LEKCE 47: NOEMI A RÚT
Biblický text k lekci: Rút 1 – 4
Cíle lekce:
- Dítě vlastními slovy popíše příběh Noemi a Rút (tragédie, rozhodnutí, sběr klasů, ochrana
Boáze, svatba)
- Dítě si uvědomuje, že utrpení nemusí být vysvětleno
- Dítě ví, že i když Boha nevnímáme, on o nás ví a má svůj plán
- Dítě vnímá, že utrpení a těžkosti pomáhají odhalit naši víru v Boha a obrací pozornost na něho
samotného
- Dítě si uvědomuje, že víra spolu se skutky nese ovoce (pilná sběračka Rút)
- Dítě chápe, že utrpení může být prostředkem k tomu, abychom naši pozornost nasměřovali na
věčnost
- Dítě ví, že je dobré v utrpení plakat s plačícími a nedávat jednoduché rady
Klíčové verše:
Rút 1,16: „Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš,
půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.“
2. Korintským 1,7: „Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni
také útěchy.“
Biblická fakta:
Elímelek s ženou Noemi odcházejí z Betléma do Moábských polí spolu se svými syny Machlonem a
Kiljonem.
Elímelek umírá a synové si vezmou za ženy Moábky – Rút a Orpu. Žili tam asi 10 let, pak i tito muži
zemřeli.
Noemi se vrací do Betléma, snachy chtějí jít s ní, nakonec jde jen Rút.
Rút si volí Hospodina za svého Boha, jde s Noemi pro ni do cizí země, kde je život nejistý.
Noemi si mění jméno na Mara (Hořká), protože má těžký život (zemřel ji manžel i oba zeťové).
Aby se uživili, jde Rút sbírat klasy na pole, které náhodou patří jejímu příbuznému Boázovi. Boáz ji
nechává na poli, poskytne ji ochranu a dokonce může pít vodu služebníků a jíst s nimi. Naschvál mají
pro Rút nechávat na zemi více klasů.
Po žních se v noci Rút setkává s Boázem a prosí ho, aby se stal jejím zastáncem (postaral se o ni, vzal
si ji za ženu). Existuje však ještě bližší příbuzný. Pak dal Boáz Rút 6 měr ječmene.
Ten druhý příbuzný ji nechtěl vykoupit. Na znamení toho, že se zřekl vykoupit Rút, si vyměnil
s Boázem střevíc.
Boáz si vezme Rút za manželku a měli spolu syna, kterého pojmenovali Obéd – to byl dědeček krále
Davida.
Pro zvídavé:
 Machlon a Kiljon byli Efraťané z Judova Betléma
 Noemi vzala dítě na klín = to byl v tehdejší době rituál adopce
 Na převzetí výkupního práva Boáze od jeho příbuzného dohlíželo v městské bráně 10 mužů
(starších)
Myšlenky k 47. lekci (aplikace):
 Noemi prožívá velice těžké chvíle a nedá se utěšit – v NZ máme napsáno, že máme plakat
s plačícími – účast v utrpení pomůže více, než „biblické veršíky“
 Utrpení do života může přijít i bez našeho přičinění (nemusí to být jenom za trest)











Zůstává jen otázka PROČ? – nemusíme na ni dostat odpověď, ale Bůh ví, proč – má vyšší
záměry, co přesahují naše chápání, náš život
Rút věří – rozhodne se jít do neznáma, přijímá jako pohanka Hospodina za svého Boha
Bůh dopouští těžké situace, ale i v nich má přehled co se s člověkem děje
Těžké situace vedou k Bohu blíže, vedou k Bohu samotnému, nich se tříbí naše víra – věřím
Bohu, protože mi něco dává, nebo mu věřím, když mi něco bere?
Rút a Noemi – dvě vdovy, bez zajištění, ale Bůh o nich ví, i když není vidět – Bůh je ti nablízku,
i když to tak nevypadá, necítíš ho, nevnímáš a možná i ignoruješ
Těžké věci obracejí naši pozornost k věčnosti – ve světle věčnosti najednou život, majetek
vypadá jinak
Mezi Boázem a Rút vznikne láskyplné pouto, ale neudělají nic špatného, Boáz jedná podle
pravidel a bere si Rút za manželku – stálo ho to možná ovládání, odříkání, ale kvalitní věci něco
stojí
Pán Bůh není ten, kdo by si liboval v lidském utrpení, ale vede nás k vyšším záměrům – nakonec
Noemi má syna, který se díky víry Rút dostává do rodokmenu Pána Ježíše Krista

Souvislost s Novým zákonem: Utrpení obrací pozornost k věčnosti (2. Korintským 1,4-7)
„On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás
skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse;
docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v
jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také
útěchy.“
Utrpení a těžkosti se nevyhýbají ani Božím dětem. Nevyhnuly se dokonce ani samotnému Bohu, když
v osobě Ježíše Krista šel na kříž. Když se vše v životě hroutí, všude okolo je smrt, člověk si uvědomuje
svou malost a nízkou hodnotu všech věcí, na které tolik spoléhal. Bůh však o našem utrpení ví, ale
někdy ho nechává, abychom se zaměřili na něho samotného. V utrpení se můžeme setkat s milujícím
Bohem, který nás bere do náruče a ukazuje nám věčný domov, protože pro toho, kdo důvěřuje Bohu,
život smrtí nekončí. Nejpozději po smrti přijde to nejlepší. Utrpení odvrací pozornost od věcí, na které
se tak moc upínáme, když se máme dobře.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Sbírání drobných věcí (např. hrachu) – motiv sbírání klasů. Úkolem dítěte je za vymezený čas
přenést z jednoho místa na druhé co nejvíce hrachu, ale tak, že může brát hrách jen mezi prsty na
rukou (s nataženou dlaní). Co spadne cestou, nepočítá se.
2. Silná „Rút“ – motiv toho, že Rút unesla těžkou váhu ječmene. Úkolem dítěte je co nejvíce krát
zvednout předmět (např. těžkou roli papíru, židli, činku apod.). Dítě předmět uchopí do rukou a ve
stoje ji zvedá z předpažených rukou nad hlavu a takto opakuje do vysílení. Mezi cviky se neodpočívá.
3. Obiloviny – motiv toho, že to byla obživa pro Noemi a Rút. Úkolem dětí je napsat co nejvíce druhů
obilovin a výrobků z nich za časový limit 2 – 3 minuty.
4. Poskládání obrázku Rút a Boáze – úkolem je poskládat rozstříhaný obrázek. Zdroj obrázku např.
zde. Možno jednotlivé části obrázku poschovávat po místnosti. Vítězí ten, kdo správně sestaví
obrázek jako první.
Řešení k úkolu č. 3 z pracovního listu: Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu, Tvůj lid bude
mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.
Řešení k úkolu č. 5 z pracovního listu: Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení,
tak budete účastni také útěchy

