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Кад би сте могли упознати своје претке, и све људе 
који су живјели некада прије вашег времена у вашој 
породици, били бисте веома изненађени каквих  

људи је све било. У Библији, једна од
предака Исусових је Рута – Моавка, 
жена која је поштовала идоле.



Прича о Рути почиње у Израиљу 
послије времена судије Самсона, када 
је Божји народ престао вјеровати и 
поштовати Бога. Страшна глад је 
погодила земљу. Да ли знате шта је 
глад? Тако је! Глад је када нема воћа 
или не расту усјеви, а животиње, а 
понекад чак и људи умиру од глади.



Један човјек, Елимелех, напустио је Витлејем,са 
својом женом и два сина, тражећи храну. Отишао је 
у Моав, земљу у којој су се људи клањали идолима.



Али ствари 
нису ишле у 
добром правцу за Елимелеха и његову 
породицу. Он је умро, а потом и његова 
два сина. 

Његова жена, Нојемина, остала је сама 
са својим снахама, Орфом и Рутом. 
Обје снахе  су биле Моавке.

ХЕЛЕОН МАЛОНЕЛИМЕЛЕХ



Нојемина, сада удовица, чула је да је ГОСПОД 
походио њен народ давши им хљеба. Одлучила

је да се врати у своју отаџбину. Али
шта ће снахе урадити? Нојемина им је
савјетовала да остану у Моаву и да се

удају поново.



Орфа се вратила својој породици. Али 
Рута је одбила. Умјесто тога, Рута,
кроз пјесму пуну љубави, изјави да 
никада неће напустити Нојемину.



Нојеминини стари пријатељи су се 
обрадовали када су је видјели да се 
вратила у Витлејем. Али она је 

тражила да ју зову „Мара”
(горка) умјесто Нојемина 
(задовољна). „Јер ми велике 

јаде зададе свемогући”.
Нојемина се вратила 
без свега-осим Руте.



Иако је Рута поштовала идоле, 
као и већина људи у Моаву,
она их је напустила и почела 
поштовати Живог Бога 
Израиљаца. Рута је напорно 
радила да обезбиједи храну 
Нојемини. Сваки дан је 
ишла за жетеоцима у 
пољу и скупљала класје.



Воз, власник њиве, је чуо
како је Рута поштовала своју
свекрву.  Када ју је упознао, 
Воз јој помогао тако што је 
наредио својим жетеоцима 
да намјерно остављају 

прегршти класја иза 
себе. Воз је заволио Руту.



Када је Рута испричала 
Нојемини о Возу и његовој 
љубазности, старица се 
захвалила Господу. „Тај 

човјек нам је  род, и 
један од осветника

наших”.



Како је вријеме пролазило Воз је 
желио да ожени Руту и да се брине о 
Нојемини и њеној земљи. Али један 
ближи рођак је имао право првенства.
Он је желио земљу – али није желио 
Руту за жену. Закон је налагао 
да не може једно без другог.



У то вријеме, људи се нису руковали да потврде 
договор. Воз је скинуо сандале и јавно их предао 
том човјеку. Договор је постигнут. Рута је 
постала његова жена. Сада су она и 
Нојемина биле дио Возове породице.



Воз и Рута су назвали 
свог првог сина Овид.
Он је био дјед Давида, 
цара Израиља.



Али још дивније је то што је, Овид био 
предак Господа Исуса Христа. Исус је 
дошао из Давидове породичне линије да 
буде цар над царевима и Спаситељ свијета.

ЦАР НАД 
ЦАРЕВИМА



Рута: прича о љубави

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Књига о Рути

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130
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Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
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