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Samling 1 
ORDET OG KJØTT

DU TRENGER
Bibel

VELKOMMEN
Hva er din favorittbok? Og hvorfor? Hva var din favorittbok som barn? 

HØRE
Les Kolossene 3,15-17. 
Hymner og sanger er blitt brukt gjennom den kristne historien til å tilbe Gud og gi videre kunnskap om 
Kristi lære. Velg en sang som de fleste kan og syng den sammen.
Denne bibellesing sier også at Kristi Ord skal få rikelig rom i oss og at alt vi gjør det skal vi gjøre i Jesu navn. 

Skriv en liste over alt det som du har gjort i dag.  Tenk over hva det betyr å ha Kristus og Hans Ord med 
deg og i deg hele tiden. Hvordan du kan gjøre dine daglige aktiviteter ”i Jesu navn”? Del dine tanker etterpå 
med de andre i gruppen. 

Les Joh. 1,1-18 sammen.
• Hva tenker du vanligvis på når du hører noen si “Guds Ord”? Tenker du på Bibelen eller Jesus? 
• Er Bibelen og Jesus som begge beskrives som “Guds Ord” en og samme sak? 
• Kunne du finne på å tilbe Bibelen?
• Hvis ikke – hvorfor ikke og hva er forskjellen på Bibelen og Jesus? 
• Hva tror du Bibelen er? (Frelsesarmeens 1. trosartikkel sier: Vi tror Det gamle og Det nye testamentet i 

Den hellige skrift er inspirert av Gud, og at bare de gir den guddommelige rettesnoren for kristelig tro, lære og 
liv) 

• Hvordan vil du beskrive Bibelen? 
• Hvilken plass har Bibelen i ditt liv? 
• Tror du at Bibelens ord er sant? 
• Tror du Bibelen forteller oss om Gud og viser oss hvem Han er? 
• Kan vi være kristne uten Bibelen? Hvis ikke, hva da med alle de kristne rundt i verden som ikke har 

tilgang til Bibelen? 
• Og hvorfor trenger vi egentlig en Bibel? 
• På hvilke måter viser Gud seg for oss? 



GJØRE
Les Matt 7,24-29. 
Jesu ord skal ikke bare høres, det var ihvertfall ikke Jesu ønske. Jesus ville at ordene skulle bli til praksis; at 
vi skulle handle på dem. Hvis de kun høres ender de med å bli “flotte ord” på arket, fanget mellom for- og 
baksiden i en populær bok. 

Les Matt 7,12.
Gi hverandre et løfte på, at dere vil ta disse autoritative ord fra Jesus og gjøre dem til praksis for dere i de 
kommende uker. Og neste gang skal vi snakke om våre erfaringer med det. Gode eller dårlige? 

Les “røde bokstaver” denne uken. Du skal altså lese de ordene Jesus sa i evangeliene (og noen få ord i 
Apg også). Det er ikke bare Jesu ord som er ansett for å være autoritative, men det er ikke et dårlig sted å 
begynne. Hvordan klarer du å ta Jesu lære og gjøre den til praksis i ditt liv? Skjønner du Jesu ord? Og hva de 
betyr for oss? Hva må du gjøre eller hva trenger du å gjøre for å forstå og praktisere Jesu ord bedre? 

Brukbare ressurser
Nettsted: www.christianitytoday.com/ct/2007/february/36.90.html
Bok: The Light has Come, av Lesslie Newbigin
Nettsted: http://www.ibs.org/

Lederguide
Guds skrevne ord (Bibelen), Guds talte Ord og Guds Ord (Jesus) kaldes alle for Guds Ord. Det er helt greit 
for det er de. Jesus og Bibelen er dog ikke helt den samme. Jesus har vært til fra evigheten, fra universets 
begynnelse. Jesus er Guds Ord som ble kjøtt, den ene sanne Gud. Bibelen er ikke gud og må aldri tilbes.
Guds ord kan ikke i sin helhet bli beskrives i en bok. Men de skriftene vi har pekt på i dag, leder oss til Jesus 
og inneholder i sannhet Herrens autoritative ord.
  
