinta: miten he voisivat tietää, mikä oli oikein? Noomi 
ja Elimelek olivat juutalaisia, ja heidän olisi pitänyt tietää, mitä Jumala 
oli sanonut. Hän oli luvannut huolehtia kansastaan, jos he tottelisivat 
häntä. Hän ei halunnut kansansa menevän Moabin maahan, jossa ih-
miset palvelivat toisia jumalia ja jossa Jumalan kansan viholliset asui-
vat. Mikä siis olisi oikea valinta? Kyllä, pysyä Israelissa ja luottaa 
siihen, että Jumala pitää huolen. Tekivätkö he niin? Eivät! 
 
”Olen sitä mieltä, että lähdemme Moabiin, vain lyhyeksi ajaksi”, Eli-
melek päätti. ”Ainakin saamme siellä ruokaa.” 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
                                
                        PT 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos mahdollista, näytä hei-
dän matkansa kartalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      PT 
Näytä päätotuus: Valitse 
viisaasti. 
 
 

He tekivät valintansa. Oliko se hyvä? 
 
Anna lapsille aikaa keskustella tästä ja tulla johtopäätökseen, että valinta oli huono, 
koska se oli vastoin sitä, mitä Jumala oli sanonut. 
 
Se oli vastoin sitä, mitä Jumala oli sanonut. 
 
Meidän on kuitenkin niin helppo valita väärin. Me olemme syntyneet 
sellaisiksi. Näin Jumala sanoo valehtelemisesta. 
 
Lue Snl. 12:22a Raamatustasi. 
 
Kuinka monta kertaa olet kuitenkin valinnut valehtelemisen? Et tehnyt 
läksyjäsi, mutta sanoit opettajalle, että olit unohtanut. Sanoit isällesi, 
että olit ruokkinut koiran, mutta et ollut. Sanoit siivoavasi huoneesi, 
mutta et tehnyt sitä. Tai ehkä olet valinnut ruman kielenkäytön. Onko 
tämä sitä, mitä Jumala haluaa? Ei, jälleen yksi väärä valinta. On help-
po toimia Jumalan tahdon vastaisesti, mutta se on aina tyhmää ja paha 
asia. Näin kävi Elimelekille ja Noomille. 
 
Pian he pakkasivat omaisuutensa. He hyvästelivät sukulaisensa ja ys-
tävänsä. 
 
”Tulemme pian takaisin”, he sanoivat, kun lähtivät Moabiin. 
 
Ei kuvaa. 
 
Kun he saapuivat perille, kaikki oli niin kuin he olivat kuulleet: siellä 
oli ruokaa! Kuinka heidän on täytynytkään nauttia ensimmäisestä ate-
riasta. Näytti siltä, että he olivat valinneet oikein. He laittoivat kotinsa 
kuntoon, ja kaikki näytti menevän hyvin. Myöhemmin Elimelek kui-
tenkin kuoli. 
 
Noomi oli hyvin, hyvin surullinen. Mutta ainakin hänellä oli kaksi 
poikaansa, jotka nyt kasvoivat. 
 
He pystyivät tekemään työtä ja hankkimaan ruokaa. 
 
Myös Moabissa heidän täytyi valita. Kenen kanssa he menisivät nai-
misiin? He eivät menneet takaisin Betlehemiin etsimään israelilaisia 
morsiamia. He molemmat valitsivat avioliiton paikallisen, moabilai-
sen, tytön kanssa. 
 
Kuva 1-3 
 
Jos Elimelek olisi jäänyt Betlehemiin, Mahlonin ja Kiljonin ei kos-
kaan olisi tarvinnut joutua tämän valinnan eteen. Mutta isän suuri pää-
tös vaikutti myös heidän elämäänsä. Sinunkin valintasi vaikuttavat 
muihin. 
 
Jos päätät mennä diskoon, ystäväsi tai veljesi tai sisaresi saattaa myös 
mennä ja joutua huonoon seuraan. Jos päätät olla ilkeä jollekulle,



 13 

muut saattavat tulla siihen mukaan. Jos päätät lukea Raamattua ja 
käydä seurakunnassa, koska rakastat Jeesusta, vanhempasi näkevät, 
että Jeesuksen seuraaminen merkitsee sinulle paljon. Ehkä päätät olla 
ystävällinen luokkasi uudelle oppilaalle. Hän puhuu eri tavalla ja näyt-
tää erilaiselta, koska hän on kotoisin toisesta maasta. Keihin sinun 
valintasi vaikuttavat? 
 
Anna lapsille aikaa keskustella tästä. 
 
Kyllä, meidän valintamme vaikuttavat toisiin ihmisiin. Sinun hyvät 
valintasi vaikuttavat toisiin. Myös sinun huonot valintasi vaikuttavat. 
 
Koska he asuivat Moabissa, Mahlon ja Kiljon menivät naimisiin moa-
bilaisten Ruutin ja Orpan kanssa. 
 
Sitten sekä Mahlon että Kiljon kuolivat. 
 
Ei kuvaa 
 
Noomin sydän oli särkynyt. Kuinka hän kaipasikaan miestään ja poi-
kiaan! Ei ollut ketään, joka olisi huolehtinut hänestä. Tuohon aikaan ei 
ollut eläkkeitä tai valtion avustuksia. 
 
Eräänä päivänä Moabissa hän kuuli uutisia. 
 
”Betlehemissä on taas ruokaa. Herra on ollut hyvä kansalleen.” 
 
Pitäisikö hänen palata? Noomin on täyttynyt miettiä asiaa paljon en-
nen kuin hän teki päätöksensä. Mitä hän mahtoi miettiä? Hän oli läh-
tenyt Betlehemistä kymmenen pitkää vuotta sitten. Millaista siellä 
mahtaisi nyt olla? Matka olisi pitkä. Betlehemissäkin hän olisi köyhä, 
niin kovin köyhä. 
 
”Minä menen takaisin”, hän päätti. Ehkä hän ymmärsi, että Moabiin 
tulo oli ollut huono valinta. 
 
Hän sanoi miniöilleen: ”Minä olen päättänyt palata Betlehemiin.” 
 
”Me lähdemme sinun kanssasi”, he sanoivat. 
 
Olen varma, että paluu hermostutti Noomia. Hän oli ollut hyvin toi-
meentuleva, viehättävä perheellinen nainen, kun hän oli lähtenyt Bet-
lehemistä. Hän palasi tyhjin käsin. Hän oli paljon vanhemman näköi-
nen. Hän näytti hyvin kuluneelta ja onnettomalta, mutta palattava hä-
nen oli. 
 
Oliko hänen päätöksensä oikea vai väärä? Kyllä, olen varma, että se 
oli oikea. Hän ymmärsi, että hän ja hänen miehensä olivat tehneet suu-
ren virheen. Hän menisi takaisin omaan maahansa ja oman kansansa 
luo. 
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                    PTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
      SH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            PTE 
  

Kuva 1-4 
 
Ehkä täällä on tänään joku, joka uskoo Jeesukseen. Sinäkin olet voinut 
tehdä vääriä valintoja. Olet ehkä valinnut huonon seuran. Olet voinut 
olla tottelematon vanhemmillesi. Ehkä lopetit Raamatun lukemisen. Et 
ole totellut jossain asiassa ja Jumala on tänään näyttänyt sinulle, kuin-
ka väärässä olet ollut. Jos todella kadut noita huonoja valintojasi, kerro 
se Jumalalle. Kerro hänelle nyt hiljaa sydämessäsi, että käännyt pois 
noista vääristä asioista. Sinun täytyy ehkä hoitaa asiat kuntoon ja pyy-
tää anteeksi äidiltäsi, isältäsi, siskoltasi tai ystävältäsi, mutta tee se. 
Tule takaisin Jumalan luo. Hän antaa sinulle anteeksi. Kuuntele, mitä 
hän lupaa Raamatussa. 
 
Lue Jes. 43:25 Raamatustasi. 
 
Jos haluat puhua minulle tai rukoilla asiasi puolesta kanssani, minä 
olen…(nimeä paikka). Jumala auttaa sinua tekemään viisaita valintoja 
tulevaisuudessa. Valitse Jumalan luo tuleminen tänään. Tule takaisin 
kuten Noomi. 
 
Betlehemiin oli matkaa 85 km. Matkan alkuvaiheessa Noomi kääntyi 
Ruutin ja Orpan puolen ja sanoi: ”Teidän täytyy mennä takaisin oman 
kansanne ja perheenne luo.” 
 
Hänestä tuntui, ettei Betlehemissä olisi mitään varattuna heitä varten. 
Kukaan ei haluaisi mennä heidän kanssaan naimisiin. He olisivat aina 
muukalaisia. Hän suuteli Ruutia ja Orpaa ja kiitti heitä heidän ystäväl-
lisyydestään. Sitten he alkoivat itkeä: ero oli vaikea. 
 
Ruut ja Orpa sanoivat Noomille: ”Me tulemme sinun kanssasi.” 
 
Noomi pudisti päätään: ”Minulla ei ole poikia, jotka menisivät kans-
sanne naimisiin – ei ole ketään, joka huolehtisi teistä. Menkää takai-
sin, tyttäreni. Miksi lähtisitte minun kanssani? En voi tehdä mitään 
hyväksenne. Herran käsi on minua vastaan.” 
 
Kuva 1-5 
 
Nyt oli Ruutin ja Orpan vuoro tehdä vaikea valinta. Menisivätkö he 
takaisin, vai lähtisivätkö Noomin mukaan? 
 
Äkkiä Orpa suuteli jälleen Noomia ja kääntyi takaisin tiellä, jota hän 
oli tullut. 
 
Hän meni takaisin kansansa ja sen palvomien epäjumalien luo. Se oli 
hänen valintansa. Hän meni oman kansansa luo ja menetti tilaisuuden 
oppia lisää ainoasta todellisesta Jumalasta, jota hän oli oppinut vähän 
tuntemaan. 
 
Ehkä sinä olet kuten Orpa. Tiedät jotakin ainoasta todellisesta Juma-
lasta. Tiedät, että hänen ainoa Poikansa kuoli synnin tähden. Hän voi 
ottaa pois kaikki sinun syntisi ja tehdä sinusta uuden, paremman ihmi-
sen. Mutta olet päättänyt olla kuuntelematta. Jos jatkat näin,  
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Näytä päätotuus: Valitse 
viisaasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            PTE                     
 
 
 
 
 
Näytä päätotuus: Valitse 
viisaasti. 
      

et koskaan tule tuntemaan Jumalaa, et tule olemaan hänen omansa 
etkä pääse taivaaseen. 
 
Ei kannata valita tyhmästi eikä tehdä vääriä ratkaisuja. Ruut ja Noomi 
varmaan katsoivat, kun Orpa kulki pois. 
 
Kuva 1-6 
 
Nyt oli Ruutin vuoro. Hän riippui Noomissa kiinni. 
 
Hellästi Noomi sanoi: ”Katso, Orpa on mennyt kansansa ja jumaliensa 
luo. Mene hänen kanssaan.” 
 
Mikä olisi Ruutin päätös? Katsotaan Jumalan sanasta. 
 
Lue Ruut 1:16-17 Raamatustasi. 
 
Ruut katsoi Noomia suoraan silmiin. ”Älä käske minua jättämään si-
nua – mikään ei saa minua jättämään sinua. Minä tulen sinun kanssasi. 
Mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja minä asun siellä, missä 
sinäkin asut. Sinun kansasi on minun kansani, ja sinun Jumalasi on 
minun Jumalani. Minä kuolen siellä, missä sinä kuolet, ja minut hau-
dataan sinun viereesi. Jos muu kuin kuolema erottaa sinut ja minut, 
Jumala rangaiskoon minua hyvin ankarasti. Vain kuolema voi meidät 
erottaa. Ei, älä pyydä minua palaamaan.” 
 
Noomi ei enää väitellyt. Hän oli hyvin kiitollinen sellaisesta miniästä. 
Ruut oli kuullut todellisesta elävästä Jumalasta Noomilta ja miehel-
tään, ja nyt hän teki valintansa. Hän halusi ainoan todellisen Jumalan 
olevan hänen Jumalansa. Hän halusi olla Jumalan kansan kanssa. Ju-
mala oli toiminut Ruutin elämässä niin, että hän ymmärsi tämän ole-
van oikea tie, ainoa tie hänelle. Se ei tulisi olemaan helppo, mutta se 
oli oikea valinta. 
 
Ehkä sinä et ole Jumalan lapsi, koska et ole koskaan tullut Jeesuksen 
luo ja uskonut häneen päästäksesi oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. 
Onko Jumala näyttänyt sinulle tänään, että sinun tulisi uskoa Jeesuk-
seen? Siitäkin huolimatta, että sinua voidaan kiusata ja voit olla ainoa 
uskova perheessäsi. 
 
Tiedät, että elämäsi muuttuu, kun Jeesus ottaa sen hoitoonsa. Mutta 
Jumalan käskyjen mukaiset valinnat ovat viisaita valintoja. Sanotko 
sinä: ”Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut” (Ps. 
55:17)? 
 
Jättäessämme Ruutin ja Noomin kysymme, mitä tapahtuu, kun he tu-
levat Betlehemiin. Ovat ihmiset iloisia nähdessään hänet jälleen? Mi-
ten ”muukalainen” Ruut selviää? 
 
