
		

RUTA	
SLEDI	BOGU	

RUTINA	KNJIGA	

Pričujoča	 lekcija	 otrokom	 razkrije,	 da	 pripadajo	 Bogu	 in	 da	 imajo	 na	
izbiro,	ali	mu	bodo	v	veri	sledili	ali	ne.	

	

	
	

1.	lekcija	

	

1

Teme:	
Vera,	slediti	Bogu,	Ruta.	
	
	
	
POBARVAJ	BOŽJI	SVET	(aktivnost)	
Otroci poiščejo državo, v kateri živijo in vidijo, 
kako čudovit svet je ustvaril Bog. 
	

Teme:	
Božji	 otrok,	 Cerkev,	 stvarjenje,	 družina,	
samopodoba.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
V	 učilnico	 pred	 pričetkom	 ure	 prinesite	 velik	
zemljevid	 sveta	 ali	 globus.	 Za	 vsakega	 otroka	
natisnite	kopijo	pobarvanke.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Ko	 pridejo	 otroci,	 jih	 vprašajte,	 če	 lahko	 na	
zemljevidu	 ali	 globusu	 najdejo	 državo,	 v	 kateri	
živijo.	Pomagajte	jim,	če	je	potrebno.	Potem	dajte	
vsakemu	 otroku	 kopijo	 pobarvanke	 “svet”.	 Vsak	
naj	svojo	državo	pobarva	zeleno,	preostalo	kopno	
pa	rumeno	ali	rdeče.	Vodo	naj	pobarvajo	z	modro.	
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Med	 barvanjem	 se	 odgovorite	 na	 naslednja	
vprašanja.	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Kako	se	imenuje	država,	v	kateri	živimo?	
2) Ali	v	tej	državi	ljudje	častijo	Jezusa?		
3) Ali	poznaš	nekoga,	ki	živi	v	drugi	državi?	
4) Ali	veš,	v	katerem	delu	sveta	 je	živel	Jezus?	(Na	

zemljevidu	ali	globusu	pokažite	otrokom	deželo,	
kjer	je	Jezus	živel.)	

	

Po	želji	razdelite	otrokom	pobarvanko	Ruta	ostane	
z	Naomi	(str.	7).	

	
	

	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	 posebej	 za	 učitelje,	 da	 bi	

Božja	beseda	bila	podeljena	na	pomenljiv	način.		
c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	

Božje	besede	 in	povabilo	Svetemu Duhu,	naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.		
b) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
PRIPOMOČKI:	
Velik	zemljevid	sveta	(str.	6)	ali	globus	
Pobarvanka	(str.	7)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Ruti	in	Naomi	neposredno	iz	Svetega	pisma.	Če	je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Današnja	 zgodba	 govori	 o	 mladi	 ženski,	 ki	 je	
odrasla	 v	 državi,	 v	 kateri	 niso	 častili	 Boga.	
Namesto	tega	so	častili	malike.	Toda	ta	mladenka	
je	 spoznala	 neko	 prav	 posebno	 osebo,	 ki	 jo	 je	
poučila	 o	 resničnem	 Bogu.	 Preberimo	 zgodbo	 in	
videli	bomo,	kako	se	je	njeno	življenje	spremenilo.		
	

Preberite	 zgodbo	Ruta	 sledi	 Bogu	 (predloga	 str.	
8)	 ali	 preberite	 svetopisemski	 odlomek	 iz	 Rute	
1,1-22.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Ali	 so	 ljudje	 v	 deželi	 Moab	 častili	 malike	 ali	

sledili	Bogu?	(Častili	so	malike.)		
2) Od	kod	so	prišli	Naomi	in	njena	dva	sinova?	(Iz	

mesta	Betlehem	v	Judeji.)	
3) Kje	sta	živeli	Ruta	in	Orfa?	(V	Moabu.)	
4) Katera	 je	 šla	 z	 Naomi,	 ko	 se	 je	 ta	 vrnila	 v	

