
14. Rút 

 

Chlapci a dievčatá, boli ste niekedy v takej cudzej krajine, kde ste nepoznali reč? Niektorí ste boli 

v Egypte. Ako ste sa tam dorozumievali? Egyptsky? :o) Dá sa arabsky, tiež anglicky. V Rakúsku sa hovorí ako? 

Po nemecky viete? Ja viem po nemecky jesť a piť.  :o)   Tu boli niektorí v Turecku, Nemecku, Česku...  viete 

čo je to rampouch? Visí zo steny... cencúľ... :o) 

Dnes máme taký príbeh o manželoch, ktorí sa rozhodli ísť do cudzej krajiny. Preto som sa pýtal ako 

sa dorozumievate vo svete, aby ste sa vedeli vcítiť do ich situácie. Keď nepoznáte ľudí, neviete jazyk, neviete 

na koho sa obrátiť, je to ťažké. Ešteže ocino s maminou vie dakedy pomôcť, ale keď ani oni nie, tak rukami, 

nohami... Ideme rozprávať o dvoch manželoch, ktorí odišli z Betlehema do cudziny, lebo bol hlad a bieda 

v Betleheme. Odišli do krajiny, ktorá sa volá Moab. Bol to Elimelech a Noemi spolu s dvoma synmi. Usadili 

sa v cudzej krajine. Chlapci vyrástli, našli si tam pekné dievčatá a oženili sa s nimi. Ale po čase sa stalo, že 

zomrel ocino Elimelch a potom žiaľ aj tí dvaja synovia. A manželky ostali bez detí. Noemi si povedala: „Čo 

tu budem teraz takto sama? Nemám manžela, nemám synov, ani vnukov... vrátim sa domov, tam to 

poznám, mám tam rodinu...“ A tak sa vybrala na cestu aj s dvom nevestami. Kto sú to nevesty? To boli tie 

manželky, ktoré si zobrali jej synov, áno. Tie ju sprevádzali. Jedna sa volala Orfa a druhá Rút. Noemi im vraví: 

„Jaaaj nevesty moje, ja idem do svojej krajiny, ale vám je tá krajina cudzia. Vy nebudete poznať jazyk, 

nebudete poznať ľudí, vráťte sa domov. Ku svojím a tam si nájdite nových manželov. Ešte môžete mať deti 

a svoj domov. ..“ A čo sa stalo, keď im táto svokra Noemi takto povedala? Orfa odišla a Rút zostala so svojou 

svokrou. A to bola veľká obeta. Povedala silné slová: „Tvoj národ bude aj mojím národom. Tvoj Pán Boh, 

v ktorého ty veríš, bude aj mojím Pánom Bohom. Tvoja reč, bude aj mojou.“ A tak šla s ňou do Betlehema.  

Keď tam prišli, práve bola žatva. Čo sa to vtedy robí, keď je žatva? Zbiera sa obilie, teda pšenica, 

jačmeň. Vtedy sa kosil jačmeň. Keď prišli do Betlehema všetci vraveli: „Pozrite, pozrite, Noemi sa vrátila!“ 

Ale Noemi bola ubolená, lebo nemala ani manžela, ani synov, ani vnukov, iba tú jednu nevestu Rút. Rút bola 

veľmi pracovitá a povzbudzovala Noemi: „Neboj sa, ja ti pomôžem. Pôjdem pracovať na poli a uživíme sa.“  

A tak každý deň chodila na pole zbierať obilie. A tak dačo zarobila, dostala peniažky, dostala ten jačmeň 

a tak mali na živobytie. Mohli bývať, mohli si kúpiť jedlo a čo potrebovali. Stalo sa jeden deň, že si ju všimol 

majiteľ poľa. A pýtal sa: „Kto je tá pracovitá dievčina?“ Ľudia z dediny, ktorí toho veľa navravia i zvedia, mu 

povedali: „To je Rút, cudzinka, ktorá prišla so svojou svokrou Noemi tu do Betlehema a teraz pracuje, aby 

jej pomohla.“ A ten Bóz videl, že je to veľmi pracovitá žena. Od rána do večera robila na poli. A tak sa do 

nej zaľúbil a aj ona sa zľúbila do neho. Zobrali sa, mali svadbu a Pán Boh ich požehnal. Bóz a Rút mali spolu 

syna a dali mu také zvláštne meno, ktoré si ľahko zapamätáme. Obed. Nie raňajky, ani večera, ale Obed.  

Na obrázku vidíme, že je Bóz, ocko vysmiaty, 

vysmiata maminka Rút, ktorá má v náručí Obeda a vedľa 

nich stojí babička a tá babička sa volá Noemi. Šťastná, že 

Pán Boh jej doprial vnuka. Ale Obed sa tiež raz potom 

oženil a mal tiež syna, ktorý sa volal Izai, alebo Jesse a on 

sa stal potomstvom kráľa Dávida. Preto o tom 

rozprávame, lebo je to dôležité. Máme tu veľa mien, ale 

zapamätáme si, že Rút mala Obeda, Obed mal Izaiho, 

a Izai mal syna, kráľa Dávida. A o tom sme si minule 

rozprávali, ako Samuel prišiel tohto syna, najmladšieho 

pomazať za kráľa do Betlehema. A už vieme prečo do 

Betlehema, lebo tam sa vrátila Noemi a Rút, ktorá sa 



tam vydala a mala syna.. Prečo si to rozprávame? V Rút máme krásne príklady. Všimnime si, ako bola Rút 

obetavá. Ona mohla ostať doma vo svojej krajine. Ale ona si uvedomila, že svokra, ostane sama, že sa 

nebude mať kto o ňu starať. A toto je krásne na nej, že sa obetovala: „Idem do cudzej krajiny. Naučím sa 

cudziu reč, nájdem si tam prácu a budem jej pomáhať.“ Ona je hrdinka. Videla toho druhého človeka. 