Tämän päivän kertomuksessa oli paljon ihmisten tekemiä valintoja: 
Elimelekin ja Noomin, Mahlonin, Kiljonin, Orpan ja Ruutin valintoja. 
 
Ehkä sinä ajattelet ”Minä en valitse.” Mutta jättäessäsi valitsematta, 
sinä itse asiassa valitset – teet väärän valinnan. 



 16 

    PTE 
Näytä päätotuus: Valitse 
viisaasti. 
      
 
 
 
 
 
 
 
Kertauskisa 
 
Kysymysmerkkikisa 
 
Tee iso kysymysmerkki 
(väh. 45 cm korkea) aalto-
pahvista tai muusta paksusta 
pahvista käytettäväksi koko 
sarjan ajan. Väritä se tai 
peitä värillisellä paperilla. 
Puhkaise tai leikkaa siihen 
useita pieniä pyöreitä reikiä. 
 
Tulosta tämän tiedoston 
lopusta löytyvät kysymyk-
set oppitunnin 1 aiheista ja 
leikkaa ne irti toisistaan. 
Pyöritä kukin kaistale rullal-
le ja laita yksi kuhunkin 
reikään. 
 
Arvioi oman tilanteesi mu-
kaan, kuinka monta kysy-
mystä tarvitset. Voit leikata 
ja rullata kaikki kysymyk-
set, mutta anna lasten valita 
vain muutamia sen mukaan, 
miten aikaa ja kiinnostusta 
riittää. Tai valitse vain muu-
tama ja laita ne reikiin. 
 
Kertauskisa kannattaa pitää 
lyhyenä siten, että lapset 
valitsevat ja vastaavat nope-
asti. 
 
Jos lapsi ei tiedä vastausta 
kysymykseensä, anna joko 
luokan vastata tai vastaa 
itse. 

Ole kuten Ruut, luota Jumalaan. Voit sanoa tähän tapaan: ”Herra, mi-
nä olen kulkenut omaa tietäni ja tehnyt usein vääriä valintoja. Olen 
hyvin pahoillani. Uskon, että Jeesus ottaa kaikki syntini pois. Ole mi-
nun Jumalani tänään ja iankaikkisesti.” 
 
”Minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut” (Ps. 15:16). 
 
Tämä on oikea valinta! 
 
Kertauskysymykset 
1. Miten me eroamme robotista? (Me osaamme ajatella ja valita.) 
 
2. Miksi me olemme sellaisia? (Jumala on tehnyt meidät sellaisiksi.) 
 
3. Missä Elimelek ja Noomi ensin asuivat? (Betlehemissä) 
 
4. Miksi he lähtivät sieltä? (Oli nälänhätä, ja he kuulivat, että Moa-

bissa oli ruokaa.) 
 
5. Miksi se oli tyhmä valinta? (Moab oli täynnä vääriä jumalia.) 
 
6. Keitä Orpa ja Ruut olivat? (Moabilaisia, joiden kanssa Noomin 

pojat menivät naimisiin.) 
 
7. Mitä surullista Moabissa tapahtui? (Elimelek, Mahlon ja Kiljon 

kuolivat.) 
 
8. Miten uskovan valinnat voivat vaikuttaa muihin ihmisiin? (Erilai-

sia vastauksia. Tekstin esimerkkien mukaan diskoon meneminen 
voi rohkaista ystävääsi menemään myös ja hän voi joutua huonoon 
seuraan; ilkeily jotakuta kohtaan voi johtaa siihen, että toisiakin tu-
lee  siihen mukaan; Raamatun lukeminen ja seurakunnassa käymi-
nen osoittavat vanhemmillesi, että Jeesuksen seuraaminen merkit-
see sinulle paljon jne.) 

 
9. Minkä viisaan valinnan Noomi teki? (Betlehemiin paluun) 
 
10. Mitä Orpa valitsi? (Moabiin jäämisen) 
 
11. Minkä valinnan Ruut teki? (Betlehemiin menon; hän valitsi Noo-

min Jumalan ja Noomin kansan.) 
 
12. Mikä on viisain valinta, minkä ihminen voi tehdä? (Uskoa Jeesuk-

seen ja elää hänelle.) 
 
Tukitehtävä 
Esimerkkitapaus 
 
Maria (10 v.) ja Olivia (8 v.) olivat sisaruksia, ja he molemmat olivat 
olleet kristillisellä leirillä. Maria oli tullut uskoon, ja nämä kaksi sisa-
rusta olivat alkaneet käydä seurakunnassa. Mutta Olivia ei vielä ollut 
uskossa. 
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Viime lauantaina Maria oli tehnyt kotitehtävänsä valmiiksi sillä aikaa, 
kun Olivia katsoi piirrettyjä. 
 
”Meidän täytyy siivota huoneemme. Hoidetaan se nyt”, hän ehdotti. 
 
He tekivät töitä yhdessä, kunnes Olivia suuttui, koska hän ei halunnut 
tyhjentää roskakoria. Maria teki töitä, kunnes kaikki oli valmista. 
 
Lounaan jälkeen he menivät puistoon ja tapasivat ystäviä. He söivät 
yhdessä jäätelöä. Annalla ei ollut rahaa, joten Olivia osti hänelle jääte-
lön. 
 
”Meidän on parasta lähteä”, sanoi Maria. ”Meidän on oltava kotona 
puoli viideltä. Isä sanoi niin.” 
 
Olivia ei halunnut lähteä, koska hänellä oli hauskaa, mutta Maria sa-
noi: ”Tavataan taas ensi lauantaina – sovitaan aika ja paikka myö-
hemmin.” 
 
Olivia antoi riitelemättä periksi, ja tytöt suunnistivat kotiin. 
 
Kysymykset 
 
1. Mikä oli tärkein valinta, minkä Maria koskaan oli tehnyt? 
 
2. Miksi se oli kaikkein tärkein valinta? 
 
3. Miksi seurakunnassa käyminen oli hyvä valinta? 
 
4. Tekikö Olivia lainkaan hyviä valintoja? 
 
5. Mikä Marian valinta vaikutti Oliviaan? 
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Oppitunti 2 
Muukalainen Ruut 
 
Raamatunkohdat opettajalle 
Ruut 1:19-2:20 
 
Päätotuus 
Jumala on armollinen 
 
Sovellus 
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:  
Tartu Jumalan sanaan ja koe hänen armonsa. 
 
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:  
Ole kiitollinen Jumalalle hänen armostaan ja 
ole armollinen toisille. 
 
Opettajalle 
Ruut seuranaan Noomi palasi Betlehemiin, 
jossa hän valitti murheellista tilaansa. Heidän 
äärimmäisen tarpeensa ajamana Ruut meni 
pellolle poimimaan tähkiä, ja Herra ohjasi 
hänet Boasin, Elimelekin rikkaan sukulaisen, 
pellolle. Siellä hän löysi armon Boasin silmis-
sä ja sai riittävästi ruokaa. Kun Ruut palasi 
kotiin ja kertoi Noomille kaiken, alkoi tämä 
nähdä Herran käden johdatuksen Ruutin elä-
mässä. 
 
Raamatunlause 
”Armosta Jumala on teidät pelastanut anta-
malla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin 
teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu 
ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä” 
Ef. 2:8-9 
 
 
Havaintovälineet 
 
♦ Kuvat: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 ja 2-5 
 
♦ Sanaliuska: ”Jumala on armollinen” 
 
♦ Kuva äitikanasta ja poikasista 

 

 
 
 
Tuntirunko 
 
Johdanto 
 

Oletko koskaan ollut kauan poissa ko-
toa? 

 
Tapahtumien kulku 
 
 1 Noomi ja Ruut saapuvat Betlehe- 
  miin. 

 
2 Noomi: ”Kutsukaa minua Maarak-

si.” PT 
 
3 Noomi ja Ruut asettuvat asumaan. 
 
4 Ruut menee keräämään tähkiä 
 Boasin pellolta. 
  
5 Boas tervehtii miehiään. PT 
 
6 Boas käskee Ruutin pysyä 
 hänen pellollaan. PTU 
 
7 Boas antaa Ruutille ruokaa. 

 PTU 
Huippukohta 
 

Ruut kertoo Noomille päivästään 
pellolla. 

 
Lopetus 
 

Noomi: ”Herra ei ole lakannut 
olemasta hyvä meille.” PTU, 
                                      PTE, SH 
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 Raamatunjakeen opettaminen 
 
Raamatunjae 

 
”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pe-
lastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei pe-
rustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä” Ef. 2:8-9 
 

Johdanto 
 

Mikä lahja on? Onko se jotakin, jonka olet ansainnut? Onko se 
jotakin, josta maksat? 
 
Anna lasten vastata. 
 

Esittäminen 
 

Pyydä lapsia lukemaan jae Raamatustasi. Toista sitten jae luo-
kan kanssa käyttäen havaintovälinettä apunasi. 
 

Selitys 
 

Armosta – ’Armo’ tarkoittaa ’saada jotakin, jota emme ole an-
sainneet, jotakin, jonka arvoisia emme edes ole’. Se on Jumalan 
hyvyyttä. Raamattu sanoo: ”Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei 
ainoatakaan” Room. (3:12b). Me olemme kaikki syntisiä (Room. 
3:23). Kaikki väärä, mitä teet: valehteleminen, pettäminen, ilkei-
ly, pahat ajatukset, kaikki ne ovat syntiä. Synti on Jumalan käs-
kyjen rikkomista (1. Joh. 3:4). Jumala sanoo, että synnistä seuraa 
rangaistus ja tämä rangaistus on kuolema (Room. 6:23). Tällai-
nen kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta (ihminen ei voi tulla Ju-
malan luo), sillä Jumala on puhdas ja pyhä, eikä mikään synti 
voi tulla sinne, missä hän on. Mutta Jumala rakastaa meitä, ja 
hänen armonsa (Jumalan hyvyyden) tähden hän teki meidän puo-
lestamme jotakin, jota me emme ansainneet ja jonka arvoisia me 
emme edes olleet. 
 
Jumala on teidät pelastanut – Koska Jumala rakastaa meitä, hän 
lähetti oman rakkaan Poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän si-
jastamme. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän kärsi rangaistuksen mei-
dän syntiemme tähden, jotta me voisimme pelastua, eikä meitä 
rangaistaisi meidän synneistämme. Meidän ei tarvitse olla ikui-
sesti erossa Jumalasta. 
 
antamalla teille uskon -  ’Usko’ tarkoittaa ’uskoa, turvata johon-
kin’. Jeesus kärsi rangaistuksen sinun syntiesi tähden. Hän kuoli 
sinun puolestasi. 
 
Osoittaakseen todella, että meidän tekomme eivät pelasta meitä, 
vaan se, mitä Jeesus teki puolestamme, Jumala lisäsi… 
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Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei 
perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. – Ei mi-
kään, mitä sinä olet tehnyt tai voit tehdä, pelasta sinua synnistä, 
joten kukaan ei voi kehua sillä, mitä on tehnyt. 
 
Sovellus 
 
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 

Pelastuaksesi synneistäsi sinun täytyy uskoa, että hän kuoli 
sinun puolestasi, ja ottaa hänet vastaan omana Pelastajana-
si.  
 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Kiitä Jumalaa hänen ihanasta pelastuksen lahjastaan hänen 
Pojassaan. 

 
Toistaminen 
 
’Vuorottelu’ 
 
Selityksen jälkeen jaa luokka vaihtelun vuoksi kahteen ryhmään 
ja anna kummankin ryhmän sanoa pätkä jakeesta vuorotellen: 
 
”Armosta Jumala - on teidät pelastanut - antamalla teille uskon. 
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, - vaan se on Jumalan lahja. - Se ei 
perustu ihmisen tekoihin, - jottei kukaan voisi ylpeillä” –  
Ef. 2:8-9. 
 
Toistakaa useita kertoja vaihtaen välillä ryhmää, joka aloittaa. 
Anna myös kaikkien sanoa jae yhdessä. 
 

Oppitunti 
 
Oletko koskaan ollut kauan poissa kotoa? 
 
Anna lasten kertoa kokemuksistaan. 
 
Miltä sinusta tuntui, kun tulit kotiin? Mitä luulet, miltä Noomista tun-
tui, kun hän ja Ruut vaelsivat kohti Betlehemiä? 
 
Oli sadonkorjuuaika, ja kun Noomi ja Ruut tulivat lähelle Betlehemiä, 
he saattoivat nähdä paljon kullankeltaisia viljapeltoja. 
 
Kuva 2-1 
 
Betlehemin asukkaat olivat uteliaita, kun he näkivät näiden kahden 
naisen lähestyvän kaupunkia. Kuka oli tuo vanhan, väsyneen ja mur-
heellisen näköinen nainen ja tuo nuori muukalaisnainen, joka oli hä-
nen kanssaan? 
 
Kun kaksi matkalaista lähestyi, joku kysyi: ”Onko tuo Noomi?” Ne, 
jotka olivat tunteneet hänet kymmenen vuotta sitten, eivät voineet us-
koa sitä. ”Onko se todella Noomi?” he kysyivät. 
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                                   PT 
 
Näytä päätotuus: Jumala on 
armollinen. 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kts. 3. Moos. 19:9 ja 23:22.

Noomi vastasi: ”Älkää kutsuko minua Noomiksi.” (nimi tarkoittaa 
’iloinen ja ystävällinen’) ”Kutsukaa minua Maaraksi.” (Maara tarkoit-
taa ’katkera ja murheellinen’) ”Kutsukaa minua Maaraksi, sillä Jumala 
ei ole ollut minulle hyvä.” 
 