Betlehem	–	Ruta	ali	Orfa?	(Ruta.)	
5) Ali	je	šla	Ruta	z	Naomi	zato,	ker	je	hotela	častiti	

malike?	(Ne,	hotela	je	služiti	Bogu.)	
6) Ali	 bi	 moralo	 Ruto	 biti	 strah	 slediti	 Naomi	 v	

Betlehem?	 Zakaj	 ja	 ali	 zakaj	 ne?	 (Ni	 se	 ji	 bilo	
treba	 bati,	 ker	 bo	 živela	 v	 deželi,	 kjer	 ljudje	
častijo	resničnega	Boga.)	

7) Če	bi	bil/-a	ti	Ruta,	ali	bi	ti	bilo	težko	zapustiti	
svoj	dom	in	iti	v	deželo,	kjer	še	nikoli	nisi	bil/a?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

8) Ali	je	dobro	ves	čas	slediti	Bogu?	(Ja.)	
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ČE	GREŠ	TI,	GREM	TUDI	JAZ	(aktivnost)	
Pri aktivnosti se bodo otroci naučili, kako slediti 
drug drugemu, tako kot je Ruta sledila Naomi. 
	

Teme:	
Slediti	Bogu,	Ruta.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 dve	 kopiji	 sličic,	 ki	 jih	 je	 potrebno	
izrezati.	 Vsako	 sličico	 izrežite	 in	 jo	 prilepite	 na	
papirnat	krožnik.	Ko	končate,	bi	moral	vsak	 imeti	
dva	krožnika	s	sličico	postelje,	dva	s	sličico	letala,	
dva	 s	 cerkvijo	 in	 dva	 s	 sličico	 hrane.	 (Če	 imate	
večjo	 skupino	 otrok,	 lahko	 natisnete	 več	
kompletov	in	imate	za	vsako	sličico	3	krožnike.)	
	

Nato	natisnite	kopije	navodil	1,	2,	3	in	4	in	izrežite	
vsak	 komplet	 navodil.	 Vsak	 par	 (dvojica)	 otrok	
potrebuje	en	komplet	navodil.	Navodila	naj	bodo	
v	 različnem	 vrstnem	 redu,	 tako	 da	 skupine	 ne	
bodo	šle	istočasno	na	isto	mesto.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Papirnate	 krožnike	 razporedite	 po	 tleh	 v	 učilnici	
tako,	da	bodo	obrnjeni	s	sličicami	navzgor.	Potem	
razdelite	 otroke	 v	 pare.	 Vsakemu	 paru	 dajte	
enega	od	štirih	listov	z	navodili.	

Ponavljajte	 vrstico	 tako,	 da	 jo	 nekajkrat	 zrecitirate	
naglas.	Potem	naj	si	otroci	izmislijo	melodijo	in	po	njej	
zapojejo	Bogu	vrstico	v	zahvalo.	

»Moj	Bog	si	ti,	
hočem	se	ti	

zahvaljevati.«	
Psalm	118,28a	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	 ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Beli	papirnati	krožniki	
Škarje,	lepilo	
Slike	za	izrezovanje	(str.	9)	
Kopija	navodil	(str.	10-11)	
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Kaj	boste	naredili:	
Vsi	 otroci	 naj	 vstanejo.	 Razložite	 jim,	 da	Bog	 želi	
od	 nas,	 da	mu	 sledimo,	 kamor	 koli	 gremo.	 Nato	
zakličite	eno	barvo.	Otroci	morajo	v	učilnici	hitro	
poiskati	en	predmet	te	barve,	iti	do	njega	in	nanj	
položiti	svojo	dlan.	
	

Pri	 mlajših	 otrocih	 počakajte,	 da	 vsi	 najdejo	
predmet	in	se	ga	dotaknejo.	Nič	ni	narobe,	tudi	če	
se	 več	 otrok	 dotika	 istega	 predmeta.	 Če	 je	 med	
otroki	 nekdo,	 ki	 je	 barvno	 slep,	 mu	 pri	 iskanju	
pomagajte.	
	