Det er mulig å være en kristen uten å ha lest Bibelen. Det Nye Testamente var ikke skrevet da Jesus levde, 
men mennesker valgte allikevel å følge Ham. Til gjengjeld er Bibelen og skriftene i Bibelen utrolig viktige, når 
vi skal gi videre en sunn lære/teologi/doktriner og fordi at de forteller oss historien om hvordan Gud kom-
muniserte med sitt folk, spesielt når det gjelder historien om Kristus. 

De av oss som har adgang til Bibelen har et ansvar for å la ordene få plass i hjertene våre, et ansvar for å 
dele ordene med dem som er rundt oss, og samtidig gjøre disse dem tilgjengelige for andre rundt i verden, 
spesielt de av våre brødre og søstre i troen på Jesus som ikke har tilgang til Bibelen.

Gud viser seg selv, åpenbarer seg selv gjennom ordet som ble kjøtt – Jesus Kristus, som har sett Gud Far. 
Det er den største åpenbaring man kan tenke seg. Gud åpenbarer seg også gjennom det skrevne ord ved at 
Den hellige ånd lever i oss, gjennom kirken, og gjennom den skapte verden vi har rundt oss. 



Samling 2 
DET ER HELT UTROLIG! 

Jeg har lest hele!

DU TRENGER
Bibel

VELKOMMEN 
Er det noe som du er helt besatt av? Er det en idrett, et tv-program eller serie, en spesiell type mat, et data-
spill, et band, en sanger – er det noe som du er så fokusert på, at det nesten er ”usunt”? 
Og hvis det ikke finns noe som du er besatt av er det så kanskje noe, en ting som du kunne si var viktigere 
for deg enn noe annet (utenom Gud, selvsagt)? 

HØRE 
Les hele Sal 119 sammen. 
Ja, den er lang, nesten ekstrem lang, men å lese hele salmen i sammenheng vil hjelpe oss til å forstå hvor 
stor respekt Guds ord ble vist av både forfatteren og fellesskapet salmen ble skrevet til. Å lese store deler 
av Bibelen sammen var faktisk en gammel og nytestamentlig form for tilbedelse, en tilbedelseform kirken 
sjeldent benytter seg av lenger. 
Hvis du er sikker på at din gruppe ikke kommer til å klare det, så les kun de første tre delene og de siste 
tre delene av Sal 119. Men ta ikke lett på denne beslutningen og gjør det ikke uten å spørre dem først. 

Snakk sammen om dette:
• Hvordan føltes det å lese hele salmen sammen? 
• Har du noen gang vært med om noe slikt? Hva lærte du av å lese Sal 119? Lærte du noe? 
• Hva forsøkte forfatteren å kommunisere til sine lesere da han skrev den og hva sier den til oss i dag? 
• Hvilke temaer finner vi i salmen? 
• Hvilke tanker og ideer går igjen i Sal 119? 
• Hvorfor tror du at forfatteren skrev alt dette om Guds Ord? Hva er poenget?

Tenk over dette:
• Hvor seriøs er du i ditt forsøk på å lytte til Guds Ord i Bibelen? 
• Hvilken rolle spiller Guds Ord i livet ditt, hvis Guds Ord altså spiller en rolle? 
• Spiller ordet, Guds lov, Guds retningslinjer noen rolle i ditt daglige liv? 
• Hvilken rolle vil du gjerne at Guds Ord får i ditt liv? 



GJØRE
Les 2. Tim 3,14 - 4,5.
Utfordring: Kunne det være kult å sette tid av til en offentlig lesning av et stykke fra Bibelen? Hvilken tekst 
skulle vi da lese? Dette krever mot, men gå utendørs et eller annet sted og les en tekst fra Bibelen sammen 
hvor andre mennesker kan høre den… ha den samme oversettelse og prøv det! Vi får helt sikkert rare 
uttrykk og interessante kommentarer – men gjør det noe?
Eventuelt kunne man ha filmet dette og delt på SoMe.

