
Séria

Ženy v Biblii 

Noemi a Rúth
(Rút 1,8-22; 4,13-17)

Pozadie:  Elímelech a jeho žena Noemi, synovia Machlón Kiljón, kvôli hladu odišli z Judska do 
Moábu. Bolo to v čase,keď v Judsku bola doba sudcov (1375-1050 p.n.l.)  Moáb bol  východne 
od Mŕtveho mora. Synovia sa v Moábe oženili: Orpa a Rúth (boli to moábky, pohania voči 
židom). Po čase zomrel Elímelch, aj jeho obaja synovia. Zostali 3 vdovy: Noemi, Rúth a Orpa. 
Noemi sa vracia z cudzej zeme domov a svoje neveste ,už ako slobodné pre vydaj posiela späť 
do ich domov. Orpa odíde, ale Rúth chcela zostať s ňou.

-Niektorí hovoria, že odchod rodiny do Moábska bol prejavom malej viery, že ich Hospodin 
zachráni pred hladom a preto ich potrestal smrťou. Alebo preto, že synovia si vzali Moábky 
(hoci aj oni boli z Abrahámovej línie)

-Dôležité je, že sama Noemi vraví: „Choďte, navráťte sa každá do domu svojej matky! Hospodin  
nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne! “ (Ruth 1, 8) Nevesty boli láskavé k 
nej.

-Hoci jej rodina zažívala ťažké obdobie, hoci celý izraelský národ bol potrestaný hladom, 
Hospodin neopustil tých, ktorí zachovávajú jeho slovo. Použil si iných ľudí, aby zachoval svojich 
nielen pri živote, ale pri viere a dôvere v Neho. Ako Noemi aj my môžeme byť verní Bohu a 
predsa zažívať veľké trápenie. To neznamená, že Boh ťa opustil, alebo, že trestá. Biblia 
zdôrazňuje, že sa Boh aj v období našich trápení  vo všetkom láskavo stará o naše dobro. R 
8,28: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dob-
ro. “ a v. 36.:  „Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto 
všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. “  Noemi si mylne myslela, že je 
trestaná Hospodinom 2,20 Noemi povedal neveste: „Nech ho požehná Hospodin, ktorý ne-
odoprel svoju priazeň ani živým, ani mŕtvym! “

-Noemi je príkladom viery človeka a príkladom konania Hospodina v živote takého človeka.  
„Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde 
ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom! “ 
(1,16)
-Noemi predávala svoju vieru svojim nevestám. Dôsledok toho bolo, že Rúth mohla vyznať: Tvoj 
Boh bude mojim Bohom. Nestratila vieru, ako sa to často stáva, keď kresťan príde do 
bezbožného prostredia, ale ona priviedla svedectvom svoje „pohanské“  k poznaniu Hospodina. 
Zdravé jablko nakazilo zdravím choré, nie naopak. 
Viera Rúth v Boha bola príčinou toho, že zostala vo svojej láske k Noemi vernou. Rúth je 
stelesnením božej zásady: „Kto stratí živote pre mňa, získa ho!“ (Mt 10,39; Ruth 4,13 ). Rúth 
bola premenená Hospodinom.
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-Rúth mala zrejme hlboký zážitok s Hospodinom skrze Noemi, pretože sa jednoznačne rozhodla 
odísť s ňou k Izraelčanom, zostať s ňou až do smrti. To nebolo pre ňu ako pre pohanku ľahké, 
ani príjemné (židia sa dôsledne oddeľovali od pohanov). Avšak všetci v jej okolí hovorili o 
Rúthinom vzťahu k Noemi veľmi kladne, nekonala teda vypočítavo. Bolo vzácne, že ju prijali 
medzi seba, ako si želala :... tvoj ľud bude mojim ľudom...

-božiu starostlivosť, jeho plán a nie boží trest je vidieť vo vzťahu Boáza a Rúth. Boáz bol 
príbuzným Noemi. Rúth zbierala nevykosené klasy po žencoch, aby prežila. (3M 19,9 „Keď 
budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepoz-
bierajte. Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj; nechaj ich chudob-
nému a cudzincovi; ja som Hospodin, váš Boh. )

-Boáz ju poznal, z rozprávania ľudí, dovolil je pracovať u neho. 
„Hospodin nech ti odplatí za to, čo si urobila, nech sa ti dostane dokonalej odmeny od Hos-
podina, Boha izraelského, pretože si prišla hľadať útočisko pod Jeho krídlami. “ aj v dobe 
veľkého odpadnutia židov od Hospodina sa On nezmenil.  Opatroval tých, ktorí Ho hľadali z 
úprimného srdca. Príbeh Rúth je príbehom o vernosti božej oproti hriešnemu človeku, ktorý sa  
Mu oddá vierou. Ako Abrahám a Sára odpovedali vierou na božie zasľúbenie, tak Rúth prijala 
vierou, že jej konanie, zotrvanie s Noemi, cesta do Judska sú správne. Je rada, že sa rozhodla 
hľadať útočisko pod krídlami Hospodina.

-Boh ale ide ďalej, Boáz, hoci nie najbližší príbuzný, ako najbližší príbuzný má povinnosť 
postarať sa o rodinu Noemi. Preto v mestskej bráne, pred svedkami vykúpil Noemi, majetok aj 
Rúth, pretože najbližší príbuzný to nemohol urobiť. Tak získal aj Rúth. Potvrdenie odkúpenia sa 
potvrdzovalo vyzutím si topánky (obuvy) a daním náprotivnej strane. Tak zachráni česť a meno 
všetkých, celej rodiny.

-Boáz predstavuje predobraz Ježiša Krista, Zástancu, Vykupiteľa, ktorý podobne zachraňuje 
veriaceho človeka dvojakým spôsobom:

1) Kristus nás vykúpil svojou krvou, čím ochraňuje náš život od večnej smrti (Ján 3,16)
každý človek bez rozdielu bo vykúpený a zachránený krvou Ježiša Krista, ale nie každý to vo 
svojim živote príjme a uverí v túto Kristovu obeť. Dvere z božej strany sú otvorené, ale z našej 
ľudskej sú často zatvorené. Kristus má právo na každého človeka, pretože za každého dal svoj 
život, zaplatil za mňa, za teba, za bezdomovca, nepriateľa, rasistu, nacistu, moslima, indiána, 
divocha, masového vraha...
2) Zahrňuje nás ako vykúpených ľudí do svojho večného dedičstva v nebi (Zjav. 21,1-7) tým , 
ktorí v Neho uverili dal možnosť stať sa mu deťmi. To je možné iba vierou, ničím iným.

Boáz a Rúth mali syna Óbéda, ten sa stal pedkom kráľa Dávida a teda aj Pána Ježiša Krista. Boh 
takto dal príklad moábskej ženy, pohanky za vzor židom, pre jej vieru a dôveru, podobne, ako 
Pán Ježiš dal za príklad  rímskeho stotníka, kanánsku ženu a pod.  
Noemi sa stala pestúnkou tohto dieťaťa, akoby bolo jej vlastné. 

Účasť na kráľovstve božom nezávisí na fyzickom pôvode, ale na tom, ako podriadime svoj 
život Hospodinovi, či Mu uveríme a poslúchneme Ho!
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