Starejšim	otrokom	lahko	pri	igri	dodate	izziv,	tako	
da	potem,	ko	zakličete	barvo,	še	preštejete	do	5.	
Kdor	ne	uspe	najti	 predmeta	 izbrane	barve	 in	 se	
ga	dotakniti	v	5	sekundah,	izpade	iz	igre.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ne	 glede	 na	 to,	 kam	 gremo,	 ali	 v	 trgovino,	 v	
posteljo,	 na	 dolg	 izlet	 z	 avtom	 ali	 celo	 če	 se	
preselimo	in	gremo	živet	drugam,	je	Bog	vedno	z	
nami	 in	 želi,	 da	mu	 sledimo.	 Ker	 je	 Bog	 povsod,	
mu	 lahko	 sledimo,	 kamor	koli	 gremo.	 Sedaj	bom	
rekla	eno	barvo	 in	vi	morate	 tukaj	v	učilnici	najti	
en	 predmet	 te	 barve.	 Pojdite	 do	 tega	 predmeta	
tako	 hitro,	 kot	 le	morete,	 in	 se	 ga	 dotaknite.	 Pa	
poglejmo,	 kako	 hitro	 lahko	 to	 naredimo.	 Ste	
pripravljeni?	
	

»Vsi	sledimo	Bogu	do	zelenega	predmeta!«	
»Vsi	sledimo	Bogu	do	belega	predmeta!«	
»Sedaj	 pa	 vsi	 sledimo	 Bogu	 do	 rdečega	
predmeta!«	Itd.	
	
	DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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Kaj	boste	povedali:	
V	 Ruti	 1,16	 reče	 Ruta	 Naomi:	 »Kamor	 greš	 ti,	
grem	 tudi	 jaz.	Kjer	boš	ostala	 ti,	 bom	ostala	 tudi	
jaz.	 Tvoje	 ljudstvo	 bo	 moje	 in	 tvoj	 Bog	 bo	 moj	
Bog.«	 Ruta	 je	 bila	 pripravljena	 slediti	 Bogu	 in	
storiti,	kar	koli	jo	je	Naomi	prosila.	
	

Danes	 boste	 sledili	 navodilom	 in	 skupaj	 s	
prijateljem	potovali	do	različnih	ciljev	–	točk.	Da	bi	
našli	 točko,	morate	delati	v	parih.	Vsaka	točka	 je	
predstavljena	 s	 sličico	 na	 listu	 z	 navodili.	 Ne	
sledite	 ostalim	 skupinam,	 saj	 imajo	 drugačna	
navodila	kot	vi.	
	

Naj	 vam	 pokažem,	 kaj	 boste	 morali	 storiti,	 ko	
najdete	 posamezno	 sličico.	 (Dvignite	 list	 z	
navodili.)	Nekateri	izmed	vas	že	znate	brati,	drugi	
ne,	a	to	ni	pomembno.	Vse,	kar	morate	storiti,	je,	
da	 isto	 sličico,	 kot	 jo	 imate	 na	 listu	 z	 navodili,	
najdete	 na	 papirnatem	 krožniku	 nekje	 tukaj	 v	
učilnici.	 Potovati	 morate	 skupaj,	 v	 parih.	 Ko	
najdete	 posamezno	 točko,	 morate	 storiti	
naslednje:	
	

(Stojte	ob	krožniku	 z	ustrezno	 sličico,	medtem	ko	
otrokom	kažete	sledeče:)	
Ko	pridete	do	sličice	s	posteljo,	se	uležite	na	tla	in	
pretvarjajte,	da	spite.	
Ko	pridete	do	hrane,	se	delajte,	da	jeste.	
Ko	pridete	do	letala,	se	delajte,	da	letite	okrog	vse	
do	naslednjega	krožnika.	
Ko	pridete	do	cerkve,	slavite	Boga.	
Pa	 poglejmo,	 kako	 dobro	 znamo	 sodelovati	 in	
slediti	navodilom.	Smo	pripravljeni?	
	
