Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Vedoucí skupiny:

1. lekce:

Rút
Špatná rozhodnutí

Přečti si:
Rút 1,1-14

c5

Klíčový verš:
Soudců 21,25

Tyto čtyři lekce jsou o rodině, která žila mnoho let před narozením Davida, největšího
izraelského krále. Příběh se odehrává v době, kdy se Izraelci odvrátili od Boha a své
životy žili hříšným a sobeckým způsobem.
Vypiš klíčový verš. Popisuje, jak lidé žili:

/2

Je důležité, abychom se v našich životech řídili tím, co je správné, a abychom
následovali Boha. V tomto biblickém úryvku se dozvíme o lidech, kteří si vybrali
správně, zatímco druzí udělali špatná rozhodnutí.
S
20 kilometrů
O:

1) Název města, kde rodina žila v Izraeli.
2) Země, do které odešli.
Urazili něco přes 80 kilometrů.
O:

Jeruzalém
B

Napiš důvod, proč se rozhodli opustit svůj domov:

V biblické době měla často jména lidí a míst svůj význam.
O:

/2

Doplň názvy do mapy:

Vypiš první písmeno každého obrázku a zjistíš, co znamená Betlém:

Vidíme tedy, že tento název skutečnosti Neodpovídal.

M

starší žáci

O:

/1
/1

O:
Tady je rodina z našeho příběhu připravena na cestu.
Jak se jmenují otec a matka?
Jak se jmenují synové?
Neměli odcházet do Moábu, protože to byla země plná hříchu, kde se lidé klaněli modlám.
Bylo by rozumnější důvěřovat Bohu a zůstat v zemi, kterou jim dal. V cizině došlo k tragédii.
O:

Na náhrobní kámen napiš jméno muže, který zemřel:

O něco později se do Noemina života vrátila na chvíli radost.
Její dva synové se oženili.
O:

/2

Rozlušti písmena a zjistíš jména jejich manželek:
ÚTR

A došlo k další tragédii.
O:

OPAR

/3

Na náhrobní kameny dopiš další jména zemřelých:

Najednou máme v příběhu tři vdovy. k Noemi se zanedlouho donesla dobrá zpráva z Betléma.
O:

/4

Vypiš VlASTNÍMI SlOVY, co uslyšela:

Všechny tři se proto vydaly do Judeji. Po chvíli se zastavily a Noemi poděkovala Orpě a Rút za jejich
laskavost. Prosila je, aby se vrátily ke svým rodinám. Obě se tomu nejprve bránily a chtěly s Noemi
pokračovat v cestě, ta je však vytrvale přesvědčovala k návratu.
O:
Napiš na linky pod ukazatel jména snach
podle cíle jejich cest:

MOÁB

BeTlÉM

/1

/2

Ženy plakaly. Jedna ze snach se nakonec rozhodla
vrátit domů. Druhá zůstala se svou tchýní.
Tento příběh je o rozhodnutích, která musí lidé dělat. elimelech se rozhodl odejít do Moábu,
Machlon a kiljon se rozhodli oženit a Noemi se rozhodla vrátit domů. Rút a Orpa se také
rozhodovaly o své budoucnosti. I my děláme během svého života nespočet rozhodnutí. Ale
nejdůležitějším rozhodnutím je, co uděláme s Pánem Ježíšem.
O:

Vyhledej Jan 1,12 a vypiš, co Bůh slibuje těm, kdo se rozhodnou přijmout Pána Ježíše:
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celkeM:

/2

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

2. lekce:

c5

JMÉNO:

Rút
Vdovy se vracejí

Přečti si:
Rút 1,14-22,
2,1-3

klíčový verš:
Rút 1,16-17

Orpa se rozhodla vrátit k rodičům. Rút se rozhodla následovat Noemi do Betléma. Rútina
slova v klíčovém verši ukazují, jak moc svou tchýni milovala a jak jí byla věrná.
O:

Doplň chybějící slova v bublině:

„ ............... , půjdu,

kde zůstaneš, tam budu.
Tvůj lid bude ............