Noomi ajatteli vain sitä surua, joka oli tullut hänen elämäänsä. Hän 
ajatteli, että Jumala oli lakannut olemasta hyvä hänelle. Ehkä Noomi 
ei ymmärtänyt, että koska Jumala rakasti häntä, hän ohjasi Noomia 
oikeaan, eikä koskaan ollut lakannut olemasta hyvä. 
 
Usein Jumalan lapsilla on pettymyksiä ja surullisia tai vaikeita asioita 
elämässään. Monesti he eivät ymmärrä syytä siihen, mutta me voimme 
olla varmoja siitä, että Jumala ei ole lakannut olemasta hyvä. Raamat-
tu sanoo, että Jumala on hyvä, eikä hän muutu. Raamattu kertoo meil-
le, että Jumala on armollinen (Ps. 145:8-9). ’Armollinen’ tarkoittaa, 
että Jumala rakastaa meitä, vaikka me emme ansaitse hänen rakkaut-
taan. Jos kulkuri tulisi kotiisi, ja sinun äitisi antaisi hänelle hyvän ate-
rian, hän olisi hyvä tälle. Mutta jos kulkuri rikkoisi kotisi ikkunan, ja 
siitä huolimatta sinun äitisi antaisi hänelle hyvää ruokaa, hän olisi tälle 
armollinen. Armo tarkoittaa sitä, että osoitetaan rakkautta jollekulle, 
joka on ollut paha ja ilkeä, rakkautta, jota ei ansaita. Sellaista on Ju-
malan rakkaus – kukaan ei ansaitse sitä. Et sinä, enkä minä, eikä 
Noomi. Noomi ei pystynyt ymmärtämään, että Jumala oli armollinen. 
 
Hän sanoi: ”Lähdin Betlehemistä mieheni ja kahden poikani kanssa. 
Nyt he kaikki ovat kuolleet. Herra on tuonut minut kotiin tyhjin kä-
sin.” 
 
Noomi ja Ruut löysivät paikan, jossa asua (ehkä se oli Noomin vanha 
koti), mutta he olivat köyhiä. Noomin on täytynyt muistella aikaa, 
jolloin sadonkorjaajat tekivät työtä Elimelekin maalla. Nyt hänellä oli 
maata, mutta ei satoa! Hänellä ei ollut varaa pitää miehiä töissä. Miten 
hän ja Ruut saisivat riittävästi ruokaa pysyäkseen hengissä? 
 
Kuva 2-2 
 
Elopellolla tehtiin ahkerasti työtä. Ohra oli kypsää leikattavaksi. Juma-
la oli sanonut israelilaisille, että sen jälkeen, kun leikkaajat olivat lei-
kanneet viljan ja sitoneet sen nipuiksi isäntiään varten, köyhät voisivat 
tulla ja kerätä tähkät (sen, mitä löysivät). Ruut ymmärsi, että hänen 
täytyisi tehdä jotakin itsensä ja anoppinsa hyväksi. 
 
”Anna minun mennä ohrapellolle, sinne, missä minun annetaan kerätä 
tähkiä, ja minä tuon meille ruokaa syötäväksi” (Ruut 2:2). 
 
Noomi on saattanut toivoa, että asiat olisivat toisin, mutta hän päästi 
Ruutin menemään. Ruut suuntasi kulkunsa pellolle. Miehet ja naiset 
leikkasivat ohraa ja sitoivat sitä nipuiksi. Hän todella tunsi itsensä 
muukalaiseksi. Mille pellolle hän menisi? Hänellä ei ollut aavistusta-
kaan. Hän vain meni yhdelle pellolle – kaikki pellot näyttivät hänestä 
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                               PT 
Näytä päätotuus: Jumala on 
armollinen.  
 
                                    
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 

samanlaisilta. Melko pelokkaasti hän seurasi leikkaajia ja poimi jokai-
sen ohratähkän, jonka saattoi löytää. Hän tiesi, että häntä seurattiin, 
sillä hän oli outo ja muukalainen. 
 
Äkkiä Boas, omistaja, tuli pellolle. Hän tervehti työntekijöitään: ”Her-
ra olkoon teidän kanssanne!” 
 
He vastasivat: ”Herra siunatkoon sinua!” 
 
Eikö tämä ollutkin hyvä tapa tervehtiä toisiaan? Se kertoo meille jota-
kin Boasista, eikö vain. Hän rakasti Jumalaa. Ruut oli hänen pellollaan 
poimimassa tähkiä. Boasin pellolla. Eikö olekin ihanaa! Oliko se sat-
tuma? Ei, Jumala piti huolen siitä, että Ruut tuli tälle pellolle. Hän 
rakasti Ruutia ja halusi osoittaa hyvyyttä tälle. Ruut oli muukalainen, 
ja moni olisi hämmästynyt tietäessään, että Jumala rakasti häntä, moa-
bilaista. 
 
Kuva 2-3 
 
Juutalaiset eivät ansainneet Jumalan rakkautta. Ruut ei ansainnut sitä. 
Sinä ja minä emme ansaitse. Mutta Jumala rakastaa niitä, jotka eivät 
ansaitse hänen rakkauttaan (2. Moos. 34:6). Me näemme Jumalan ar-
mon joka päivä. Muistatko, mitä sana ’armo’ tarkoittaa? Jumala antaa 
meille ruuan, vaatteet, ystäviä, elämän. Me näemme hänen armonsa 
ennen kaikkea hänen ainoassa Pojassaan, joka tuli pelastamaan synti-
siä. Me emme ansaitse sitä, mitä Jeesus teki puolestamme, kun hän 
kuoli ristillä. Me ansaitsemme ainoastaan Jumalan rangaistuksen totte-
lemattomuudesta. Mutta Jumala antoi Poikansa kuolemaan sellaisten 
syntisten ihmisten puolesta, kuten me (Room. 5:6-9). 
 
Kysy seuraavat kysymykset: 
 
1. Millaisen ihmisen puolesta toiset saattaisivat kuolla? 
 
2. Millaisten ihmisten puolesta Jeesus kuoli? 
 
3. Mitä Jumala osoitti, kun hänen Poikansa kuoli? 
 
Muista, että Jumalan armo on hämmästyttävä – hämmästyttävä meille 
ja Ruutille. Se oli hänelle paras paikka poimia tähkiä! 
 
Boas huomasi muukalaisen tähkänpoimijoiden joukossa. 
 
”Kuka tuo nuori nainen on?” hän kysyi palvelijaltaan, joka oli leikkaa-
jien työnjohtaja. 
 
”Hän on se tyttö Moabin maasta, joka tuli Noomin kanssa. Hän on 
tehnyt töitä koko aamun ja levännyt vain hetken.” 
 
Boas meni Ruutin luo. 
 
”Älä mene muualle poimimaan tähkiä. Pysyttele niiden naisten muka-
na, jotka tekevät työtä minulle. Seuraa heitä, minne ikinä he menevät. 
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                             PT      
Näytä päätotuus: Jumala on 
armollinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikäli mahdollista, näytä 
kuva, jossa on äitikana 
poikasineen (esim. Rouva 
Liitunen/ Lastenmissio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             PT 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi.

Minä olen sanonut nuorille miehille, että kukaan ei saa häiritä sinua. 
Ja kun sinulla on jano, voit ottaa vettä astioista, jotka nuoret miehet 
ovat täyttäneet” (Ruut 2:8-9). 
 
Ruut ei voinut uskoa, että tämä rikas ja tärkeä mies olisi niin hyvä 
hänelle. Tietenkin Jumala järjesti tämän kaiken. Mikä ihana päivä se 
olikaan Ruutille. Hän sai osakseen yhä enemmän ja enemmän hyvyyt-
tä. 
 
Jumala on juuri tällainen – hän antaa ja antaa ihmisille, jotka eivät 
lainkaan ansaitse hänen rakkauttaan. Hän antoi Poikansa kuolemaan. 
Hän lähettää Pyhän Hengen tekemään työtä niiden ihmisten elämässä, 
jotka ovat tottelemattomia ja syntisiä. Pyhä Henki näyttää näille ihmi-
sille, kuinka väärässä he ovat ja auttaa heitä ymmärtämään, että Jeesus 
kuoli heidän puolestaan. Hän saa heissä aikaan halun pelastua. Miksi 
Jumala tekee tämän? Koska hän on hyvä ja armollinen. Jos sinä olet 
uskossa tänään, olet sitä ainoastaan siksi, että Jumala on ollut armolli-
nen sinua kohtaan. Sinäkin olit muukalainen. Et kuulunut Jumalan 
kansaan, aivan kuten Ruut. Hän oli hämmentynyt ja hämmästynyt. 
 
”Miksi olet hyvä minulle?” hän kysyi. ”Minä olen vieras täällä.” 
(Ruut 2:10) 
 
Boas vastasi: ”Olen kuullut kaikesta, mitä olet anopillesi tehnyt, kuin-
ka jätit isäsi ja äitisi tullaksesi tänne. Jumala palkitkoon sinut, Jumala, 
jonka siipien suojista olet tullut etsimään suojaa” (Ruut 2:11-12). 
 
Oletko koskaan nähnyt äitikanaa poikastensa kanssa? Pienet kananpo-
jat ovat turvassa äitikanan siipien alla. Sinne ne kuuluvat. Ruut turvasi 
Jumala hyvyyteen. Hän luotti siihen, että Jumala suojelee häntä ja pi-
tää hänestä huolen, eikä Jumala koskaan pettäisi Ruutia. 
 
Kuva 2-4 
 
Sitten Boas pyysi Ruutia syömään hänen ja hänen työntekijöidensä 
kanssa. Se päivä oli täynnä yllätyksiä! Ruoka-aikana Ruut istui Boasin 
työntekijöiden kanssa, ja Boas antoi hänelle paahdettuja jyviä! Ruut 
säästi niistä osan Noomille. 
 
Ruuan jälkeen Boas antoi työntekijöilleen ohjeen: ”Pitäkää huoli siitä, 
ettei kukaan loukkaa häntä, ja tiputtakaa tarkoituksella ylimääräisiä 
tähkiä häntä varten, jotta hänellä on kaikki, mitä hän tarvitsee.” 
 
Eikö Boas ollutkin hyvä ja ystävällinen mies? Hän oli mies, joka ra-
kasti ja pelkäsi Jumalaa ja oli kokenut Jumalan rakkautta omassa elä-
mässään. Kun tulet tuntemaan Jumalan Jeesuksen kautta ja ymmärrät, 
kuinka armollinen Jumala on ollut sinulle, haluat olla hyvä toisille (Ef. 
4:32). 
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Voit antaa muutaman van-
hemman lapsen näytellä 
tämänkaltaisen tilanteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     PTU  
 
 
 
Näytä päätotuus: Jumala on 
armollinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      PTE 
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 

Niiden lasten, jotka rakastavat Jeesusta, tulisi olla kaikkein ystävälli-
simpiä ja anteeksiantavaisimpia koululuokassa. Jos sinä rakastat Jee-
susta, pystyt olemaan ystävällinen jopa niille, joista toiset eivät pidä. 
Kun toiset nimittelevät sinua, sinun ei tarvitse huutaa takaisin. Sinä 
pystyt antamaan anteeksi, koska Jumala on antanut sinulle anteeksi 
paljon, paljon enemmän. Jos uskot Jeesukseen, pyydä Jumalaa autta-
maan sinua olemaan ystävällinen toisille, jopa niille, jotka ovat epäys-
tävällisiä sinulle. Boas oli hyvä esimerkki hyvyydestä. 
 
Kuva 2-5 
 
Olen varma, että Ruut tuskin saattoi odottaa sitä, että hän illalla pääsi 
kotiin. Hän kiiruhti takaisin kaupunkiin. Noomi odotti innokkaasti. 
 
”Missä sinä poimit tähkiä?” Hän silmänsä laajenivat, kun hän näki, 
kuinka paljon tähkiä Ruutilla oli. ”Missä sinä teit työtä? Jumala siu-
natkoon miestä, joka oli niin ystävällinen sinulle.” 
 
Ruut ei saanut tilaisuutta vastata! Hän antoi Noomille paahdetut jyvät 
– herkkupalat, jotka hän oli säästänyt lounaalta. 
 
”Mies, joka omistaa sen pellon, jolla minä työskentelin tänään, on 
Boas.” 
 
Noomi tiesi hänet ja oli hyvin onnellinen siitä, miten asiat olivat men-
neet. 
 
”Herra ei ole lakannut olemasta hyvä meille!” hän huudahti. 
 
Lopulta Noomi ymmärsi, että Jumala on aina hyvä ja armollinen omil-
leen, niille, jotka kuuluvat hänelle. Jos sinä uskot Jeesukseen, kiitä 
siitä, että Jumala aina huolehtii sinusta. 
 
Sinä et ansaitse sitä, mutta se on totta! Ajoittain et näe hänen huolen-
pitoaan, mutta Jumala on aina rakastava ja armollinen sinua kohtaan. 
Näetkö Jumalan rakkauden elämässäsi? Kyllä, sinä näet, mutta tunnet-
ko todella hänet – Jeesuksen? Jos tunnet, hän on aina kanssasi todis-
taakseen Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan. Hyvinä ja pahoina päi-
vinä. Jos tunnet hänet, voit kiittää häntä hänen rakkaudestaan. Voit 
osoittaa toisille hänen rakkauttaan ja hyvyyttään. 
 