Har du en plan når det gjelder å lese i Bibelen? Slår du opp på tilfeldige steder i Bibelen eller følger du en 
plan når du fordyper deg i Guds Ord? 
Legg en fornuftig plan sammen for å lese Bibelen (eller deler av Bibelen) i det daglige og hold hverandre 
ansvarlige for denne planen. Ikke alle klarer å være disiplinerte rundt det å lese i Bibelen på egen hånd, men 
da kan man møtes og lese sammen, eller opprette en gruppe på nett der man snakker sammen om det man 
har lest. 

Brukbare ressurser
Bøker: Tom Wright har skrevet en serie bøker med tittelen “Matthew (eller Luke, Mark, osv.) for Everyone.” 
De finnes på www.amazon.ca/Matthew-Everyone-Tom-N-T-Wright/dp/0664227864
Ulike versjoner av digitale utgaver av Bibelen lest av forskjellige mennesker finnes på nettet.

Lederguide
Den offentlige lesning av Bibelens tekster var en av de utfordringene som Paulus ga Timoteus i 1. Tim 4,13. 
Det var også en mulighet der mennesker som ikke kunne lese, kunne lytte til og dermed ta til seg Guds 
Ord. 

Tydelige temaer, som dukker opp igjen og igjen i Sal 119 er hengivelse overfor Guds Ord (retningslinjer, 
loven, bud, dekreter, løfter); erkjennelse av synd; viktigheten av disiplin; konsekvenser av manglende lydighet 
mot Guds Ord. 

Forfatteren uttrykte sin kjærlighet til Guds Ord og utfordret det åndelige fellesskapet, kirken, til å dele 
deres forståelse av Guds Ord med hverandre. Bibler finnes i veldig mange hjem i dag, men det betyr ikke at 
folk leser i dem. Vi må dele Guds Ord med andre. 



Samling 3 

Å VÆRE LYDIG OG TROFAST

DU TRENGER 
Instruksjoner til å lage papirfly, A4-ark og bibler.

VELKOMMEN 
Se filmklipp fra Karate Kid (den originale) 51.50-56.01.

Få alle til stede til å gjøre noe etter dine instruksjoner – de får ikke vite hva de holder på med før de er 
ferdige. Alle skal lage et papirfly etter lederens instruksjoner og bruk kun instruksjoner – du skal helst ikke 
illustrere det. (http://www.paperairplanes.co.uk/)
Hvordan er det å følge andres retningslinier og instruksjoner, når man ikke vet hva man holder på med?

HØRE 
Les 5. Mos 11,1-7. 
Hvilke store og mirakuløse ting har du sett/erfart Gud gjøre i livet ditt? Del vitnesbyrd med de andre i 
gruppen. Det kan oppmuntre og styrke troen til andre. Be en takkebønn innen dere går videre. Takk Gud 
for hans store og mektige gjerninger.

• Er Gud til å stole på? 
• Har du tillit til Ham? 
• Stoler du så mye på Ham at du er villig til å gi han hele dit liv? 
• Hvis du gjør, hvordan kan du da la han vite det? 
• Hvordan kan vi leve slik at vi viser Ham og gir han vår kjærlighet? 

Les resten av 5. Mos 11, altså vers 8 - 32.