A tvůj Bůh ....................

kde zemřeš, .....................

.................... mě s tebou rozdělí!“

/5

Noemi třikrát naléhala na Rút, aby se vrátila ke své rodině, do své vlasti a ke svým bohům.
Rút se však rozhodla věřit v pravého Boha a být s Noemi. Rozhodla se správně.
když dorazily do Betléma, nastal mezi lidmi rozruch.
O:

co říkali?

Její známí si museli všimnout změny, která se s Noemi udála, protože byla velmi nešťastná!
Jak jsme si všimli, jména lidí mají často nějaký význam. Někdy se však jméno k osobě vůbec
nehodí!
O:

Noemi chtěla změnit své jméno. Jak jí teď lidé měli říkat?
-3-

/1
/1

O:

1

Uveď dva důvody, proč ho chtěla změnit:

/2

2
Víš, co znamená Tvé jméno?
O:

Vylušti dvě slova v následující větě:
ENIMO __ __ __ __ __ znamená „rozkoš má“ a RAAM __ __ __ __ znamená „zatrpklá“.

O:

Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

/2

Betlém leží v moábské zemi.

Orpa a Rút se přestěhovaly do Betléma.
„Všemohoucí“ je Boží jméno.
Právě začínala sklizeň ječmene.

/5

Rút šla pracovat na pole.
Ve 2. kapitole se v příběhu objevuje nová postava.
O:

Podívej se do složky údajů a vyber správné odpovědi:
ÚDAJE

SLOŽKA

Jméno
Boáz / Obéd / Machlon

Zaměstnání:
pastýř / sedlák / rybář

Rodinný předek:
David / Elimelech / Saul

Stav:
bohatý / chudý

/4
Pohlédneme-li zpět, spatříme v Rútině životě velkou změnu!
Už neuctívala falešné bohy moábské země, ale živého Boha
Izraele.
I my potřebujeme změnu. Už ses odvrátil/a od svých hříchů
k Pánu Ježíši kristu?
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celkeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

3. lekce:

c5

JMÉNO:

Rút
Bohatý příbuzný

Přečti si:
Rút 2,1-23

Noemi a Rút byly velmi chudé a ještě k tomu vdovy. Rút však byla připravena tvrdě pracovat,
aby obstarala jídlo pro Noemi a sebe. Šla tedy paběrkovat na pole. To znamená,
7.
že sbírala klasy, které po žencích zůstaly (viz leviticus 23,22).
O:

Doplň křížovku:

3.

1. Název rolníků sklízejících úrodu.
2. Město, odkud přišel Noemin příbuzný.
3. Slovo pro sbírání zbylých klasů na poli.

1.

6.

Klíčový verš:
Rút 2,20

5.

4.

4. Rolníci řekli: „Hospodin ti ....!“

6. Roste tam obilí.

5. Jméno vdovy, která šla sbírat ječmen.

7. Majitel pole.

/7

2.

když se Boáz přišel podívat, jak pokračuje práce na poli, všiml si Rút a optal se na ni.
O:

co mu jeho služebník o Rút řekl (viz verše 6 a 7)?
Je to ...............

...............................
.........................

Zeptala se mě .......

...............................
.........................

Pracuje od

...............................
.........................

/3

Rút se musela před Boázovou laskavostí poklonit. cítila, že jakožto cizinka si takovou
pozornost nezaslouží (viz 10. verš).

Boázův přístup k Rút je obrazem Boží milosti k nám.

Boží MILOST je Boží přízeň k lidem, aniž by si ji zasloužili.

