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Ruth házasságának története egy érdekes történet. Éhínség volt Izraelben és ezért 
Elimélek a feleségével, Naómival és két fiukkal Moáb földjére mentek. A fiaik felnőttek 
és moábita nőket vettek feleségül, amit tiltott Isten törvénye. Aztán egyszer meghalt 
Elimélek, majd a két fia is. Naómi, aki egy kedves asszony volt, ekkor azt mondta a két 
menyének, Ruthnak és Orpának, hogy menjenek haza a saját földjükre és találjanak ott 
új férjeket maguknak (Ruth 1.8). Ruth és Orpa is sírt, amikor ezt meghallották (Ruth 
1.14). Orpa ekkor megcsókolta az anyósát és azt mondta: "Isten áldjon, mama. Nekem 
haza kell menni és egy másik férjet kell találni. Kezembe kell vennem a saját életemet." 
Ruth azonban ragaszkodott Naómihoz. Valamit megtanult Naómitól az igaz Istenről, és 
ő inkább ezt az Istent akarta imádni és szolgálni, minthogy férjet találjon magának. Orpa 
ezzel szemben egy férjet akart. Itt volt egy döntési helyzet és Orpa rosszul döntött. Ruth 
jól döntött és ez teljesen megváltoztatta a dolgokat az egész örökkévalóság 
szempontjából. Többé nem hallunk Orpáról. Akárhol is van ma, kétségtelen, hogy 
megbánta döntését. 
 
Nos, volt Naóminak egy közeli rokona, egy gazdag férfi, akinek Boáz volt a neve (Ruth 
2.1). Izraelben az volt a törvény, hogy ha egy nős férfi meghalt, akkor a legközelebbi 
rokonának kellett feleségül venni az özvegyet és felnevelni a gyerekeit, hogy „a meghalt 
férfi neve ki ne vesszen Izraelben” (5 Mózes 25.5-9). Ezért Naómi így gondolkozott: 
„Rendben, Boáz egy közeli rokona és még nem nősült meg, ezért feleségül veheti 
Ruthot." Ruth azonban nem ismerte ezt a törvényt, mert moábita volt és Naómi sosem 
beszélt neki erről, nehogy reményt keltsen benne. Ruth ezért nem gondolt arra, hogy 
ismét férjhez mehetne. Nem azért ment Izraelbe, hogy egy férjet keressen magának, 
hanem azért, hogy megismerje az igaz Istent. Orpa azért ment Moáb földre, hogy egy 
férjet találjon magának, de Ruth először Istent kereste. De nemcsak Istent találta meg, 
hanem talált egy jó férjet is, és egy jó örökséget a jövőre nézve. Isten megbecsüli azokat, 
akik tisztelik Őt. Akik Isten királyságát keresik először, rá fognak jönni, hogy Isten 
automatikusan megad minden más szükséges dolgot is az élethez anélkül, hogy 
egyáltalán keresnék azokat. Az ilyen dolgok az ölükbe hullanak. 
 
Naómi és Ruth szegények voltak, de Ruth egy szorgalmasan dolgozó lány volt, aki nem 
szégyellte azt sem, hogy alacsonyrendű munkákat is elvégezzen azért, hogy megkeresse 
a napi betevő falatot. Egy nap azt mondta az anyósának, hogy elmegy és egy gazdag 
ember gabonaföldjéről felszedegeti az elhullott kalászokat. Volt egy törvény Izraelben, 
hogy amikor az emberek learatták a gabonájukat, ott kellett hagyni a földjükön az 
elhullott kalászokat és nem volt szabad visszamenni a földjükre másodszor is, hogy 
felszedjék a kalászokat, hanem ott kellett hagyni azokat a szegényeknek (3 Móz.10). 
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Ruth elment, hogy felszedje ezeket az elhullott kalászokat. Szegény lány volt, ezért 
kihasználta azt, amit megtehetett, hogy gondoskodjon magáról és az anyósáról.  
 
A mindenható Isten csodálatos módon Boáz földjére vezette őt. Csodálatos látni, 
ahogyan a mindenható Isten összehozta ezt a két embert, akiket Ő eltervezett, hogy férj 
és feleség legyenek az örökkévalóság számára. Boáz látta ezt az asszonyt kalászokat 
gyűjtögetni és megkérdezte az aratómunkásait, hogy kicsoda ez az asszony. Azt 
válaszolták, hogy ő az a moábita asszony, aki Naómival visszajött. Boáz egy nagyon 
jóindulatú és istenfélő ember volt. Aggódott Ruth miatt, nehogy valamelyik férfi 
molesztálja őt és ezért azt mondta neki, hogy nem kell más földre elmennie és ott 
gyűjtögetnie, mert az veszélyes lehet. Azt mondta a szolgáknak, hogy semmiféle módon 
ne zavarják őt. Ruthot ez annyira meghatotta, hogy arcra borult és azt kérdezte: Miért 
volt olyan jóindulatú hozzá, egy lenézett moábitához? Boáz azt válaszolta, hogy hallott 
mindarról a kedvességről, amit az anyósa felé tanúsított és arról is, hogy az Úr követését 
választotta, a régi moábita bálványait maga mögött hagyva. Boáz ekkor azt mondta az 
aratómunkásainak, hogy hagyjanak ott bővebben néhány marék kalászt, hogy Ruth 
felszedegethesse azokat. 
 