	
	
VEDNO	SLEDI	BOGU	(igra)	
Otroci poskušajo biti čim hitrejši in tako 
pokažejo, kako hitro lahko sledijo Bogu. 
	

Teme:	
Slediti	Bogu,	poznati	Boga.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	

PRIPOMOČKI:	
Nič	
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Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	 Boga	 za	 priložnost	 da	 se	 učimo	 o	

njem	in	smo	del	Božje	družine.	
b) Prošnja	za	varnost	in	zdravje	otrok.		
c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	

Prigrizek:	
Začnite	 čas	 za	malice	 z	molitvijo	 in	 zahvalo	Bogu	
za	 to,	 kako	 čudovit	 je	 in	 da	nas	 ljubi,	 kamor	 koli	
gremo.	Otrokom	lahko	ponudite	nekaj	gumijastih	
bonbonov	 različne	 barve.	 Ko	 se	 sladkajo,	 jih	
spomnite,	 da	 je	 Božji	 svet	 poln	 številnih	 lepih	
barv,	dežel	in	ljudi	ter	da	Bog	ljubi	vse.	
	
	
	
OČE,	SIN	IN	SVETI	DUH	(igra)	
Zabava za otroke vseh starosti. Kdor prepozna tri 
osebe Trojice, ostane v igri. 
	

Teme:	
Zabava,	Sveti	Duh,	Trojica.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 igre	 vzemite	 zaščitni	 trak	 in	 ga	
zalepite	na	tla	v	ravni	črti	dolžine	4,5	do	6	m	(cca.	
60	 cm	 za	 vsakega	 otroka).	 Uporabimo	 besede:	
»Oče,	Sin	in	Sveti	Duh«.	Voditelj	igre	mora	otroke	
poskušati	zmesti,	da	se	zmotijo.	
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Kaj	boste	naredili:	
Najprej	 naj	 se	 otroci	 poravnajo	 vzdolž	 črte	 tako,	
da	 so	 obrnjeni	 v	 isto	 smer.	 Potem	 jim	 pokažite,	
kaj	 morajo	 storiti,	 ko	 rečete	 katero	 od	 besed:	
“Oče”,	“Sin”	ali	“Sveti	Duh”.	
Ko	otroci	zaslišijo	besedo	“Oče”,	morajo	z	obema	
nogama	skočiti	na	levo	stran	črte,	takole:	
	

Ko	rečete:	“Sin”,	morajo	z	obema	nogama	skočiti	
na	desno	stran	črte:	
	

Ob	besedi	“Sveti	Duh”	pa	morajo	skočiti	tako,	da	
je	črta	med	njihovima	nogama,	takole:	
	

Če	se	otroci	zmotijo,	recimo	da	gredo	na	napačno	
stran,	 skočijo	 na	 črto,	 padejo	 ipd.,	 so	 izločeni	 in	
morajo	počakati	do	naslednje	igre.	Kdo	ostane,	je	
zmagovalec.	 Kot	 vodja	 morate	 otroke	 poskušati	
malo	zmesti,	tako	da	bodo	mislili,	da	morajo	 iti	v	
drugo	smer,	kot	bi	morali.	Na	primer,	na	začetku	
nekajkrat	 rečete	“Oče,	Sin	 in	Sveti	Duh”,	 tako	da	
se	 otroci	 navadijo	 na	 zaporedje.	 Potem	 recite:	
Oče,	Sin,	Oče”	in	nekateri	otroci	bodo	nedvomno	
stopili	čez	črto,	saj	bodo	mislili,	da	boste	na	koncu	
rekli	“Sveti	Duh”.	
	