Oletko koskaan ymmärtänyt sitä, että Kristus kuoli sinun syntiesi täh-
den? Uskotko Kristukseen saadaksesi kaikki syntisi anteeksi? Jumala 
kutsuu sinua – sinä et ansaitse sitä, mutta hän kutsuu. Et ansaitse an-
teeksiantamusta. Et ansaitse sitä, että saat olla Jumalan lapsi, mutta jos 
käännyt synneistäsi ja tulet Jeesuksen luo, olet tervetullut, saat anteek-
si ja sinua rakastetaan iankaikkisesti. ”Sitä, joka luokseni tulee, minä 
en aja pois” (Joh. 6:37b). 
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      SH 
 
 
 
 
Kertauskisa 
 
Kysymysmerkkikisa 
 
Tulosta tiedoston lopusta 
löytyvät oppitunnin 2 ky-
symykset ja käytä niitä 
oppitunnin 1 kertauskisaan 
valmistamasi kysymysmer-
kin kanssa. 
 
 
 

Noomi tiesi jotakin muutakin Boasista – jotakin, jota Ruut ei tiennyt. 
Me kuulemme Noomin salaisuuden ensikerralla. 
 
Voit rukoilla lasten kanssa ja sen jälkeen ilmaista olevasi saatavilla seuraavalla 
tavalla.   
 
Ehkä todella tahtoisit tulla Jeesuksen luo, mutta et tiedä miten. Näytän 
sinulle mielelläni, mitä Raamattu sanoo siitä. Voimme jutella (nimeä 
paikka) askartelun aikana. 
 
Kertauskysymykset 
 
1. Miksi Noomi halusi, että häntä kutsuttaisiin Maaraksi? (Maara 

tarkoittaa ’katkera’, ja Noomin mielestä se kuvasi häntä parem-
min.) 

 
2. Mitä on armo? (Rakkaus, jota me emme ansaitse.) 
 
3. Miksi me emme ansaitse Jumalan rakkautta? (Me emme ole totel-

leet häntä.) 
 
4. Mitä Ruut teki, jotta hänellä ja Noomilla olisi ruokaa? (Hän meni 

poimimaan tähkiä.) 
 
5. Kenen pellolle hän meni? (Boasin pellolle) 
 
6. Kuinka Ruut päätyi hänen pellolleen? (Jumala ohjasi niin.) 
 
7. Miten Boas osoitti ystävällisyyttä Ruutille? (Hän puhui ystävälli-

sesti, hän käski Ruutin pysyä hänen pellollaan ja hän antoi Ruutille 
ruokaa.) 

 
8. Miksi uskovien tulisi olla ystävällisimpiä ja anteeksiantavaisimpia 

ihmisiä? (He tietävät, mitä on saada Jumalalta anteeksi.) 
 
9. Kuka sanoi: ”Herra ei ole lakannut olemasta hyvä meille”? (Noo-

mi) 
 
10. Jeesus on luvannut jotakin niille, jotka tulevat hänen luokseen. 

Mitä? (Hän ei koskaan aja heitä pois.) 
 
 
 



 26 

Oppitunti 3 
Ruut saa tietää sukulunastajasta 
 
Raamatunkohdat opettajalle 
Ruut 2:20-3:7 
 
Päätotuus 
Jeesus on ainoa Lunastaja. 
 
Sovellus 
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:  
Tule Jeesuksen luo ja ota hänet vastaan Lu-
nastajanasi. 

 
Opettajalle 
Ruut poimi tähkiä Boasin pellolla siihen asti, 
kunnes sadonkorjuu päättyi. Silloin Noomi, 
joka tiesi, että Boas oli sukulunastaja ja täytti 
vaatimukset, ilmeisesti selitti Ruutille israeli-
laisten lait ja tavat. Noomin ehdotuksesta 
Ruut esittäytyi Boasille saattaakseen tämän 
tietoon, että hän tahtoi tämän olevan hänen 
sukulunastajansa. 
 
Katso myös taustatietoa lankousavioliitosta 
tämän oppitunnin lopusta. 
 
Raamatunlause 
”Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puoles-
tamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikes-
ta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät 
omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee 
hyvää” Tit. 2:14 
 
 
Havaintovälineet 
 
♦ Kuvat: 2-5, 3-1, 3-2, 3-3 ja 3-4 
 
♦ Sanaliuska: Jeesus on ainoa Lunastaja 
 
 

 
 
 
Tuntirunko 
 
Johdanto 
 
 Jussin isä haluaisi uuden työpaikan, 

mutta täyttääkö hän vaatimukset? 
 
Tapahtumien kulku 
 
 1 Noomi kertoo Ruutille: ”Boas on 

sukulaisemme.” 
 
2 Noomi selittää juutalaista lakia.
  PT 
 
3 Ruut jatkaa tähkien poimimista 

koko ohran ja vehnän korjuun 
ajan. 

 
4 Sadonkorjuuaika päättyy. 
  
5 Noomi on huolissaan Ruutin tule-

vaisuudesta. PT 
 
6 Noomi selittää Ruutille, että tämän 

täytyy mennä puimatantereelle.
 PT 

 
7 Ruut suostuu menemään. 
 
Huippukohta 
 

Ruut menee ja käy makuulle Boa-
sin jalkopäähän. 

 
Lopetus 
 

Ruut odottaa.                     PTE 
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Oppitunti 
 
Jussin isä oli hieman kyllästynyt putkimiehen työhönsä. 
 
”Haluaisin jotakin uutta”, hän sanoi. 
 
Seitsemänvuotias Jussi mietti kovasti. ”Miksi et mene sairaalaan ja tee 
töitä siellä?” hän ehdotti. ”Voisit olla lääkäri. Minun mielestäni sinus-
ta tulisi hyvä lääkäri.” 
 
”Ongelmana on”, Jussin isä selitti, ”että täytyy opiskella ja läpäistä 
tentit voidakseen olla lääkäri. Minä en ole pätevä enkä täytä vaatimuk-
sia.” 
 
Jos aiot johonkin tehtävään, sinun täytyy olla pätevä. Meidän raama-
tunkertomuksessamme Noomi etsi sopivaa henkilöä tiettyyn tehtä-
vään, mutta kuka täyttäisi vaatimukset? 
 
Kuva 2-5 
 
”Herra on niin hyvä!” Noomi huudahti. ”Olet tehnyt työtä Boasin pel-
lolla, Ruut. Boas on läheinen sukulainen, itse asiassa hän on meidän 
sukulunastajamme.” 
 
”Mitä se tarkoittaa?” Ruut kysyi hämmästyneenä. 
 
Noomi selitti: ”Lunastaja on joku, joka maksaa hinnan. Anna kun seli-
tän. Koska Elimelek, Mahlon ja Kiljon ovat kaikki kuolleet, meidän 
sukumme nimikin kuolee. Minusta ei ole mukava ajatella sitä, mutta 
Jehovalla on erityinen tapa ratkaista ongelma. Sukulaismies voi ostaa 
Elimelekin maan ja mennä kanssasi naimisiin. Hän maksaa hinnan 
voidakseen tehdä sen. Häntä kutsuttaisiin lunastajaksemme.” 
 
Tämä oli se ”tehtävä”, johon Noomi etsi sopivaa henkilöä. 
 
Ruutin on täytynyt ajatella: ”Mutta ei kukaan haluaisi tehdä sitä meil-
le. Olen muukalainen Moabin maasta. En voi ymmärtää, kuinka ku-
kaan haluaisi olla lunastajani.” 
 
’Lunastaminen’ on hyvin tärkeä sana Raamatussa. Se tarkoittaa hinnan 
maksamista jostakin, jotta saa sen haltuunsa. Raamattu opettaa, että 
Ruutin tavoin me olemme muukalaisia. Me olemme Jumalan perheen 
ulkopuolella, me emme kuulu Jumalan valtakuntaan tai hänen kan-
saansa. Me olemme syntyneet sellaisiksi, koska olemme kaikki synty-
neet syntisinä. Jos jatkamme sillä tavalla, jäämme ulkopuolelle ikui-
siksi ajoiksi, myös taivaan ulkopuolelle. Tarvitsemme jonkun maksa-
maan hinnan, jotta voimme kuulua Jumalalle. Me tarvitsemme lunas-
tajaa, aivan kuten Ruut. 
 
Noomi oli hyvin iloinen siitä, että Ruut teki työtä heidän sukulunasta-
jansa, Boasin, pellolla. 
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Näytä päätotuus: Jeesus on 
ainoa Lunastaja. 
 
 
 

Kuva 3-1 
 
Joka päivä Ruut meni aikaisin Boasin pellolle poimimaan tähkiä. Hän 
seurasi niiden nuorten naisten perässä, jotka sitoivat viljaa nipuiksi. 
Kukaan ei häirinnyt häntä. Joka päivä hän toi kotiin niin paljon tähkiä 
kuin voi. Hän työskenteli ahkerasti koko ohran ja vehnän korjuun ajan 
– yli kolme kuukautta (Ruut 2:23). 
 
Epäilemättä Ruut ja Boas näkivät toisiaan usein näinä päivinä. Ruut 
viehätti Boasta aina vain enemmän. Ruut taas kunnioitti ja ihaili Boa-
sia aina vain enemmän. Joka päivä työntekijät kantoivat viljaa puima-
tantereelle. 
 
Siellä he hakkasivat viljaa kepeillä, kunnes jyvät irtosivat varsista. 
Sitten he heittivät jyviä ilmaan. 
 
Tuulenpuuska lennätti pois akanat, jyvien ulkokuoret, jotka eivät ol-
leet hyvää ruokaa, ja jyvien hyvät osat putosivat maahan. Sitten työn-
tekijät saattoivat lapioida jyvät maasta. Kun työntekijät tulivat puima-
tantereelle, se oli melkein kuin juhlatilaisuus. Kokonaisia perheitä tuli, 
ja he söivät ja nukkuivat siellä, kunnes vilja oli puitu. 
 
Kun sadonkorjuuaika oli ohi, Boasin on täytynyt miettiä, mitä Ruut 
tekisi. 
 
Kuva 3-2 
 
Mutta se olikin Noomi, joka oli huolissaan. Koko sen ajan, kun Ruut 
oli työskennellyt pelloilla, Noomi oli pohtinut asiaa. 
 
Mistä he nyt saisivat ruokaa? Pitäisikö kukaan heistä huolta? Möisikö 
hän Elimelekin maan? Olisiko joku heidän sukulunastajansa? 
 
Olemme oppineet, että myös me tarvitsemme lunastajaa, jotakuta, joka 
maksaisi hinnan lunastaakseen meidät Jumalalle. Miksi ei enkeli voi-
nut tehdä sitä? Ihmiset olivat tehneet syntiä, joten lunastajankin täytyi 
olla ihminen. Miksi eivät Mooses, kuningas Daavid tai Johannes Kas-
taja voineet tehdä sitä? Lunastajan täytyi olla täydellinen ihminen. Oli 
vain yksi, joka täytti vaatimukset - Jumalan ainoa Poika (Fil. 2:7). 
 
Hän jätti taivaan ja tuli ihmiseksi. Hän oli todellinen elävä ihminen, 
joka söi, joi, väsyi ja tuli janoiseksi. Hän ei lakannut olemasta Jumala. 
Jumalana ja ihmisenä ainoastaan Hän saattoi maksaa hinnan päästääk-
seen monia, monia ihmisiä vapaaksi synnistä. Hän on ainoa vaatimuk-
set täyttävä Lunastaja, joka tekee muukalaisista Jumalan omia. 
 
Ruut oli muukalainen, ja Noomi tiesi sen. Koko sydämestään Noomi 
toivoi Ruutille onnea ja tahtoi tämän tulevan yhdeksi israelilaisista. 
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Lue (tai annan jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

      PT 
 
 
 
 
Lue (tai annan jonkun van-
hemmista lapsista lukea) 
jakeet Raamatustasi. 
 
 
Näytä päätotuus: Jeesus on 
ainoa Lunastaja. 

Kuva 3-3 
 
Eräänä iltana Noomi sanoi Ruutille: ”Tyttäreni, minäpä hankin sinulle 
turvapaikan” (Ruut 3:1). 
 
Ruut ymmärsi, mitä Noomi tarkoitti. Tämä noudattaisi israelilaisten 
tapaa etsiä Ruutille aviomies, joka rakastaisi häntä ja huolehtisi hänes-
tä. Hän puhui jälleen sukulunastajasta. Muistatko, mitä sukulunastaja 
tekisi? 
 
Kertaa asia. 
 
Henkilöllä täytyisi olla riittävästi rahaa ja hänen tulisi olla halukas 
ostamaan maa ja menemään naimisiin Ruutin kanssa. Ruut oli moabi-
lainen, joten ehkäpä sukulainen ei haluaisi muukalaista vaimokseen. 
Boas täytti vaatimukset – jos hän oli halukas. 
 
Noomi selitti kaiken Ruutille ja kertoi sitten suunnitelmansa. 
 
”Boas on siis läheinen sukulaisemme. Tänä yönä hän on puimatante-
reella. Peseydy ja pukeudu parhaimpiin vaatteisiisi. Mene sitten pui-
matantereelle ja odota, kunnes Boas on lopettanut työnsä ja syönyt 
jotakin. Katso, minne hän menee lepäämään. Mene sitten hänen luok-
seen ja muistuta häntä siitä, että hän on sukulunastajamme. Ota selvää, 
onko hän kiinnostunut. Hän kertoo sinulle, mitä tehdä.” 
 
