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Ако можехте да се срещнете с пра-пра-пра
родителите си и с всички, които са били във вашия
род, може би щяхте да се изненадате от някои от тях. 

В Библията, един от предците на Исус
беше Рут – една Моавка, покланяща се
на идоли.



Историята за Рут започва след времето на Самсон, 
когато Божиите хора спряли да се доверяват и
покоряват на Бог. В страната имало ужасен глад. 
Знаете ли какво значи това? Точно така! Глад е
когато няма никаква реколта и
животните, а понякога и хората
умират от глад.



Един човек, Елимелех, напуснал Витлеем с жена си
и двамата си сина, за да търси храна. Той отишъл в
Моав, една страна, където хората се покланяли на

идоли.



Нещата не
вървяли добре
за Елимелех и семейството му в Моав. Той
умрял, а след него умряли и двамата му сина. 

Жена му, Ноемин, останала, заедно с жените на
двамата и сина – Рут и Орфа. И двете момичета
били моавки.

ХелеонЕлимелехМаалон



Ноемин, вече вдовица, чула, че Господ бил посетил
хората Си, като им давал храна. Тя решила да се

върне в родната си земя. Но какво щяли
да правят двете момичета? Ноемин ги
посъветвала да останат в Моав и пак да

се омъжат.



Орфа послушала съвета
и се върнала. Но Рут
отказала да се върне. Тя
обещала никога да не
напуска Ноемин.



Старите приятели на Ноемин много се зарадвали, 
като я видяли да се връща във Витлеем. Тя им

казала да я наричат
“Мара” (Горест), а не
“Ноемин”
(Благоугодност). Ноемин
била останала без
семейство – само Рут
била с нея.



Въпреки, че Рут се била
покланяла на идоли, както
повечето хора в Моав, сега тя
започнала да се покланя на
живия Бог на Израел. Рут
работила здраво, за да осигури
достатъчно храна за Ноемин. 
Всеки ден тя ходила след
жътварите и събирала
останалото жито.



Притежателят на лозето –
Вооз, чул колко добра
била Рут към Ноемин. 
Тогава Вооз заповядал на
жътварите си да не
събират всичкото жито, 
а да оставят и за Рут.
Вооз започнал да
харесва Рут.



Когато Рут разказала на
Ноемин за Вооз и
неговата добрина, 
старата жена започнала
да хвали Бог и казала: 

“Този човек е от
нашия род, близък
наш роднина”.



След време, Вооз поискал да се ожени
за Рут и да се грижи за Ноемин и
земята на семейството и. Но имало
друг, по-близък роднина, който искал
земята, но не искал Рут за жена. 
Законът обаче не позволявал да се
вземе земята, без жената.



В тези времена, хората не си стискали ръцете за да се
разберат за нещо. Другият роднина свалил обувката
си и публично я дал на Вооз, като това
означавало, че Вооз вече можел да
се ожени за Рут. Сега, тя и
Ноемин станали част от
семейството на
Вооз.



Вооз и Рут нарекли първия си син – Овид. Той бил
дядото на Давид, великият цар на Израел.



А най-хубавото било, че бебето Овид било праотец
на Господ Исус Христос. Исус произлязал от рода на
Давид и станал Цар на царете и Спасител на света.
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“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130
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