• Hvilken misjon gir Gud til Israels folk? 
• Hva måtte de gjøre for at misjonen skulle lykkes? 
• Hvilke instruksjoner gir Gud igjen og igjen i dette tekststykke? 
• Kan du oppsummere med dine egne ord? 
• Hvor mange ganger repeterer Gud denne instruksjon i kapitlet?
• Hvorfor er lydighet mot Guds Ord så viktig for at misjonen skal lykkes? 
• Hvilke farer kunne Israel oppleve, når de ikke var trofaste og lydige mot Guds bud?  
• Hvilke farer er det for oss i dag hvis vi er ulydige mot Gud og hans ord? 
• Hvilke muligheter tror du vi har, når vi er lydige? 
• Hvordan kan vi i det hele tatt vite hva som er Guds bud til oss i dag? 
• Og hvordan kan vi bli bedre til å huske på Guds bud til oss? 
• Hvordan forsøkte Gud å få Israel til å huske hans bud?

 



GJØRE
Les Jak 1, 22-25. 
Hvordan kan vi bli gjørere av det ordet som sto i 5. Mos 11? Ønsker Gud at bibelgruppen vår skal gå og inn-
ta landet som flyter av melk og honning med militær makt? Hvis ikke, hvordan kan vi anvende sannheten fra 
5. Mos 11 i vårt daglige liv? Hva er det Gud ønsker å si til oss om omstendighetene våre i dag med ordene i 
5. Mos 11?
Forsøk å finne tre måter hvor bibelgruppen vår kan være Ordets gjørere i ukene som kommer. 

Skriv bibelvers på post-it-lapper, og heng dem på steder hvor du ser dem hver dag. På dørkarmen til rom-
met ditt, på speilet, på klæsskapet, på kjøleskapet, som bakgrunn på pc`en din, osv. Hjelper det deg til å hus-
ke Guds ord bedre? Og hjelper det oss i troen vår, når vi er lydige mot disse budene? Gjør det en forskjell i 
hvordan vi lever livet i hverdagen?

Brukbare ressurser
Bok: The Silver Chair, av C.S. Lewis. Jill får vite at hun skal være lydig og følge de tegnene/instruksjoner som 
gis henne av Aslan, at hun skal tro på tegnene og følge dem fullstendig. Hvis ikke hun gjør det, vil hennes 
misjon være i fare. Kjenner du igjen ordlyden?
Film: The Karate Kid. En klassiker! Daniel må lyde sin Sensei, selv når de ting han forlanger er rare. Men 
lydighet fører til seir.

Lederguide
Gud ga Israel oppdrag om å innta det forjettede landet og forbli lydige. De måtte være trofaste og lydige 
til budene Hans hvis de skulle ha et håp om seir. Fra vår synsvinkel skulle de aldri har hatt noe håp om å 
vinne de slagene som lå foran dem. De var håpløst primitive – militært og teknologisk – sammenlignet med 
de sivilisasjonene de skulle beseire, og de hadde ingen våpen mot de forsvarverkene de sto over for. Det 
eneste de hadde var fullstendig tillit til at lydigheten deres mot Gud ville gi dem seieren. 

Denne form for lydighet minner oss om at kampen er Guds. Både den gang og nå. Det er ikke vår kamp 
forstått på den måte at vi ikke vil oppleve at misjonen lykkes og seieren vinnes, hvis vi stoler på våre egne 
evner og talenter.

Guds budskap til oss her er at vi trofast skal lyde Hans bud og disse to er: Å elske Herren din Gud og tjene 
Ham med hele ditt hjerte og hele din sjel. Dette bud om å være lydig dukker opp minst 10 ganger alene i dette 
kapittelet. Ulydighet ville ikke bare bety at misjonen ville mislykkes men det ville også følge en straff (forban-
nelse).
 
Israel måtte proklamere lydighetens velsignelser på et fjell, og forbannelsene forbundet til ulydighet på et 
annet fjell. Og på den måten illustrere at Gud hadde satt både velsignelser og forbannelser foran dem (vers 
29). Det betød at folket hadde muligheten for selv å velge om de ville følge lydighetens og ulydighetens vei. 