Olen varma siitä, että suunnitelma vaikutti Ruutista oudolta ja pelotta-
valta, mutta hän tiesi, että Boas ei ollut kova eikä julma. Hän oli ystä-
vällinen ja pelkäsi Jumalaa. 
 
Mietitäänpä taas Boasta. Miksi hän saattoi olla sukulunastaja? Hän oli 
Elimelekin sukulainen ja hän oli riittävän rikas. Tämä muistuttaa meitä 
Jeesuksesta. Hän tuli meidän ”sukulaiseksemme” tulemalla ihmiseksi. 
Pystyikö hän maksamaan tarvittavan hinnan lunastaakseen meidät 
Jumalalle? Se ei ollut suuri rahasumma. Ei, hänen täytyi antaa henken-
sä. Hän tuli maan päälle ”antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puo-
lesta” (Matt. 20:28).  Hän vuodatti kalliin verensä, kun hän kuoli ristil-
lä. Meidät on ostettu ”Kristuksen kalliilla verellä” (1. Piet. 1:18-19). 
Se oli suuri hinta, jonka ainoastaan Jeesus pystyi maksamaan. Niin, 
hän on ainoa Lunastaja, ainoa, jonka kautta sinä voit kuulua Jumalalle 
ainaisesti. Hän täyttää meidän Lunastajaamme koskevat vaatimukset. 
 
Olisiko olemassa joku, joka maksaisi hinnan, jotta Ruut ei enää olisi 
muukalainen? Sen Ruut halusi tietää. 
 
”Teen kaiken, mitä käsket”, hän vastasi Noomille. 
 
Epäilemättä hän oli hyvin hermostunut, kun hän pukeutui parhaimpiin 
vaatteisiinsa ja meni sinne, missä elonkorjaajat puivat viljaa. 
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    PTE 
 
 
Lue (tai annan jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
 
 
 
 
Lue jae Raamatustasi. 
 
 
 
 
 
Kertauskisa 
 
Kysymysmerkkikisa 
 
Tulosta taas oppituntiin 
liittyvät kysymykset tiedos-
ton lopusta ja käytä niitä 
kysymysmerkin kanssa. 

Kuva 3-4 
 
Kun tuuli tyyntyi, työntekijät alkoivat etsiä paikkaa, johon he voisivat 
paneutua lepäämään. Monet heistä nukkuisivat puimatantereella koko 
yön. Ruut tarkkaili, mihin Boas menisi lepäämään. 
 
Kun kaikki oli hiljaista, Ruut meni Boasin luokse – mutta tämä nuk-
kui. Häiritsemättä häntä Ruut kävi makuulle hänen jalkojensa viereen 
odottamaan. Ruut aikoi kertoa tälle, että hän tarvitsi lunastajaa. Epäi-
lemättä hän mietti, mikä vaikutus sillä olisi. Hän ei enää olisi muuka-
lainen. Hän oli yksi israelilaisista. 
 
Myös sinun täytyy tulla Jeesuksen luo ja turvata häneen Lunastajanasi. 
Miten hän muuttaakaan kaiken. Hän vapauttaa sinut rangaistuksesta, 
jonka ansaitset syntiesi tähden. Hän vapauttaa sinut synnin orjuudesta 
(Joh. 8:36). Synti ei enää hallitse sinua, vaan Jeesus. Et ole muukalai-
nen, kuulut Jumalan perheeseen aina ja ikuisesti. 
 
Etkö kääntyisi nyt hänen puoleensa Lunastajanasi? Ruutin täytyi men-
nä Boasin luo, sinun täytyy tulla Jeesuksen luo, ei kävellen, mutta sy-
dämessäsi. Kerro hänelle, että tarvitset häntä Lunastajanasi ja että ha-
luat vapaaksi synnistä ja sen rangaistuksesta. Kiitä häntä siitä, että hän 
on maksanut hinnan. Hän lupaa, että jos sinä tulet, hän ei aja sinua 
pois (Joh. 6:37). 
 
Mitä Boas sanoisi Ruutille? Me emme tiedä, koska hän nukkuu nyt 
sikeästi, mutta se selviää ensi kerralla. 
 
Kertauskysymykset 
 
1. Miksi Noomi oli niin innoissaan siitä, että Ruut oli poiminut 

tähkiä Boasin pellolla? (Boas oli heidän sukulunastajansa.) 
 
2. Mitä Boas pystyi tekemään heille? (Hän pystyi lunastamaan 

Elimelekin maan ja menemään Ruutin kanssa naimisiin.) 
 
3. Mitä tarkoittaa sana ’lunastaa’? (Maksaa hinta ja ostaa itselleen.) 
 
4. Mitä työtä puimatantereella tehtiin? (Vehnää hakattiin, jotta jy-

vät irtosivat, minkä jälkeen niitä viskottiin ilmaan. Tuuli puhalsi 
pois akanat, ja syötävät jyvät jäivät jäljelle.) 

 
5. Mikä oli Noomin suunnitelma? (Ruut menisi puimatantereelle, 

nukkuisi Boasin jalkopäässä ja pyytäisi tätä sukulunastajakseen.) 
 
6. Miksi Jeesus on ainoa, joka täyttää Lunastajaamme koskevat 

vaatimukset? (Hän tuli ihmiseksi, synnittömäksi, ja oli myös 
Jumala.) 

 
7. Kuka sanoi: ”Teen kaiken, mitä sanot”? (Ruut) 
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Ungerin Raamatun sanakir-
ja antaa heprealaisen sanan 
’goel’ merkitykseksi ’lähin 
verisukulainen’. Sana sisäl-
tää merkityksen velvoitteis-
ta ja sen ensisijainen merki-
tys on ’tulla avuksi’ tai 
’pelastaa’. 
 
Zondervanin Kuvitettu  
Raamatun sanakirja antaa 
merkityksen ’joku, jolla on 
oikeus lunastaa’. 
 

8. Miksi ei enkeli voinut olla lunastajamme? (Ihmiset olivat 
   tehneet syntiä, joten lunastajan täytyi olla ihminen.) 
 
9. Miksi ei Mooses tai Daavid voinut olla lunastajamme? (Myös he 

olivat syntisiä.) 
 
10. Mitä Jeesus antoi lunastaakseen meidät? (Hän antoi henkensä ja 

kalliin verensä.) 
 
Taustatietoa 
 
Lankousavioliitto 
 
Kun Noomi puhui Ruutin turvapaikasta, hän epäilemättä tarkoitti avio-
liittoa. Boas oli goel, ja siksi hänen velvollisuutensa oli mennä naimi-
siin sukulaismiehen lesken kanssa – edellyttäen, että hän oli siihen 
halukas. Laki lankousavioliitosta on annettu 5. Moos. 25:5, 7-10. 
 
Noomi oli ilmeisen tyytyväinen Boasin käyttäytymiseen. Jos Ruut 
olisi ollut naimaton nainen, Boas olisi voinut jatkaa kosiskeluaan. 
Mutta Ruut oli leski, ja nyt oli hänen vuoronsa tehdä aloite ja tehdä 
aikeensa selviksi sukulunastajalle, goelille. 
 
Askel, jota Noomi ehdotti, oli täydessä sopusoinnussa lain ja sadon-
korjuuajan tapahtumien kanssa. Puimatanner oli kaikkien yhteinen 
paikka, ja kaikki, mikä siellä tapahtui, oli julkista. Noomi neuvoi Ruu-
tia menemään paikkaan, johon Boas oli vetäytynyt, ja asettumaan tä-
män jalkopäähän. Siellä hänen tuli vetää Boasin pitkä viitta suojakseen 
saattaakseen tämän tietoon, että hän etsi turvaa ja suojaa. 
 
Ruut olisi voinut mennä kaupungin vanhimpien eteen vaatimaan, että 
Boas ottaisi Mahlonin paikan lankousavioliitossa, mutta kuinka paljon 
vaatimattomampi olikaan Noomin ehdottama tapa. Tällöin Boasille 
annettiin mahdollisuus kaikessa hiljaisuudessa kieltäytyä tai myöntyä 
goelin tehtävään. Kun Ruut nimitti häntä läheiseksi sukulaiseksi, Boas 
ymmärsi ja kiitteli Ruutia siitä viisaasta ja vaatimattomasta tavasta, 
jolla tämä oli käyttäytynyt. 
 
Koska Boas oli ilmeisen kiinnostunut Ruutista, hän oli epäilemättä 
miettinyt asiaa paljon. Hänen oman luonteensa ritarillisuus käy ilmi 
neuvosta, jonka hän antoi Ruutille. Boas oli tietoinen siitä, että oli 
toinen, läheisempi sukulainen. Hän pyysi Ruutia jäämään aamuun ja 
palaamaan sitten kotiinsa, ennen kuin hänet voitaisiin tunnistaa, luva-
ten ottaa välittömästi yhteyttä tarvittaviin henkilöihin. 
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Oppitunti 4 
Ruut löytää lunastajan 
 
Raamatunkohdat opettajalle 
Ruut 3:8-4:12 
 
Päätotuus 
Jeesus oli halukas olemaan Lunastajamme. 
 
Sovellus 
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:  
Usko Jeesukseen, niin Jumalan perheeseen. 
 
Opettajalle 
Noomin neuvon mukaisesti Ruut oli mennyt 
puimatantereelle esittäytyäkseen Boasille. 
Koska Ruut oli leski, hänen tuli israelilaisen 
lain mukaan esittäytyä sukulaiselle tehdäk-
seen tälle tiettäväksi, että hän oli halukas me-
nemään tämän kanssa naimisiin. (Jos Ruut 
olisi ollut naimaton, Boas olisi voinut tehdä 
aloitteen.) Tehtyään tilanteen selväksi Boasil-
le Ruut odotti, kun taas Boas meni kaupungin 
portille ottaakseen yhteyttä toiseen sukulai-
seen, jolla oli ensisijainen oikeus maaomai-
suuteen. Boas antoi rehellisellä ja kunnialli-
sella tavalla toiselle miehelle mahdollisuuden 
muistuttaen tätä siitä, että jos tämä lunastaisi 
Elimelekin maan, tämän täytyisi myös mennä 
Ruutin kanssa naimisiin. Toinen sukulainen 
luovutti oikeutensa Boasille, josta sitten tuli 
sukulunastaja. Tapahtuma vahvistettiin riisu-
malla toisen sukulaisen jalkine kymmenen 
todistajan edessä, jotka rukoilivat Jumalan 
siunausta Ruutin ja Boasin avioliitolle. 
 
Katso myös taustatietoa oppitunnin lopusta 
aiheesta ”Toinen sukulainen”. 
 
Raamatunlause 
Tit. 2:14 kertauksena 
 
Havaintovälineet 
 
♦ Kuvat: 4-1, 4-2, 4-3 ja 4-4 
 
♦ Sanaliuska: Jeesus oli halukas olemaan 

Lunastajamme 
 
 
 

 
 
 
Tuntirunko 
 
Johdanto 
 
 Johdantokysymykset 
 
 Ruut odottaa Boasin jalkopäässä 
 
Tapahtumien kulku 
 
 1 Boas herää. 

 
2 Ruut : ”Oletko halukas?” 
 
3 Boas: ”Kyllä.”               PT 
 
4 Boas selittää, että on olemassa 
 läheisempi sukulainen. 
  
5 Ruut jää puimatantereelle. 
 
6 Hän palaa Noomin luo. PT 
 
7 Boas menee kaupungin portille. 
 
8 Boas tapaa toisen sukulaisen. 
 
Huippukohta 
 

Tämä kieltäytyy olemasta lunasta-
ja. PTE SH 

Lopetus 
   

Sandaali ojennetaan.  PTE 
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Peitteen levittäminen Ruutin 
ylle olisi merkki siitä, että 
Boas oli halukas suojelemaan 
tätä ja pitämään tästä huolen. 
 
 
 
 
 
 
 
                                        PT 
                      Kts. 1. Piet. 1:20 
 
 
 
 
 
                       
 
Näytä päätotuus: Jeesus oli 
halukas olemaan Lunasta-
jamme.

Oppitunti 
 
Voit halutessasi pukea jonkun vanhemman lapsen Ruutiksi ja tavata tämän 
matkalla puimatantereelle. Esitä hänelle sellaisia kysymyksiä, kuten ”Minne 
olet matkalla? Miksi olet menossa sinne? Millainen Boas on? Miltä sinusta nyt 
tuntuu?” 
 
Luuletko, että Ruut pystyi nukkumaan, kun hän kävi makuulle 
Boasin jalkopäähän puimatantereella? Olen varma, että häntä her-
mostutti. 
 
”Mitä Boas tekee, kun hän näkee minut? Juoruavatko toiset työn-
tekijät minusta? Mitä, jos hän ei lunasta Elimelekin maata – ku-
kaan ei pidä meistä huolta? Mutta jos hän tekee sen…” Siinäpä 
vasta iloinen ajatus! 
 
Keskellä yötä Boas hätkähti hereille. Äkkiä hän nousi istumaan. 
 
Joku makasi hänen jalkopäässään. 
 
”Kuka sinä olet?” hän kuiskasi. 
 