Jak je úžasné, že nás Bůh miluje i navzdory naší hříšnosti. Svou lásku nám ukázal tím, že poslal
Pána Ježíše, aby za nás zemřel. Skrze něho můžeme vstoupit do Boží přízně navěky!
O:

Boáz byl velmi laskavý člověk. Vysvětli VlASTNÍMI SlOVY,
proč byl laskavý zrovna k Rút (11. verš):

-5-

/1

Podobně jako slepice ochraňuje svá kuřátka pod svými křídly, tak ochraňuje Bůh ty, kdo mu
důvěřují. kuřátka běží ke své matce slepici, když cítí, že jim hrozí nebezpečí. Vkládají do ní svou
důvěru.
Boáz ujistil Rút, že se o ní Hospodin postará stejným způsobem.
O:

Vypiš, co řekl ve 12. verši:

/1
Boáz byl k Rút velmi štědrý. Dal jí vše, co potřebovala.
O:

Obrázky a verše Ti pomohou doplnit chybějící slova:
Verš 9

Verš 14

Verš 14

Verš 16

Boáz jí dovolil pít z .................................... a v době oběda ji nabídl .................................... .
Posadila se k žencům a Boáz jí podal pražené .................................... . Poté přikázal svým

služebníkům, aby pro ni schválně nechávali víc klasů ječmene.

/4

Rút přinesla domů spoustu jídla a Noemi z toho poznala, že se o ně Hospodin stará.
O:

Vypiš klíčový verš:

O:

Napiš, co řekla o Boázovi:

/1
/1

Nebyla náhoda, že Rút šla zrovna na Boázovo pole a že Boáz byl jejich blízkým příbuzným. Bůh řídí
naše životy i v těžkých chvílích. On to pro Rút a Noemi předem naplánoval, vedl jejich životy, aby se
jeho záměr splnil.
Na konci této kapitoly je Rút stále věrná Noemi.
O:

1

Podívej se na 23. verš a vypiš dvě věci, které Rút udělala:

/2

2
-6-

celkeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

4. lekce:

c5

JMÉNO:

Rút
Boží vůle

Přečti si:
Rút 3,1-18,
4,1-17

Rútin příběh měl šťastný konec. Našla nového manžela!

Klíčový verš:
Žalm 37,5

Noemi sehrála v uzavření jejich sňatku důležitou roli.
O:

Přečti si Rút 3,1-18. Pravdivé věty označ fajfkou, nepravdivé křížkem:

Noemi řekla Rút, aby šla na pole a lehla si k Boázovi.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Rút udělala přesně to, co jí Noemi poradila.
Rút vešla za Boázem do jeho stanu.
Boáz spal tvrdě celou noc.

Rút připomněla Boázovi, že je její příbuzný.
Boáz se za to na Rút velmi rozčílil.
Boáz slíbil, že Rút pomůže.

Boáz dal Rút hrstku ječmene.

/8

Potom musely Noemi s Rút čekat, co se bude dít.
O:

Přečti si Rút 4,1-11, doplň křížovku a zjistíš, jak se naplnila Boží vůle v Rútině životě:

1. Věc ohledně Noemina dílu pole se vyřizovala u městské ....
2. kolik svědků Boáz k jednání svolal?

4.

1.

3. elimelech byl podle Boáze jeho ...
4. Druh obuvi (pouze 1 kus)
5. a 6. Stařešinové přáli Boázovi,
aby Rút byla jako dvě sestry. které?

2.

7.

6.

5.

7. Čí to byly manželky?
3.

/8
-7-

úroveň 3

A tak byla Noemi opět šťastná - Boáz si vzal Rút za ženu a Hospodin jim požehnal
narozením syna. Ten se o mnoho let později stal dědečkem velmi důležitého
člověka v dějinách Izraele.

O:

Vyplň jména do rodového stromu:
D
J

O

Rút

Boáz

/3

Bůh měl tedy pro Rútin život nádherný plán. Požehnal jí v mnoha směrech,
protože mu důvěřovala a byla poslušná jeho vůli.
O:

Rútin příběh je důkazem toho, co říká klíčový verš. Vypiš ho:

/1
O tisíc let později se ve stejném městě – Betlémě – narodil Pán Ježíš. Byl přímým
potomkem Rút (Matouš 1,5).
Jak je úžasné, že si Bůh vybral cizinku, která kdysi obětovala falešným bohům, aby
se stala důležitou postavou v jeho velkém plánu spasení! Díky tomuto plánu
můžeme všichni poznat Boha a radovat se z jeho požehnání navěky.

c5
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

celkeM:

Poznámky:

lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
celkem:

celkový součet:
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