Det å kjenne Bibelen og lære hvordan vi kan tolke det inn i vår hverdag, kan hjelpe oss til å skjønne hva 
Guds bud er for oss. Gud åpenbarer også sin vilje gjennom Den hellige ånd og gjennom kirken.

Gud instruerte Israel til å skrive ned hans bud alle steder hvor de gikk, selv på pannen og hender (hvilket de 
faktisk gjorde i små bokse som ble kalt ”phylacteries”).



GUDS BUD

Matt 22,37-40: Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse 
to bud hviler hele loven og profetene.

Mika 6,8: Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og 
gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

Joh 15,9-10: Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, 
da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.

Joh 15,12: Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.

Matt 5,19: Den som da bryter et eneste av disse minste bud, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste 
i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Joh 12,46-50: Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Om noen 
hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men 
for å frelse verden. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham: Det ord jeg 
har talt, det skal dømme ham på den siste dag. For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen, som har sendt meg, 
han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da 
taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg.

Joh 13,34: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hver-
andre.

Joh 14,15+21: Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud… Den som har mine bud og holder dem, han er 
den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for 
ham.

Apg 13,47: For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like 
til jordens ender.

Rom 13,9: For disse bud: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og 
hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv.

1.Kor 7,19: Det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud.

Gal 5,14: For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv!

1. Joh 2,4: Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

1. Joh 3,23-24: Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss. 
Den som holder hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han gav 
oss.



Samling 4 

UTVALGT TIL Å TJENE
DU TRENGER
Bibel

VELKOMMEN 
Vi har til nå vært samlet tre ganger med Bibelen som vårt hovedfokus. Og samtalene har vært sentrert 
rundt tanken om hvor viktig Guds ord er for livene våre, og hvilken innflytelse Bibelen har på det livet vi 
lever. Vi har snakket om at Bibelens viktigste funksjon er at den fører oss nærmere Jesus samtidig som den 
viser oss hvor viktig det er at vi lytter til Gud igjennom Ordet. Det viktigste er mer enn noe annet å være 
i tett forhold til Jesus, ikke at man leser i Bibelen to timer hver dag. Men når det så er sagt, så er det også 
viktig å understreke at det beste sted man kan lære om Jesus og lære ham bedre å kjenne er ved å fordype 
seg i Bibelen. De beste vennene er de man bruker mest tid sammen med, og hvis vi ikke har tid til Jesus så 
er det faktisk veldig vanskelig å komme tettere på Ham. 

Forrige gang vi var samlet snakket vi også om at Gud har bud til oss. Ikke for å gjøre ting vanskelige for oss, 
men fordi Han vil det som er best for oss. Når vi lever etter hans vilje og plan, da blir velsignelsene større. 
Lydighet mot Gud er det beste utgangspunktet for et liv med mening og velsignelser. 

Så vi må huske Guds viktige bud til oss; bud som handler om at vi skal tjene Gud og andre, og Guds Ord 
er vår rettesnor. 
Joh 13,34: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hver-
andre.
Gal 5,14: For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv!
Apg 13,47: For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse 
like til jordens ender.

I dag skal vi høre historien om Rut. Men først skal vi dele litt nåtid med hverandre.

Vi tar runden og spør om noen i den siste tid har erfart hvordan Gud har virket igjennom helt dagligdagse 
ting i ditt liv? Har Gud gjort noe for andre? Har du sett hvordan Gud har forvandlet mennesker? Har du 
opplevd hvordan Gud har virket igjennom deg eller andre omkring deg? Fortell, for det kan bli til velsignelse 
for oss og Gud gleder seg når vi deler historier med hverandre om hva Han har gjort. Dette er en måte 
å takke Gud på for Hans velsignelser. Du kan også gjerne fortelle hvis du sliter med noe – for Han sier jo: 
”Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder.”

HØRE 
Vi har lest hele Sal 119! Og i dag skal vi lese hele Ruts bok. Men bare rolig, den er ikke 30 sider men kun 
fire små kapitler og vil gi oss et fint overblikk over hele historien i stedet for at vi bare hører små deler av 
den.