Kuva 4-1 
 
Ruut nousi istumaan ja vastasi vavisten: ”Minä – minä olen Ruut. 
Sinä olet Noomin ja minun läheisin sukulainen. Sinulla on oikeus 
suojella meitä ja lunastaa meidän maamme. Levitätkö – levitätkö 
peitteesi ylleni – osoittaaksesi, että olet halukas tekemään sen?” 
 
Mitä Boas vastaisi? (Ruut 3:10-11) 
 
Hänen vastauksensa oli: ”Kyllä.” Kyllä, hän oli halukas lunasta-
maan omaisuuden. Kyllä, hän oli halukas menemään Ruutin kans-
sa naimisiin. Boas oli halukas olemaan heidän sukulunastajansa! 
 
Se oli ihanaa, mutta paljon, paljon ihanampaa on, että Jumalan 
Poika oli halukas tulemaan meidän Lunastajaksemme. Ennen kuin 
maailma luotiin hän oli sopinut Isänsä kanssa, että tulisi ja olisi 
Lunastaja. Se tarkoitti taivaan jättämistä, ihmiseksi tulemista, köy-
hyyden ja kivun kärsimistä ja ristinkuolemaa. 
 
Ne olivat hänelle suuria askelia alas. On mahdotonta ymmärtää, 
miksi Jeesus teki sen. Me emme todellakaan ansainneet sitä, mutta 
kuitenkin hän rakasti meitä ja oli halukas olemaan Lunastajamme, 
aivan kuten Boas oli halukas. 
 
Boas ei kuitenkaan ollut lopettanut keskustelua Ruutin kanssa. 
Sen, mitä hän seuraavaksi sanoi, on täytynyt masentaa Ruutia.  
 
”On totta, että olen läheinen sukulaisesi, mutta on eräs, joka on 
vielä läheisempi. On vain oikein antaa hänelle mahdollisuus ostaa 
Elimelekin maa ja vaatia sinut vaimokseen. Ehkäpä hän haluaa 
olla sukulunastajasi.” 
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                                         PT 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi.

 
Olen varma, että Ruut oli hieman hämmentynyt ja toivoi edelleen, 
että sukulunastaja olisi Boas. Hän kuunteli vaieten, kun Boas jäl-
leen puhui. 
 
”Pysy täällä tämä yö ja odota. Aamulla minä puhun toisen sukulai-
sen kanssa. Jos hän lunastaa sinut, niin sitten asioiden on mentävä 
niin. Mutta jos hän ei lunasta, silloin minä olen sinun sukulunasta-
jasi.” 
 
Ruut teki niin kuin Boas käski. Hän odotti varhaiseen aamuun 
saakka. 
 
Kuva 4-2 
 
Ennen kuin Ruut lähti kotiin, Boas käski tämän levittää har-
tialiinansa. Boas täytti sen jyvillä ja käski Ruutin viedä ne Noomil-
le. 
 
Ruut kiiruhti kotiin aamun varhaisessa sarastuksessa. Hän jaksoi 
tuskin odottaa, että saisi kertoa Noomille. Ruut tiesi sydämessään, 
että Boas rakasti häntä ja pitäisi sanansa (Ruut 3:18). 
 
Sinä voit olla aivan yhtä varma Jeesuksen, ainoan Lunastajan, rak-
kaudesta. Hän rakastaa syntisiä, ihmisiä, jotka ovat Jumalalle 
muukalaisia. Raamattu sanoo, että hän mielellään jätti taivaan (Fil. 
2:7-8). Suuren rakkautensa tähden hän suostui Isänsä Jumalan 
suunnitelmaan tulla maan päälle. Ja hän pysyi tässä sopimuksessa. 
Itse asiassa sinä voit olla hänestä vielä varmempi kuin Ruut oli 
Boasista! 
 
Kuva 4-3 
 
Noomi odotti innokkaasti. Ruut varmaan välillä sekosi sanoissaan 
kertoessaan, mitä oli tapahtunut.  
 
”Boas kielsi minua lähtemästä kotiin ilman tuomisia sinulle, joten 
hän antoi minulle kaikki nämä jyvät.” 
 
Noomi oli hyvin tyytyväinen kaikkeen, mitä hän Ruutilta kuuli. 
 
”Odota kärsivällisesti”, hän neuvoi Ruutia. ”Boas ei lepää ennen 
kuin hän saattaa päätökseen sen, mitä on aloittanut. 
 
Sillä välin Boas oli lähtenyt puimatantereelta ja kiirehti Betlehe-
min kaupungin portille. 
 
Kuva 4-4 
 
Oli yleinen tapa käydä kauppaa ja pitää kokouksia siellä. Boas 
istuutui odottamaan. 
 
Jonkin ajan kuluttua juuri se toinen sukulaismies sattui kulkemaan 
ohi. 
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        PTE 
 
Näytä päätotuus: Jeesus oli 
halukas olemaan Lunasta-
jamme. 
 
 
 

          SH 
 
 
 
 
 
 

Boas huusi: ”Tervehdys! Tule istumaan.” 
 
Sukulainen tuli ja istuutui Boasin viereen. Boas kutsui paikalle 
myös kymmenen vanhinta, kansan johtajia. 
 
Tärkeistä asioista päätettäessä oli tapana, että kymmenen miestä 
oli todistajina. 
 
Boas selitti: ”Noomi, joka on palannut Moabin maasta, myy Eli-
melekin maan. Sinä olet läheisin sukulainen, joten sinulla on ensi-
sijainen oikeus lunastaa se.” 
 
Toinen mies sanoi: ”Minä lunastan sen.” 
 
Boasilla oli muutakin selitettävää. ”Kun ostat maan, sinun täytyy 
myös mennä naimisiin Ruutin, Elimelekin kuolleen pojan vaimon, 
kanssa.” (Ruut 4:5) 
 
Toinen sukulaismies oli vaiti. Se muutti asian. Jos hän menisi 
naimisiin Ruutin kanssa ja he saisivat pojan, poika perisi Elimele-
kin omaisuuden. 
 
Boas ja kymmenen vanhinta odottivat hänen päätöstään. 
 
Muitakin ihmisiä kerääntyi heidän ympärilleen. Mitä luulet, että 
hän sanoo? 
 
Lopulta sukulainen puhui: ”En voi lunastaa sitä. Lunasta sinä itse 
se. Minä en voi sitä tehdä.” (Ruut 4:6) 
 
Kuinka monta oli jäljellä niitä, jotka saattoivat olla Ruutin suku-
lunastajia? 
 
Anna lasten vastata. 
 
Vain yksi. Jumala päätti lähettää Poikansa, koska hän oli ainoa, 
joka pystyi maksamaan synnin hinnan. Enkeli ei voinut sitä tehdä. 
Toinen ihminen ei voinut sitä tehdä. Jeesus on Jumala ja ihminen. 
Hän oli synnitön. Ainoastaan Jeesus kuoli ristillä sinun edestäsi. 
Ainoastaan Jeesus nousi ylös kuolleista ja on Kuningas iankaikki-
sesti. Ehkä tiedät, ettet kuulu Jumalan perheeseen, mutta haluaisit 
kuulua. Haluat kuulua Jumalalle. Ymmärrät, että ainoastaan Jeesus 
voi tehdä tämän puolestasi, mutta sinulla on kysyttävää. Tule jutte-
lemaan kanssani (nimeä paikka) kerhon loppupuolella, ja minä seli-
tän lisää Raamatusta. Muista, että Jeesus on ainoa Lunastaja – ai-
van kuten Boas oli ainoa, joka saattoi lunastaa maan ja mennä 
Ruutin kanssa naimisiin. 
 
Osoittaakseen, että luopui oikeuksistaan, toinen sukulainen otti 
jalastaan sandaalin ja antoi sen Boasille. Boas otti sen mielihyvin. 
 
Se oli merkki siitä, että hänellä oli oikeus olla sukulunastaja. Hä-
nellä oli tietenkin myös kymmenen vanhimman sana. Hän sanoi 
heille: ”Te olette kaikki sen todistajia, että minä olen tänään osta-
nut Elimelekin maan, ja moabilaisesta Ruutista tulee vaimoni.” 
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                                  PTE 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
 
 
Näytä päätotuus: Jeesus oli 
halukas olemaan Lunasta-
jamme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertauskisa 
 
Kysymysmerkkikisa 
 
Tulosta taas oppituntiin liitty-
vät kysymykset tiedoston 
lopusta ja käytä valmistamaasi 
kysymysmerkkiä. 

Kymmenen vanhinta ja ihmiset vastasivat: ”Kyllä, me todistamme 
sen.” 
 
Kaikki oli sovittu. Boas oli sukulunastaja – hänellä oli sandaali 
merkkinä ja kymmenen vanhimman sanat todistamassa sitä. Onko 
mitään todisteita siitä, että Jeesus on ainoa Lunastaja? Kyllä! Näin 
Raamattuun on kirjoitettu. 
 
Lue Apt. 4:12 
 
Ylösnousemus on merkki siitä, että Jeesus on maksanut koko hin-
nan meidän syntiemme edestä. Et voi yrittää maksaa tai korvata 
Jumalalle kaikkea sitä väärää, jonka olet tehnyt. Jeesus on maksa-
nut sen kaiken. Sinun täytyy turvautua häneen Lunastajanasi. Hän 
rakastaa sinua. Hän jätti mielellään taivaan sinun tähtesi. Hän tuli 
ihmiseksi ja kuoli ristillä mielellään. Hänestä on ihanaa tuoda 
muukalaisia Jumalan perheeseen. Hän tahtoo sinun kuuluvan Ju-
malalle iankaikkisesti. Kerro hänelle nyt, ettet halua olla muuka-
lainen. Kiitä häntä siitä, että hän on maksanut sinun syntiesi hin-
nan, ja pyydä häntä olemaan Lunastajasi iankaikkisesti. Muista, 
että pelastusta ei ole kenessäkään toisessa (Apt. 4:12). 
 
Boas oli portilla ainoa, joka oli halukas ja kykenevä olemaan Ruu-
tin sukulunastaja. 
 
Ruut oli kotona ja odotti. Muista tulla ensi kerralla, niin kuulet 
kertomuksen loppuun! 
 
Valitse lapsille sopiva laulu laulettavaksi ajatuksen kanssa. Kerro lapsille sen 
jälkeen seuraava asia. 
 
Ehkä haluaisit Jeesuksen olevan sinun Lunastajasi, mutta sinulla 
on kysyttävää. Vastaan mielelläni niihin kysymyksiin Raamatun 
avulla. Olen (nimeä paikka) välipalan aikana. Tule silloin juttele-
maan kanssani. 
 
Kertauskysymykset 
 
1. Miksi Ruut makasi Boasin jalkopäässä? (Hän aikoi pyytää tätä 
 sukulunastajakseen.) 
 
2. Kun Ruut pyysi Boasta sukulunastajaksi, mitä tämä vastasi? 
 (Kyllä) 
 
3. Miksi Jeesus oli halukas olemaan Lunastajamme? (Hän rakas- 
 taa meitä.) 
 
4. Mikä oli melkoinen pettymys Ruutille? (Oli olemassa lähei- 
 sempi sukulainen.) 
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5. Kun Ruut meni kotiin, minne Boas meni? (Kaupungin portil- 
 le) 
 
6. Miksi toinen sukulainen kieltäytyi lunastamasta Ruutia? 
 (Hän ei halunnut mennä tämän kanssa naimisiin.) 
 
7. Kuinka moni ihminen täyttää sinun Lunastajaasi koskevat vaa- 
 timukset tuodakseen sinut Jumalan perheeseen? (Yksi – Jee- 
 sus) 
 
8. Mitä toinen sukulainen teki osoittaakseen, että asia oli sovittu?  
 (Hän antoi Boasille sandaalinsa.) 
 
9. Mikä todistaa, että Jeesus on todella maksanut synnin  
 hinnan? (Hänen ylösnousemuksensa) 
 
10. Kuinka monta vanhinta oli todistamassa sitä, mikä tapahtui  
 kaupungin portilla? (Kymmenen) 
 
Taustatietoa 
Toinen sukulainen 
 
Oli olemassa toinen sukulainen, jolla oli mahdollisuus lunastaa 
Ruut. Jotkut Raamatun tutkijat sanovat, että hän edustaa lakia ja 
se, että vanhimmat edustavat Kymmentä käskyä, todistaa, ettei laki 
kykene lunastamaan. 
 
Tri McGee sanoo kirjassa ”Ruth, the Romance of Redemption”: 
“Laki on ihmiselle vielä läheisempi, kuten toinen sukulainen oli 
läheisempi kuin Boas. Mutta viime kädessä laki ei voinut lunastaa 
vaarantamatta omaa perintöään, korkeita vaatimuksiaan. Jos se 
olisi laskeutunut alemmalle tasolle, jolla ihminen olisi voinut nou-
dattaa sen vaatimuksia, se ei enää olisi ollut laki, vaan joukko hy-
vin alhaisen tason kompromisseja. Laki edellyttää Jumalan luon-
teen mukaista tasoa. Tämä korkea taso on ihmisen yläpuolella ja 
tuomitsee hänet (Gal. 3:10).” 
 
