
KÉSZÜLÜNK A PÜNKÖSDRE 

RUTH KÖNYVE I. 

 

Pünkösd a bibliai ünnepeink közül a legrejtélyesebb és legkevésbé 

ismert. Még a templomba nem járó emberek közül is, a legtöbben 

tudják, hogy a karácsonykor Jézus születését, húsvétkor pedig a 

Megváltó, Jézus Krisztus halálát és feltámadását ünnepeljük. 

De mit ünneplünk pünkösdkor? Erre a választ sajnos sokkal kevesebben 

tudják, pedig ugyanolyan fontos eseményekre emlékezünk, mint a 

másik két ünnep során. Sőt ez a három ünnep igazából szorosan 

összetartozik. 

A pünkösdöt már Jézus Krisztus születése előtt is ünnepelte Isten népe, 

a zsidóság. Az Ószövetségben is találkozunk vele. Jézus népének 

nyelvén az ünnep neve így hangzik: „sávuót” vagyis „hetek” ünnepe. 

Honnan is ered ez az érdekes név, „hetek”? A húsvét ünnepe után 7 

héttel következik a pünkösd ünnepe. Vagyis 7(hét) X 7 (nap), azaz 

negyvenkilenc. Az ötvenedik nap pedig a pünkösd, a sávuót.  

A hetes szám a Szentírásban a teljesség száma, a szent szám. Isten hét 

nap alatt alkotta meg a mindenséget, a hetedik napon megpihent. A 

jeruzsálemi szentélyben állt a hétágú olajgyertyatartó, amely Isten 

Lelkét, jelenlétét jelképezte. Jézus arról beszél az evangéliumban, hogy 

hetvenszer hétszer kell megbocsátanunk, vagyis mindig.  

A pünkösd újszövetségi, görög neve a 7X7 napot követő ötvenedik 

napra utal. Penetkoszté, vagyis ötvenedik (nap), ebből ered a magyar 

pünkösd szavunk is. Pünkösd ötven nappal követi húsvét ünnepét. A 

zsidó nép mind a mai napig pünkösd, a sávout-hetek ünnepén felolvassa 

az Ószövetség egyik gyönyörű történetét, a Ruth könyvét.  

Mi is pünkösdre készülve a Ruth könyvét fogjuk megismerni 

részletesen. Ez a könyv egyszerre szól a hűségről, barátságról, 

összetartozásról és az új kezdet lehetőségéről. 

 



Ismerjük meg a mai vasárnap az első fejezetet. 

Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség 

támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy 

jövevényként Móáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A 

férfi neve Elímelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón 

és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is 

jutottak Móáb mezejére, és ott éltek. De meghalt Elímelek, Naomi férje, 

és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek móábi leányokat vettek 

feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak 

mintegy tíz esztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és 

Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül. 

Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Móáb mezejéről, mert 

meghallotta Móáb mezején, hogy ismét gondjaiba vette népét az ÚR, és 

kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két 

menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére, ezt 

mondta Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza, ki-ki az 

anyja házába! Bánjon veletek az ÚR olyan szeretettel, amilyennel ti 

bántatok a meghaltakkal és velem! Adja meg nektek az ÚR, hogy 

mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában! Azután 

megcsókolta őket. Ők azonban hangos sírásra fakadtak, és azt mondták 

neki: Bizony, hazatérünk veled a te népedhez. De Naomi ezt felelte: 

Forduljatok vissza, leányaim! Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még 

fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, 

leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez 

menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma 

éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg 

felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez 

menjetek? Nem, leányaim! Az én sorsom túl keserves volna a 

számotokra! Hiszen az ÚR keze ért el engem. 

 

Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta 

az anyósát. Ruth azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt 

mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza 

te is a sógornőddel együtt!  



De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek 

tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok 

meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te 

meghalsz, ott haljak meg én is, és ott temessenek el! Úgy bánjon velem 

az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem 

tőled! Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem 

győzködte őt tovább. Együtt, ketten mentek tehát tovább, amíg 

Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város 

felbolydult miattuk, és az asszonyok azt kérdezgették: Csakugyan 

Naomi ez? Ő azonban azt mondta nekik: Ne hívjatok engem Naominak, 

hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette sorsomat a 

Mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott 

vissza az ÚR. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott 

engem az ÚR, és bajba döntött a Mindenható. Így tért vissza Naomi, és 

vele együtt jött menye, a móábi Ruth is Móáb mezejéről. Éppen az 

árpaaratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. 