• Hva lærte du av denne historien? Hvor var Gud tydelig i beretningen? 
• Hva forteller historien oss om Gud? 
• Hvor ser vi Guds rettferdighet bli utøvd i historien? 
• Føler du at du kan relatere til noen av personene i historien? Og hvorfor? 
• Hvorfor tror du at denne historien – en veldig liten historie i hvert fall sammenlignet med noen av          
 de enorme, livsforvandlende historier vi leser andre steder i GT og NT – har fått plass i Bibelen? 
• Kan denne historien hjelpe oss på noen måte? 
• Er det en hjelp for oss at vi har lest hele historien for å få en bedre forståelse av den? 
• Er det slik du normalt leser Bibelen? 
• Synes du at det er en hjelp for deg når du vet noe om tradisjonene på den tiden historiene utspiller  
 seg i og kjenner til bakgrunnen for historien? 
• Hjelper det på vår forståelse av historien? Hvor finner man slik informasjon? 

GJØRE
Bor det flyktninger eller immigranter i dit nærmiljø? Rut var immigrant, og historien om Rut viser oss noe 
om rettferdighet i den måte Rut ble vist nåde og omsorg. Hvordan kan vår gruppe vise kjærlighet og om-
sorg mot flyktningene og immigrantene rundt oss? 

Les historien om Rut et par ganger i løpet av uken som kommer, og se om det er noe du ikke la merke til 
første gang du leste den – er det mer å lære av historien? For eksempel, hvorfor er det så viktig at Rut ble 
hos Naomi? Hvorfor er det viktig, at Rut er Moabitt? Hvorfor gjorde Boas så mye mer enn det var forven-
tet av ham for å hjelpe Rut? Forteller denne historien på noen måte om Kristus?

Brukbare ressurser
Film: Children of Men
Bok: Guide to the Old Testament, av John Drane

Lederguide
Denne historien blir ofte fortalt som en enkel kjærlighetshistorie eller et fint eksempel på barmhjertighet. 
Men det skjer mange ting under overflaten. For eksempel er det veldig viktig at Rut er fra Moab. Det å gifte 
seg med en moabittisk kvinne var ikke forbudt, men i 5. Mos 23 slås det fast at verken moabittiske kvinner 
eller deres barn hadde adgang til Herrens forsamling i opp til ti generasjoner. 
Og husk da på at vi på slutten av denne historien hører at Boas og Rut (Moabitten) portretteres som be-
steforeldre til David, den største konge i Israels historie. Vi vet ikke om denne slektsbeskrivelse er historisk 
korrekt, men symbolikken forteller oss veldig tydelig at det er noe veldig spesielt og forsonende som skjer 
her. Og det blir enda mer tydelig og viktig når vi innser at Boas og Rut blir forfedre til Jesus. Dette er et 
tydelig eksempel på en historie hvor Gud virker i og gjennom historien. Hadde Boas ikke handlet som han 
gjorde ville hans slektsslinie, da ha fortsatt videre til David?

Det gamle testamente giver oss glimt av “små” historier midt i store historiske fortellinger, f.eks. dommer-
boken og Ester. Disse historiene illustrerer hva som skjer i de store fortellinger men de kan også utfordre 
noen av de antagelsene vi har om de store historiene. Som f.eks. at det å gifte seg med Rut ikke var helt 
uproblematisk, men Boas gjør allikevel det rette og tar Rut til seg. Selv om det å gifte seg med henne på 
overflaten ikke så ut til å være den rette beslutningen.

Mange bibelkommentarer og gammeltestamentlige studiebøker som fordyper seg i historien og kulturen 
kan gi god bakgrunnsviten på historier som Rut sin. Uten denne typen informasjon kan man fort komme 
frem til feil konklusjoner eller overse viktige poeng som Gud har gitt os i Bibelen. 