Miért választott Isten egy ilyen lányt Boáz feleségének, Dávid ősének és az Úr biológiai 
ősének? Mindenekelőtt azért, mert Ruth egy nagyon alázatos lány volt, aki nem gondolt 
túl sokat magáról. Keményen munkálkodó, kedves, állhatatos hitű asszony volt, aki 
elhagyta az otthonát és a rokonait azért, hogy kövesse az Urat, és olyan valaki volt, aki 
tisztelettel, jóindulattal és szeretettel viseltetett az anyósa felé. Ezek olyan tulajdonságok 
voltak, amit Isten folyamatosan keres minden fiatal lányban. 
 
Amikor Ruth hazament az anyósa megkérdezte tőle, hogy hol gyűjtötte a gabonát és ő 
megmondta neki. Amikor Naómi meghallotta ezt, azt mondta Ruthnak, hogy Boáz 
mellett biztonságban lenne és megmondta neki, hogy Boáz egy közeli rokona. Naómi 
megmagyarázta Ruthnak, hogy Isten törvénye megparancsolja egy közvetlen rokonnak, 
hogy váltsa meg az özvegyet és vegye feleségül. Ezért, amikor Boáz találkozott vele, 
Ruth megkérte őt, hogy váltsa meg őt és vegye feleségül, mert ő egy közeli rokon (Ruth 
3.9). Boáz örült, amikor azt látta, hogy Ruth nem valamelyik ott lévő, jóképű 
fiatalembert választotta. Boáz sokkal idősebb férfi volt és a fiatal lányok rendszerint 
nem vonzódtak az idősebb férfiakhoz. Boáz azt mondta neki, hogy van egy nála 
közelebbi rokon is. Boáz gazdag volt és azt mondta, hogy neki meg kellene először 
kérdeznie azt a férfit, hogy ő meg akarja-e váltani és feleségül akarja-e venni Ruthot. 
(Ruth 3.12-13). 
 
Másnap Boáz korán reggel elment a vénekhez a kapuba és megkérdezte ezt a másik 
rokont, hogy megváltaná-e Naómi tulajdonát, mint a legközelebbi rokona (Ruth 4.3-10). 
Ő azonnal azt válaszolta, hogy "igen, meg fogom váltani." Boáz azonban emlékeztette 
őt arra, hogy neki el kellene venni feleségül Ruthot is, és fel kellene nevelnie a meghalt 
férj özvegyének a fiait is. Amikor ezt meghallotta, akkor visszavonta az ajánlatát és azt 
mondta, hogy nem teheti meg azt, mert Ruth fiai később örökségre tartanának igényt az 
ő fiaival együtt és ő nem akarja ezt a bonyolult helyzetet felvállalni! Ezért 
visszautasította, hogy megváltsa Naómi tulajdonát. Így Boáz megszerezte az elsőséget, 
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hogy megváltsa a tulajdont és feleségül vegye Ruthot, aki azonnal beleegyezett. Bátor 
lépés volt egy olyan tekintélyes embertől, mint Boáz, hogy feleségül vegyen egy 
moábita lányt. Ő azonban valami rendkívül jó tulajdonságokat látott Ruthban és tisztelte 
őt azért, hogy elhagyta a pogány családját. A keresztyén fiúk gyakran bizonytalanok, 
hogy elvegyenek olyan lányokat, akik nem keresztyén családból tértek meg. Többnyire 
azonban az ilyen lányok erősebb keresztyének és istenfélőbbek, mint azok, akik hívő 
családból származnak. 
 
Boáz elvette Ruthot, született egy fiuk, akit Obednek hívtak és ő lett Isainak az apja, aki 
Dávid apja volt (Ruth 4.17). Isten így adott tisztességet egy vérfertőző, pogány háttérből 
származó asszonynak, mert tisztelte Istent. Ruth történetéből megtanulhatjuk azt az 
igazságot, amiről az 1 Sámuel 2.30 beszél: „akik engem tisztelnek, azoknak én is 
tisztességet szerzek”. Istennél nincs részrehajlás. Ez a történet bemutatja, hogy Isten 
hogyan gondoskodik azokról a gyermekeiről, akiket mások lebecsülnek, hogy jó 
házastársat találjon nekik. Ezért bízhatunk az Úrban még ilyen földi dolgokban is. Isten 
gondoskodik rólunk és be akarja tölteni minden földi szükségünket – bármik is legyenek 
azok. 
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