Igro	 igrajte	po	zgornjih	navodilih;	namesto	besed	
Oče,	 Sin	 ali	 Sveti	 Duh	 lahko	 uporabite	 tudi	
spodnje	besedne	zveze:	
	

Namesto	 “Oče”	 recite:	 “Slavimo	 Boga”,	 namesto	
“Sin”	 recite	 “Sledimo	 Bogu”	 in	 namesto	 “Sveti	
Duh”	recite:	“Ne	častimo	malikov!”	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	 boste,	 kaj	 se	 je	 Jožefu	
zgodilo	v	Egiptu.	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Zaščitni	trak	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 smo	 se	 učili	 o	 Ruti	 in	Naomi.	 Čeprav	 je	 bila	 Ruta	 pripadnica	 naroda,	 ki	 je	
častil	malike,	se	je	odločila,	da	bo	svoji	tašči	sledila	v	Betlehem,	da	je	lahko	častila	
edinega	pravega	Boga.	Otroci	 so	se	naučili	 tudi,	kako	 lahko	zvesto	sledimo	Bogu	
(svetopisemsko	besedilo	iz	Rute	1,1-18).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Moj	Bog	si	ti,	hočem	se	ti	zahvaljevati.«	(Psalm	118,28a)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 to	 vrstico	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	vrstico	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Igrajte	 se	 kratko	 igrico	 »Zrcalce,	 zrcalce«.	 Dva	 stola	 postavite	 tako,	 da	 bosta	
obrnjena	 drug	 proti	 drugemu	 in	 se	 usedite	 nasproti	 otroka.	 Cilj	 igre	 je,	 da	 otrok	
oponaša,	 kar	 delate,	 tako	 kot	 če	 bi	 se	 gledal	 v	 ogledalu.	 Po	 nekaj	 minutah	
zamenjajte	vlogi	in	potem	vi	oponašajte	otroka.	

Po	igri	razložite	otroku,	da	je	vzornik	nekdo,	ki	je	otroku	lahko	za	zgled	in	po	komer	
se	 lahko	 ravna;	 na	 primer	 mama,	 oče,	 teta,	 stric,	 bratranec/sestrična	 ali	 starejši	
brat/sestra.	Z	otrokom	naredita	seznam	oseb	–	pobožnih	vzornikov,	po	katerih	se	
lahko	zgledujeta.	Pogovorita	se	o	tem,	kaj	vama	je	všeč	pri	posameznih	osebah	in	
kako	Bog	uporablja	takšne	ljudi,	da	nam	pomagajo	na	naši	krščanski	poti.	Na	koncu	
naredite	 primerjavo	 med	 zgledovanjem	 po	 dobrem	 vzorniku	 in	 igro	 »zrcalce,	
zrcalce«.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti	za	načrte,	ki	jih	imaš	zame.	Tvoji	načrti	so	dobri	in	ne	slabi.	
Dajejo	 mi	 prihodnost	 in	 upanje.	 Gospod,	 daj	 mi	 v	 življenju	 dobre	 krščanske	
vzornike,	od	katerih	se	lahko	učim	in	se	po	njih	ravnam.	Amen.	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
Dragi	starši!	
	

Ta	 list	 vas	 seznanja,	 kaj	 se	 je	 vaš	 otrok	 danes	 učil	 pri	 verouku.	 Vključena	 je	
svetopisemska	 vrstica,	 predlagana	 aktivnost	 za	 utrjevanje	 lekcije	 in	 kratka	
molitev.	 Če	 boste	 vključeni	 in	 se	 boste	 pogovarjali	 s	 svojim	 otrokom,	 bo	 to	
poplačano	vam	in	otroku.	
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RUTA	SLEDI	BOGU	
	
Ruta	in	njena	sestra	Orfa	sta	bili	mladi	ženski,	ki	sta	živeli	v	deželi	Moab.	Moabci	so	častili	malike.	To	
je	slabo.	Vsi	recimo:	“To	 je	slabo.”	Namesto	tega	bi	morali	slediti	Bogu,	kajti	to	je	dobro.	Vsi	recimo:	
“To	je	dobro.”	
	