Ruutin virheetön luonne ja hyvät teot eivät voineet pelastaa häntä. 
Hän oli moabilainen, suljettu Herran kansan ulkopuolelle. Hyviin 
tekoihin perustuva pelastus ei voi pelastaa kadotettua sielua, sen 
tähden ”ettei yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi 
lain käskyjä noudattamalla” (Room 3:20). Hyviin tekoihin perus-
tuva pelastus on kuin toinen sukulainen, jonka täytyi luovuttaa 
Boasille oikeutensa lunastukseen. Pelastus uskomalla Jeesukseen 
Kristukseen on ainoa tapa (Apt. 4:12). 
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Oppitunti 5 
Ruut tulee lunastajan 
perheeseen 
 
Raamatunkohdat opettajalle 
Ruut 4:13-22 
 
Päätotuus 
Jumalan suunnitelmat ovat ihmeellisiä. 
 
Sovellus 
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:  

Kun turvaat Jeesukseen Lunas-
tajanasi, Jumalan suunnitelma 
alkaa selvitä sinulle. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Kun seuraat Herraa, hän tekee 
sinusta Jeesuksen kaltaisen. 

 
Opettajalle 
Boas meni Ruutin kanssa naimisiin, ja sillä 
tavalla Jumala asetti tämän israelilaisten per-
heeseen ja Kristuksen esivanhemmaksi. Heil-
le syntyi poika, Obed, josta tuli Noomin lail-
linen lapsenlapsi, Elimelekin omaisuuden 
perillinen ja kuningas Daavidin isoisä. Sen 
jälkeen oppitunti käsittelee Jeesuksen ensim-
mäistä tulemista, hänen kuolemaansa, ylös-
nousemustaan, taivaaseenastumistaan ja hä-
nen lupaustaan tulla takaisin. 
 
Katso myös taustatietoa sukulunastajasta op-
pitunnin lopusta. 
 
Raamatunlause 
”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, 
sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan 
eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon” Jer. 29:11 
 
Havaintovälineet 
 
♦ Kuvat: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 ja 5-6 
 
♦ Sanaliuska: ”Jumalan suunnitelmat ovat 

ihmeellisiä” 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tuntirunko 
 
Johdanto 
 
 Boas kiirehtii Noomin kotiin. 
 
Tapahtumien kulku 
 
 1 Häät Betlehemissä PT 

 
2 Pojan syntymä 
 
3 Suunnitelman selviäminen 
  PT 
 
4 Lunastajan tuleminen PTE 
 
5 Pelastajan kuolema  PT 
 
Huippukohta 
 

Ylösnousemus PTE 
 
Lopetus 
 

Lupaus Jeesuksen toisesta tulemi-
sesta                           PTE,  SH 
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               PT 
Näytä päätotuus: Jumalan 
suunnitelmat ovat ihmeellisiä 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi.

Oppitunti 
 
Boas ei viipynyt kaupungin portilla hetkeäkään pitempään kuin oli 
tarpeen. Olen varma, että hän kiiruhti Noomin kotiin. Hänellä oli 
mukanaan hyviä uutisia. Kyllä, hän olisi sukulunastaja. Hän ostaisi 
Elimelekin maan ja, mikä parasta, menisi naimisiin Ruutin kanssa. 
 
Suunnitelmat etenivät kohti häitä – jossakin määrin erilaisia kuin 
mihin me olemme tottuneet. 
 
Ei kuvaa 
 
Hääpäivän iltana Boas ja hänen ystävänsä menivät kulkueena 
Noomin ja Ruutin kotiin. Ruut, Noomi ja muut sukulaiset odotti-
vat. Vanhempi mies siunasi parin, ja sitten Boas johdatti kauniin 
morsiamensa Betlehemin halki omaan kotiinsa. Pitkin matkaa ka-
tujen varsilla seisoi ihmisiä, ja monilla heistä oli soihdut kädessä. 
Kun morsian ja sulhanen kulkivat ohi, ihmiset liittyivät kulkuee-
seen. Sitten Boasin talossa oli suuret juhlat, jotka ilmeisesti kesti-
vät useita päiviä. Oliko Ruut edelleen muukalainen? Ei! Boas oli 
hänen sukulunastajansa. Nyt Ruut kuului israelilaisiin. Olen var-
ma, että hän oli innoissaan ja hämmästynyt. Ajatella, että tämä 
kaikki tapahtui hänelle! Jumala oli niin suunnitellut. Hänen suun-
nitelmansa ovat ihmeellisiä, koska hän on viisas, armollinen ja 
hyvä. Hänellä on voima toteuttaa suunnitelmansa. 
 
Syntiemme tähden sinä ja minä emme ole syntyessämme kuulu-
neet Jumalan perheeseen. Jumala suunnitteli tavan, jolla me 
voimme kuulua hänelle. Hänen Poikansa tuli yhdeksi meistä. Jee-
sus maksoi hinnan lunastaakseen meidät. Uskotko, että Jeesus on 
tehnyt tämän sinulle? Jos uskot, niin kiitä Jumalaa hänen ihmeelli-
sestä suunnitelmastaan. 
 
Olen varma, että Ruut kiitti Jumalaa hänen hyvyydestään. Nyt kun 
Ruut oli naimisissa Boasin kanssa, hänen ei tarvinnut mennä pel-
lolle poimimaan tähkiä. Hän oli kotona. Myös Boas oli kiitollinen 
Jumalalle. Hän rakasti vaimoaan, ja yhdessä heillä oli onnellinen 
koti. Jonkin ajan kuluttua heille syntyi pieni poikavauva. 
 
Kuva 5-1 
 
Kaikki olivat iloisia, erityisesti Noomi, sillä tämä poika saisi Eli-
melekin sukunimen. Betlehemin naiset olivat myös iloisia Noomin 
puolesta. 
 
He sanoivat: ”Kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunas-
tajan. Tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa, antakoon hän sinulle 
uutta voimaa ja olkoon hän vanhuutesi turva, sillä hänet on synnyt-
tänyt miniäsi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän ar-
voinen kuin seitsemän poikaa” (Ruut 4:14-15). 
 
Sitten naiset antoivat vauvalle nimen. Pystytkö arvaamaan, mikä 
se nimi oli? 
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          Katso 1. Sam. 16:1-13. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       PT 
Näytä päätotuus: Jumalan 
suunnitelmat ovat ihmeellisiä. 
 
 
Katso Luuk. 2:1-7. 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
                                      PTU 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi 

Anna lasten arvata. 
 
Et ikinä arvaa. Se oli Obed. Onko täällä ketään Obedia? ’Obed’ 
tarkoittaa ’palvoja’. Tämä kaikki oli osa suurta suunnitelmaa. 
 
Kun Aadam ja Eeva tekivät syntiä, Jumala lupasi lähettää Pelasta-
jan. Hänen suunnitelmansa oli lähettää Pelastaja israelilaisten luo, 
juutalaiseen perheeseen. Kuuntelepa tätä! Obed oli Iisain isä. 
 

Kuva 5-2 
 
Iisailla oli kahdeksan poikaa. Kun nuorin poika, Daavid, oli vain 
paimenpoika, Jumala valitsi hänet israelilaisten kuninkaaksi. Ju-
malan suunnitelma oli, että luvattu Pelastaja tulisi Daavidin perhe-
kunnan kautta. 
 
Kuitenkin useita satoja vuosia myöhemmin näytti siltä, että kaikki 
juutalaiset pyyhkäistäisiin pois maan päältä. Maa oli valloitettu ja 
monia oli otettu vangiksi. Olisiko Jumala muuttanut suunnitel-
maansa? Ei! Siksi hänen suunnitelmansa ovat niin ihmeellisiä. 
Kun Jumala suunnittelee jotakin, hän toteuttaa sen. Hän piti huolen 
siitä, että joitakin juutalaisia säilyi hengissä. 
 
Jumalan suunnittelemalla hetkellä hänen Poikansa tuli maailmaan 
pienenä vauvana. Hän syntyi Betlehemissä, juuri siinä kaupungis-
sa, jossa Ruut ja Boas olivat eläneet monta vuotta aikaisemmin. 
Jumala on tallettanut Uuteen testamenttiin tämän erityisen vauvan, 
Jumalan Pojan, kaikkien esivanhempien nimet. Ruut ja Boas ovat 
siellä (Matt. 1:5, Luuk. 3:32). Ajattele – Ruut, muukalainen, on 
Pelastajan esivanhempi! Se oli Jumalan suuri suunnitelma. 
 
Jos sinä rakastat Jeesusta, Jumalalla on suunnitelma myös sinun 
elämääsi varten. Jotkut ihmiset ajattelevat, että Jumala on ilonpi-
laaja ja tärvelee ihmisten elämän. Se ei ole lainkaan totta. Kuunte-
lepa tämä raamatunkohta. 
 
Lue Jer. 29:11 Raamatustasi. 
 
Jumalan suunnitelmat hänen lapsiaan varten ovat kaikkein par-
haimmat. Sinun on hyvä pyytää Jumalalta apua, että osaat tehdä 
oikeita valintoja, kun kasvat. Hänen suunnitelmansa sinua varten 
ovat aina hyviä. Hänen suurin ja parhain suunnitelmansa on tehdä 
sinusta aina vain enemmän Jeesuksen kaltainen. Mikä voisi olla 
sitä parempi? Hänen suunnitelmansa on käyttää kaikkea sitä, mitä 
elämässämme tapahtuu siten, että me ajattelemme, toimimme ja 
reagoimme niin kuin hänen Poikansa. On jännittävää ajatella: 
”Jumalalla on suunnitelma minua varten.” Jos kuulut hänelle, se 
on totta, aivan kuten Ruutin kohdalla suunnitelma oli, että hän 
kuuluisi tähän erityiseen sukukuntaan. 
 

Kuva 5-3 
 
Jumala valitsi Marian kuningas Daavidin sukukunnasta Poikansa 
äidiksi (Gal. 4:4). Jumala oli hänen Isänsä, mutta Joosef, Marian 
mies (myös Daavidin sukukunnasta), olisi hänen isänsä sen  
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            Kts. Luuk. 2:25-35 
 
 
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  PT 
Näytä päätotuus: Jumalan 
suunnitelmat ovat ihmeellisiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aikaa, kun hän olisi täällä maan päällä. Hän tuli vauvaksi, meidän 
”sukulaiseksemme”, jotta hän voisi olla Lunastajamme. 
 
Kun Jeesus-vauva oli aivan pieni, Maria ja Joosef veivät hänet 
temppeliin. 
 
Vanha mies nimeltä Simeon asui siellä. Kun Maria ja Joosef olivat 
temppelissä, Jumala käski Simeonin mennä sinne. Simeon tiesi 
heti, kuka vauva oli. Kuuntelepa, mitä hän sanoi. 
 
 Lue Luuk 2:29-30 Raamatustasi. 
 
Monta vuotta aikaisemmin Jumala oli luvannut Simeonille, ettei 
tämä kuolisi ennen kuin oli nähnyt Luvatun, Messiaan. Hän oli 
nähnyt osan Jumalan hämmästyttävimmästä ja ihanimmasta suun-
nitelmasta. 
 
Milloin Jumalan suunnitelma Lunastajasta oli tehty? 
 
Anna lasten vastata. 
 
Niin tapahtui siksi, että kaikki ihmiset olivat ”muukalaisia”, eivät-
kä kuuluneet Jumalan perheeseen. Lunastaja tulisi ja maksaisi hin-
nan, jotta ihmiset voisivat kuulua Jumalalle. 
 
Onnistuisiko se? Kaikki näytti menevän hyvin. Jeesus-vauva pa-
keni Herodeksen yritystä murhata hänet. Kun hän kasvoi aikuisek-
si, hän ei koskaan antanut periksi sielunviholliselle, hän ei koskaan 
tehnyt syntiä. Mutta sitten…suunnitelma näytti romahtavan! Siltä  
se todellakin opetuslapsista näytti. 
 
Kuva 5-4 
 
Jeesus tapettiin kuin rikollinen. Juutalaiset johtajat luulivat, että 
heidän salajuonensa oli onnistunut. Roomalaiset luulivat, että hän 
oli aivan samanlainen kuin ne toiset, joita he olivat naulinneet ris-
tille. Hämmästyttävää oli se, että kaikki mitä he tekivät, oli osa 
Jumalan suunnitelmaa – mutta he eivät sitä tienneet. Jumala oli jo 
Vanhassa testamentissa sanonut, että hänen Poikansa kuolisi (Jes. 
53). Se oli osa suunnitelmaa, joka oli tehty ennen maailman luo-
mista (1. Piet. 1:20). Isä rankaisi Jumalan ainoaa Poikaa meidän 
syntiemme tähden. Ristillä Jumala kohteli häntä kuin muukalaista. 
Hän antoi Poikansa kantaa meidän rangaistuksemme. Tämä oli 
hinta, jonka Jeesus joutui maksamaan, kun hän kärsi ja kuoli ristil-
lä. 
 
Ystävät ottivat hänen ruumiinsa ja laittoivat sen rakkaudella hau-
taan. Hänen vihollisensa sinetöivät haudan ja vartioivat sitä, mutta 
se ei vaikuttanut Jumalan suunnitelmaan. 
 
Kolmen päivän kuluttua aikaisin aamulla Jeesus jätti haudan, ja 
enkeli vieritti kiven sivuun, jotta ihmiset saattoivat nähdä, että 
hauta oli tyhjä. 
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                             PTE 
 
 
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lue (tai anna jonkun van-
hemmista lapsista lukea) jae 
Raamatustasi. 
 
 
 
 
 
               
 
                                   PTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           SH 
 
 
 
 

Ainoastaan elävä Lunastaja voi tuoda muukalaiset, kuten sinut ja 
minut, Jumalan perheeseen. 
 