Videla, že Noemi ju potrebuje, že bude potrebovať jej pomoc. Učme sa aj my takej obetavosti. A máme tu 

aj dospelých, vašich rodičov, ktorých chcem povzbudiť, učte sa obetavosti aj voči vaším starnúcim rodičom, 

a rodičom vašich manželov a manželiek, svokrovcov. Aj vy chlapci a dievčatá raz vyrastiete a rodičia 

zostarnú. Buďte im nablízku. Tak ako Rút bola blízko Noemi a Pán Boh ju zato veľmi požehnával. Obetavosť. 

Lebo mala oči otvorené pre toho druhého. Ona nepovedala: „Čo ma po tom. Ja som ti tu nekázala prísť 

z toho Betlehema. Mala si si tam pekne zostať. Ja si tiež zostanem tu.“  Nie. Ona videla že Noemi ju 

potrebuje a Pán Boh ju zato požehnával.  

Druhá vlastnosť, bola pracovitá. Ten Bóz videl, aká je pracovitá, že nie je lenivá. Každé ráno chodila 

na pole, aby pomohla Noemi. Buďme aj my pracovití. Teraz vaša práca je vaša škola. To je práca vaša. 

Nehovorme: „Mne sa nechce učiť. Vonku je tak pekne a nový PlayStation som dostal...“ Vtedy si spomeňte 

na Rút. „Rút, ako si to dokázala byť taká pracovitá? Daj aj mne takej sily, nech som aj ja taký pracovitý.“ 

Chlapci, keď budete pozerať po dievčatách, pracovité si pozerajte, nie leňušky. Aj modliť sa môžete: „Pane, 

ja sa už teraz modlím za svoju budúcu manželku, aby to bolo dobré, zbožné a pracovité dievča.“ Rút bola 

zbožná. Takú si pozerajte, ktorá bude rada chodiť do kostola, ku sviatostiam, ktorá bude mať rada Pána 

Boha. A dievčatá to isté. Pracovitých chlapcov pozerajte a zbožných, niektorí idú za kňazov, ale nie všetci. 

Z tých si treba vybrať. A Pán Boh vás bude požehnávať. Ale treba si vyberať. To Pán Boh za vás neurobí. Ale 

už teraz sa môžete modliť: „Pane, na príhovor Rút, tak ma požehnaj, aby som aj ja bola obetavá, pracovitá, 

zbožná a by som si aj ja hľadala takého pracovitého, obetavého a zbožného chlapca. Tak ma požehnaj.“ Čo 

znamená meno Rút? Rút znamená priateľka, kamarátka. Preto vám to hovorím, že už teraz buďme takí 

kamaráti jedni k druhým, v triede, na ulici... buďme dobrými kamarátmi. Dievčatá, nebuďte také, čo sa 

podrážajú navzájom, ohovárajú poza chrbát... ale také, čo si navzájom pomáhajú. Chlapci, buďte takí 

kamaráti, ktorí budete poctiví, spravodliví, nepodvádzajú pri hre... ale ako Rút. Dobrí, obetaví, pracovití. 

Preto si ju dávame do rodokmeňa, lebo je pre nás veľkým vzorom a Pán Boh ju požehnal. Neskôr, keď sú 

vianoce, tak Rút sa spomína pri narodení Pána Ježiša. Keď  sa spomína rodokmeň Pána Ježiša, my starší 

vieme, že je to taký „telefónny zoznam“: Abrahám mal syna Izáka, Izák mal syna Jakuba, Jakub mal syna 

Júdu, Júda mal Fáresa atď... Predstavte si, že v tom rodokmeni sa spomína aj Rút! Pán Boh na ňu nezabudol. 

Rút bola prababička Dávida. Lebo Rút mala Obeda, Obed mal Jesseho a Jesse mal Dávida. A Dávid sa stal 

kráľom a vzorom pre Pána Ježiša, ktorého volali Syn Dávidov.   Dnes večer prosme a modlime sa za svojich 

rodičov, aby mali Rút a Bóza ako vzor a aj my aby sme boli statoční, pracovití, obetaví a zbožní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úloha pre deti:  

 

1. Rút bola mladá vdova, ktorá sa s láskou starala o chorú svokru Noemi. 
 

Čo znamená meno Noemi? ................................................   
Zapíš si odpovede na otázky.  Potom v každom slove vyznač dané písmeno a prečítaj :   1/3,     2/1,   3/3,   
4/5,   5/1,   6/1,   7/4 .  Prvé číslo znamená poradie slova od  1 – 7 a druhé číslo znamená poradie písmena 
v danom slove.  
 

1. chrám=  
2. druh obilia=  
3. nevesty Noemi boli pôvodom=  
4. Noemi zomrel manžel  i dvaja synovia=   
5. syn Abraháma a Sáry=  
6. najväčšia čnosť=                       
 7. Zasľúbená zem= 
 
 

2. Čo povedala Rút svojej svokre Noemi, keď  ju posielala z Betlehema naspäť na Moabské roviny? Slová 
v zátvorke správne poskladaj. 
 
„( Na-haj-ne-lie ) na mňa, aby som ťa ( pus-la-o-ti ) a odvrátila sa od  (ba-te),  

 
lebo kde ( deš-pôj ) ty, tam ( dem-pôj ) i ja a tvoj Boh ( de-bu ) i mojím ( hom-Bo).“ 

 
 