·Igaz vagy hamis? I / H   

1.Naomi és családja eredetileg Betlehemben laktak. __ 

2.Naomi és családja az éhség miatt Egyiptomba ment. __ 

3.Naominak mind a két fia meghalt. __ 

4.Ruth az anyósával ment Betlehembe. __ 

 

·Karikázd be a helyes választ! 

1.Hová költözött Naomi és családja? 

a.) Egyiptom b.) Edom c.) Moáb d.) Midiján 

2.Hogy hívták Naomi férjét? 

a.) Eliézer b.) Elimelek c.) Ezsdrás d.) Elizeus 

3.Ki ment vissza Naomival Betlehembe? 

a.) Orpa b.) Mahlon c) Ruth d.) Kiljon 



4.Hány évig élt Naomi családja Moáb földjén? 

a.) Egy b.) Kettő c.) Három d.) Tíz 

6.Hány fia volt Naominak? 

a.) Egy b.) Kettő c.) Három d.) Öt 

 

·Pótold a hiányzó szót! 

1.) A férfi neve Elimelek volt, a feleségének ____________________,  

két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve. 

2.) Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a móábi  

_____________________________is Móáb mezejéről. 

3.) Éppen az árpaaratás kezdetén érkeztek meg  

______________________________________ . 

4.) Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább  

________________ mert nagyon megkeserített engem a Mindenható. 

  

 

·Szóháló: 

1.…………………........................... 

2.…………………........................... 

3.…………………........................... 

4.…………………........................... 

5.…………………............................ 

6.…………………............................ 

7.…………………............................ 

8.…………………............................ 



9.…………………............................. 

10.…………………............................. 

  

L E I L E L E L E K E L 

O M I N A M I O M O M I 

V O L E L I M E L E K L 

A N A O M I O M O Á B E 

N I R R Á O M A M Á M M 

A M A P R U T H Á M O E 

N O T A A K I L J O N M 

O M Á R P A K O K I L E 

É H S É G É H N D É J K 

E T B E T L E H E M O E 

B E T K E L E M E L N L 

T E M O N B E T L E O E 

 

Tudtad? 

1, Ismerősen cseng a számunkra annak a településnek a neve, ahonnan 

Naomi és családja származott és ahova később visszatért Ruthtal. 

BETLEHEM 

Ez a falucska Jeruzsálem mellett található ma is, sok-sok évszázaddal 

később itt született a Megváltó, Úr Jézus. 

Betlehem neve azt jelenti a „Kenyér Háza”. (Bét/Beit – Ház, Lehem 

Kenyér) 

2, Ruth nagyon komoly döntést hozott, amikor Naomival maradt. 

Akkoriban egy özvegy (az özvegy olyan asszony, akinek elhunyt a férje 



és egyedül maradt) nagyon nehéz helyzetbe került, mert nem volt senki, 

aki gondoskodjon róla. Dolgozni nem tudott elmenni és így sokszor rá 

volt szorulva a távoli rokonok vagy ismerősök segítségére. Ruth jól 

tudta, ha Naomival marad, akkor nem csak annak a bizonytalanságát 

vállalja, hogy nem tudni miből fognak megélni, hanem ráadásul egy 

idegen országba, idegen városba érkezik, ahol Naomin kívül senkit nem 

ismer. 

Mit gondoltok miért maradt mégis Naomival? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

3, A történet mai részének csúcspontja Ruth szavai: 

„Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová 

te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped 

az én népem, és Istened az én Istenem.  Ahol te meghalsz, ott haljak 

meg én is, és ott temessenek el! Úgy bánjon velem az ÚR most és ezután 

is, hogy csak a halál választ el engem tőled!” 

 

Te hogyan fogalmaznád meg annak a szónak az értelmét, hogy 

„hűség”? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Szerinted hol van nagyon fontos szerepe a hűségnek az életünkben? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 