Kuva 5-5 
 
Hän voi sen tehdä. 
 
Lue Joh. 1:12 Raamatustasi. 
 
Mitä sinun täytyy tehdä tullaksesi Jumalan lapseksi? Sinun täytyy 
ottaa hänet vastaan ja uskoa hänen nimeensä. Ymmärrätkö Juma-
lan ihmeellisen suunnitelman? Etkö ottaisi Jeesusta vastaan nyt, 
uskoisi, että hän on maksanut sinun syntivelkasi? Silloin olet Ju-
malan lapsi. Mikä suunnitelma! 
 
Jeesus meni takaisin taivaaseen, mutta me odotamme edelleen, että 
Jumala toteuttaa toisen osan suunnitelmaansa. Voimme lukea siitä 
Raamatusta. 
 
Lue 1. Tess. 4:16-17 Raamatustasi. 
 
Kuva 5-6 
 
Jeesus palaa maan päälle. Kaikki ne, jotka ovat ottaneet hänet vas-
taan Lunastajanaan, tulevat olemaan hänen kanssaan ikuisesti. Ne, 
jotka eivät ole ottaneet häntä vastaan, tulevat olemaan ikuisesti 
muukalaisia, ikuisesti taivaan ulkopuolella. 
 
Miten on sinun kohdallasi? Vastaa rehellisesti itsellesi. Jos todella 
kadut syntejäsi ja kaikkea sitä väärää, mitä olet tehnyt, ota Jeesus 
vastaan. 
 
Lue uudestaan  Joh. 1:12. 
 
Sinusta tulee Jumalan lapsi – et ole enää muukalainen. Tulet tie-
tämään, että Jumalalla on hyviä suunnitelmia koko sinun elämääsi 
varten, kuten hänellä oli Ruutia varten. Hän tekee sinusta Jumalan 
lapsen, ja päivä päivältä sinä muutut enemmän ja enemmän Jee-
suksen kaltaiseksi. 
 
Kiitä Jumalaa Ruutin kertomukseen liittyvistä opetuksista ja ylistä Jumalaa 
hänen ihmeellisistä suunnitelmistaan. Ilmaise sen jälkeen olevasi käytettävissä 
niitä lapsia varten, jotka sitä tarvitsevat. Voit sanoa jotakin tähän tapaan. 
 
Ehkä Jumala on puhunut sinulle, ja sinä tiedät, että sinun tulee 
kääntyä pois synnistä ja vääryydestä ja ottaa Jeesus vastaan. Mutta 
sinulle on jäänyt kysyttävää. Olen (nimeä paikka) ja olisin iloinen, 
jos voisin vastata Raamatun avulla kysymyksiisi. 
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Kertauskisa 
 
Kysymysmerkkikisa 
Tulosta tämän oppitunnin 
kysymykset tämän tiedoston 
lopusta ja käytä niitä kysy-
mysmerkin kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertauskysymykset 
 
1. Milloin Ruut lakkasi olemasta muukalainen? (Hääpäivänään) 
 
2. Miksi Jumala voi varmistaa sen, että hänen suunnitelmansa 
 toteutuvat? (Hänellä on voima tehdä se.) 
 
3. Mikä oli Boasin ja Ruutin pojan nimi? (Obed) 
 
4. Missä sukupuussa Ruut ja Boas ovat? (Jeesuksen sukupuussa) 
 
5. Mikä on Jumalan suurin ja parhain suunnitelma jokaista usko-

vaa varten? (Tehdä jokaisesta uskovasta Jeesuksen kaltainen.) 
 
6. Kuka oli se vanha mies temppelissä, joka näki Jeesus-vauvan?  
 (Simeon) 
 
7. Miksi Jeesus kuoli? (Häntä rangaistiin meidän syntiemme täh-

den.) 
 
8. Mitä tapahtui kolmantena päivänä Jeesuksen kuoleman 
 jälkeen? (Hän nousi kuolleista.) 
 
9. Milloin sinua koskeva Jumalan ihmeellinen suunnitelma alkaa 
 paljastua sinulle? (Kun uskot Jeesukseen Pelastajanasi.) 
 
10. Jumala on luvannut, että jotakin mahtavaa tapahtuu, mutta se 
 ei ole tapahtunut vielä. Mitä se on? (Jeesus palaa maan 
 päälle.)  
 
Taustatietoa 
Sukulunastaja 
 
Laki maasta on annettu 3. Mooseksen kirjan 25. luvussa. Jakeissa 
23-28 puhutaan omaisuuden lunastamisesta ja jakeissa 47-49 ih-
misten lunastamisesta. Kussakin tapauksessa jokin tai joku on lu-
nastettava (ostettava takaisin); lunastajan tulee olla sukulainen, 
joka on halukas lunastamaan, ja hinta on maksettava. 
 
Herra ilmoitti, että maa oli hänen. Israelilaisten ei pitänyt päästää 
perheen perintöä lopullisesti pois suvun omistuksesta. Maahan 
saattoi olla kiinnitys, ja kiinnityksen haltija saattoi pitää sen rie-
muvuoteen asti, jolloin maa tuli palauttaa sen oikealle omistajalle 
tai perijälle. Ennen riemuvuotta maan saattoi kuitenkin lunastaa 
sukulainen, joka oli kykenevä ja halukas maksamaan lunastusmak-
sun. 
 
Elimelekin omaisuus täytyi lunastaa, ja Boas täytti vaatimukset. 
Hän oli Elimelekin verisukulainen, halukas lunastamaan ja kyke-
nevä maksamaan hinnan. Mutta Boas teki selväksi, että omaisuu-
den lunastamiseen kuului myös Ruutin lunastaminen. Mahlonin 
leskenä Ruut oli ainoa, joka pystyi tuottamaan perillisen omaisuu-
delle (5. Moos. 25:5-6), mutta Mooseksen laki oli häntä vastaan (5.  
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Ungerin Raamatun sanakirja 
antaa heprealaisen sanalle 
’goel’ merkityksen ’lähin 
verisukulainen’. Sanaan sisäl-
tyy velvoitteita ja sen ensisi-
jainen merkitys on ’tulla 
avuksi’ tai ’pelastaa’. 
 
Zondervanin  Kuvitettu Raa-
matun sanakirja selittää näin: 
’joku, jolla on oikeus lunas-
taa’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moos. 23:3). Boas lunasti omaisuuden ja meni Ruutin kanssa nai-
misiin. Boasin aviovaimona Boasin nimeä kantaen ja omistaen 
kaikki asemansa tuomat oikeudet Ruut kuului israelilaisiin ja Her-
ran seurakuntaan. Hän oli valinnut palvella Israelin Jumalaa. 
 
Herran kansaan kuulumattomana – virheettömästä luonteestaan ja 
hyvistä teoistaan huolimatta – Ruut kuvaa syntistä ilman Kristusta. 
(Kun Aadam lankesi syntiin, ihminen menetti asemansa, tuli myy-
dyksi synnin alaisuuteen ja muuttui Jumalalle vieraaksi. Ihminen 
tarvitsee Lunastajaa.) 
 
Vanhan testamentin ainoana esimerkkinä heprealaisesta ’goelista’ 
Boas on selvä esikuva Jeesuksesta, joka tuli ihmissukuun, jotta hän 
voisi olla meidän sukulaisemme. Jeesus rakasti meitä ja oli halukas 
maksamaan hinnan (minkä vain hän pystyi tekemään) meidän lu-
nastukseksemme. Jeesus on meidän sukulunastajamme. 
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Kertauskisa 
1. oppitunti 
 

1   Miten me eroamme robotista?  

2   Miksi me olemme sellaisia? 

3   Missä Elimelek ja Noomi ensin asuivat?  

4   Miksi he lähtivät sieltä?  

5   Miksi se oli tyhmä valinta?  

6   Keitä Orpa ja Ruut olivat?  

7   Mitä surullista Moabissa tapahtui?  

8   Miten uskovan valinnat voivat vaikuttaa muihin ihmisiin? 

9   Minkä viisaan valinnan Noomi teki? 

10   Mitä Orpa valitsi? 

11   Minkä valinnan Ruut teki? 

12   Mikä on viisain valinta, minkä ihminen voi tehdä? 
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Kertauskisa 
2. oppitunti 
 

1   Miksi Noomi halusi, että häntä kutsuttaisiin Maaraksi?  

2   Mitä on armo?  
 

3   Miksi me emme ansaitse Jumalan rakkautta?  
 

4   Mitä Ruut teki, jotta hänellä ja Noomilla olisi ruokaa? 

5   Kenen pellolle hän meni? 

6   Kuinka Ruut päätyi hänen pellolleen? 

7   Miten Boas osoitti ystävällisyyttä Ruutille? 

8   Miksi uskovien tulisi olla ystävällisimpiä ja anteeksiantavai- 
     simpia ihmisiä? 

9   Kuka sanoi: ”Herra ei ole lakannut olemasta hyvä meille”? 

10  Jeesus on luvannut jotakin niille, jotka tulevat hänen luok-
seen. Mitä? 
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Kertauskisa 
3. oppitunti 
 

1   Miksi Noomi oli niin innoissaan siitä, että Ruut oli poiminut 
    tähkiä Boasin pellolla? 

2   Mitä Boas pystyi tekemään heille? 

3   Mitä tarkoittaa sana ’lunastaa’? 

4   Mitä työtä puimatantereella tehtiin? 

5   Mikä oli Noomin suunnitelma? 

6   Miksi Jeesus on ainoa, joka täyttää Lunastajaamme kos- 
     kevat vaatimukset? 

7   Kuka sanoi: ”Teen kaiken, mitä sanot”? 

8   Miksi enkeli ei voinut olla lunastajamme? 

9   Miksi Mooses tai Daavid ei voinut olla lunastajamme? 

10   Mitä Jeesus antoi lunastaakseen meidät? 
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Kertauskisa 
4. oppitunti 
 

1   Miksi Ruut makasi Boasin jalkopäässä? 

2   Kun Ruut pyysi Boasta sukulunastajaksi, mitä tämä vastasi? 

3   Miksi Jeesus oli halukas olemaan Lunastajamme? 

4   Mikä oli melkoinen pettymys Ruutille? 

5   Kun Ruut meni kotiin, minne Boas meni? 

6   Miksi toinen sukulainen kieltäytyi lunastamasta Ruutia? 
 

7   Kuinka moni ihminen täyttää sinun Lunastajaasi koskevat  
     vaatimukset tuodakseen sinut Jumalan perheeseen? 

8   Mitä toinen sukulainen teki osoittaakseen, että asia oli 
     sovittu?  
 
9   Mikä todistaa, että Jeesus on todella maksanut  
     synnin hinnan? 

10   Kuinka monta vanhinta oli todistamassa sitä, mikä tapah- 
      tui kaupungin portilla? 
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Kertauskisa 
5. oppitunti 
 

1   Milloin Ruut lakkasi olemasta muukalainen? 

2   Miksi Jumala voi varmistaa, että hänen suunnitelmansa  
     toteutuvat? 

3   Mikä oli Boasin ja Ruutin pojan nimi? 

4   Missä sukupuussa Ruut ja Boas ovat? 

5   Mikä on Jumalan suurin ja parhain suunnitelma jokaista 
     uskovaa varten? 

6   Kuka oli se vanha mies temppelissä, joka näki Jeesus- 
     vauvan?  

7   Miksi Jeesus kuoli? 

8   Mitä tapahtui kolmantena päivänä Jeesuksen 
     kuoleman jälkeen?  

9   Milloin sinua koskeva Jumalan ihmeellinen suunnitelma 
     alkaa paljastua sinulle? 

10   Jumala on luvannut, että jotakin mahtavaa tapahtuu, 
          mutta se ei ole tapahtunut vielä. Mitä se on? 
 



Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

Jumalasta
Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

Synnistä
Mitä synti on?
Synti on sitä, ettei tottele Jumalan käskyjä.
Se on vastoin Jumalan tahtoa.
Anna esimerkkejä asioista, jotka ovat syntiä.
Olemus ja teot ovat syntisiä. (Me teemme syntiä, koska olemme syntisiä.)
Synti ansaitsee rangaistuksen.

Pelastajasta
Kuka ainoastaan voi ottaa pois syntisi?
Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ristillä syntisten puolesta.
Jeesus nousi kuolleista.
Hän hallitsee kaikkea.

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, Apt. 16:31,
Room. 6:23 tai 10:13).
Mitä Jumala haluaa sinun tekevän?
Mitä Jumala tekee?
Kerro, että uskovan elämä ei aina ole helppoa.
Kysy: ”Haluatko pyytää Jeesusta elämääsi nyt vai haluatko vielä miettiä asiaa?”
Rohkaise lasta rukoilemaan ääneen (jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen luo).

Kerro pelastusvarmuudesta
Palaa jakeeseen, jota käytit. 
Kerro elämänmuutoksesta.
Kerro lapselle, mistä asioista jokainen Jeesukseen sydämestään uskova voi olla 
varma.

Anna (myöhemmin) ohjeita uskovan elämästä
Lue ja noudata Raamattua.
Puhu Jumalalle, taivaalliselle Isällemme.
Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle.
Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, kun teet syntiä.
Tapaa toisia uskovia.
Muista Jumalan lupaus: ”Minä en sinua jätä” (Hepr. 13:5)

Kopioi, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä. #
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