Kadar	koli	me	slišite,	da	rečem	“čaščenje	malikov”,	vsi	recite:	“To	 je	 slabo.”	Kadar	koli	pa	me	slišite	
reči	“slediti	Bogu”,	pa	vsei	recite:	“To	je	dobro.”	
	
Nekega	dne	 sta	Ruta	 in	Orfa	 srečali	dva	mladeniča	 iz	Betlehema,	mesteca,	kjer	 ljudje	 častijo	Boga.	
Mladeničema	 je	 bilo	 ime	Mahlon	 in	 Kilion.	 Iz	 Betlehema	 sta	 odšla	 zato,	 ker	 tam	 že	 dolgo	 časa	 ni	
deževalo.	 Dežela	 je	 bila	 zelo	 suha	 in	 ničesar	 ni	 bilo	 za	 jesti.	 Skupaj	 s	 svojo	 materjo	 Naomi	 sta	
prepotovala	vso	dolgo	pot	do	Moaba,	kjer	ljudje	častijo	malike.	(To	je	slabo.)	
	
Kmalu	sta	se	sestri	ruta	in	Orfa	zaljubili	v	Mahlona	in	Kiliona,	in	se	poročili	z	njima.	To	je	bilo	srečno	
obdobje	 za	 vse.	 Naomi	 je	 imela	 rada	 svoji	 snahi	 in	 naučila	 ju	 je,	 kako	 slediti	 Bogu	 (To	 je	 dobro.),	
namesto	da	bi	častili	malike.	(To	je	slabo.)	Toda	približno	10	let	pozneje	sta	Mahlon	in	Kilion	umrla.	To	
je	 bilo	 zelo	 žalostno	obdobje.	Nekega	dne	 je	Naomi	 izvedela,	 da	 je	 v	Betlehemu	 spet	 hrana.	Hura!	
Gospod	je	dal	dež.	Naomi	se	je	odločila,	da	se	vrne	v	svoje	domače	mesto,	kjer	ljudje	častijo	Boga	(To	
je	dobro.)	Ruta	in	Orfa	sta	šli	z	njo.	
	
Vse	tri	so	začele	hoditi	dolgo	pot	nazaj	v	Betlehem.	Ko	so	tako	malo	časa	hodile,	se	je	naomi	obrnila	k	
mladenkama	in	 jima	rekla:	“Vrnita	se	v	Moab,	kjer	si	 lahko	z	Božjo	pomočjo	najdeta	moža.”	Najprej	
sta	obe,	tako	ruta	kot	Orfa,	rekli:	“Ne,	s	tabo	greva.”	
	
Naomi	pa	je	odgovorila:	“Vrnita	se	domov,	hčerki	moji.	Zakaj	bi	hodili	z	mano?	Veliko	prestara	sem,	
da	bi	lahko	poskrbela	za	vaju.”	
	
Orfa	je	nato	Naomi	poljubila	v	slovo	in	odšla	nazaj	v	Moab,	kjer	častijo	malike.	(To	je	slabo.)	
	
Ruta	pa	 se	 je	držala	Naomi	 in	ni	hotela	oditi.	Dejala	 je:	 “Ne	 sili	me,	da	 te	 zapustim.	Kamor	greš	 ti,	
grem	tudi	jaz,	in	kjer	boš	ostala	ti,	bom	ostala	tudi	jaz.	Tvoje	ljudstvo	bo	moje	ljudstvo	in	tvoj	Bog	bo	
moj	Bog.	Želim	slediti	Bogu.”	(To	je	dobro.)	
	
Tako	se	je	Ruta	obrnila	proč	od	moabske	dežele	in	šla	živet	v	Betlehem.	Nikoli	več	ni	častila	malikov.	
(To	je	slabo.)	Ne,	Ruta	se	je	odločila,	da	bo	častila	Boga	in	mu	sledila.	(To	je	dobro.)	
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