
		

RUTA	NAJDE	
NOVO	ŽIVLJENJE	

RUTINA	KNJIGA	

Otroci	bodo	videli,	kako	je	Ruta	zaživela	novo	življenje,	po	tem,	ko	jo	je	
Boaz	odkupil	 za	ženo.	Naučili	 se	bodo,	da	 je	 Jezus	naš	odkupitelj,	ko	 je	
plačal	ceno	za	naše	grehe,	da	smo	lahko	del	Božje	družine.	

	

	
	

4.	lekcija	
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Teme:	
Blagoslovi,	prijaznost,	Ruta,	odkupitev.	
	
	
	
POGODBA	S	SANDALI	(ročno	delo)	–	1.	del	
Otroci se bodo naučili, da so ljudje v Rutinem 
času pri odkupovanju lastnine to potrdili 
zakonsko tako, da so si sezuli čevlje. 
	

Teme:	
Obljuba,	Ruta.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 dajte	 v	 dve	 od	 štirih	
skled	zemljo,	v	drugi	dve	skledi	pa	travne	bilke.	Za	
vsakega	otroka	pripravite	kos	rjavega	ali	zelenega	
papirja,	lepilo	in	plastičen	nož.	
	

Kaj	boste	naredili:	
1.del:	 Vsakemu	 otroku	 dajte	 kos	 tršega	 papirja,	
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lepilo	 in	 plastičen	 nož.	 Otroci	 naj	 z	 noži	 v	
poljubnem	 vzorcu	 razmažejo	 lepilo	 po	 papirju.	
Potem	naj	s	plastično	žlico	 iz	sklede	vzamejo	malo	
zemlje	 in	 jo	potresejo	po	razmazanem	lepilu.	Nato	
naj	dodajo	nekaj	travnih	bilk,	tako	da	ustvarijo	svoj	
kos	 zemlje.	 Ne	 pozabite	 na	 liste	 napisati	 imena	
otrok,	 da	 se	 izdelki	 ne	 bodo	 pomešali.	 Končane	
izdelke	 dajte	 na	 varno	 mesto,	 kjer	 se	 bodo	 lahko	
posušili.	
	

2.del	 (Pred	 tem	delom	otrokom	povejte	 zgodbo	o	
sorodniku	–	odkupitelju	iz	Rutine	knjige	4,1-15.)	
Otroci	 naj	 zberejo	 svoje	 kose	 zemlje,	 ki	 so	 jih	
izdelali	v	prvem	delu,	in	naredijo	velik	krog,	tako	da	
bodo	na	medsebojni	 razdalji	 za	 dolžino	 iztegnjene	
roke.	Nato	naj	 se	usedejo	 in	položijo	 svoje	 izdelke	
na	 tla	 pred	 seboj.	 (Če	 je	 otrok	 več	 kot	 10,	 lahko	
naredite	 več	 krogov;	 v	 vsakem	 naj	 bo	 en	 odrasel	
pomočnik).	
	

Izberite	otroka,	ki	bo	začel	 igro.	Hoditi	mora	okrog	
kroga	 in	 spraševati	 ostale	 otroke,	 če	 bi	 želeli	
odkupiti	 njegov/njen	 kos	 zemlje	 (polja).	 Ko	 je	 kos	
odkupljen,	si	mora	odkupitelj	sezuti	čevelj	in	ga	dati	
prodajalcu,	da	zapečati	nakup.	Potem	naj	naslednji	
otrok	v	krogu	stori	enako,	in	tako	naprej,	dokler	ne	
dobijo	 vsi	 otroci	 priložnosti,	 da	 prodajo	 svoj	 kos	
polja.	 Vsak	 košček	 polja	 se	 lahko	 proda	 samo	
enkrat,	 lahko	 pa	 en	 otrok	 kupi	 več	 kot	 en	 košček	
polja,	dokler	ima	čevelj,	ki	je	potreben	za	nakup.	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Trši	kartonast	papir	(zelen	ali	rjav)	
4	sklede,	zemlja,	travne	bilke	
Plastične	žlice	in	noži	
Flomaster,	lepilo	
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ima	na	 izbiro,	da	na	ponudbo	o	odkupitvi	 zemlje	
odgovori	 z	 ja	 ali	 pa	 ne.	 Prodate	 lahko	 samo	 kos	
zemlje,	 ki	 ste	 ga	 vi	 naredili;	 ne	 morete	 prodati	
zemlje,	 ki	 ste	 jo	 odkupili	 od	 nekoga	 drugega.	 Ko	
ne	 boste	 imeli	 več	 čevljev,	 da	 bi	 jih	 sezuli,	 ne	
boste	 več	 mogli	 odkupovati	 zemlje,	 ker	 nakup	
potem	 ne	 bo	 zakonit.	 Nekateri	 boste	 na	 koncu	
igre	 morda	 imeli	 več	 kosov	 zemlje,	 drugi	 pa	
nobenega.	Nekateri	boste	na	koncu	brez	 čevljev,	
drugi	 pa	 jih	 boste	 morda	 imeli	 troje.	 Potem	 ko	
boste	 vsi	 dobili	 priložnost,	 da	 kupite	 ali	 prodate	
zemljo,	bomo	vsakemu	vrnili	njegov	kos	zemlje	in	
dali	čevlje	nazaj	lastnikom.	
	
	
	
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.	
	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Kaj	boste	povedali:	
Kot	smo	se	naučili,	 je	bila	v	Rutinih	časih	navada,	
da	 od	 nekoga	 odkupiš	 zemljo	 z	 namenom,	 da	
zemlja	 ostane	 v	 lasti	 družine.	 Temu	 se	 reče	
odkupitev,	tisti,	ki	zemljo		odkupi,	pa	je	odkupitelj.	
Na	podoben	način	je	tudi	Jezus	odkupil	nas.	Kupil	
nas	 je	 in	plačal	 za	 vse	naše	grehe,	 ko	 je	umrl	na	
križu	 in	 potem	 vstal	 iz	 groba.	 Jezus	 je	 naš	
odkupitelj.	
	

V	naši	zgodbi	 je	Rutina	tašča	želela	prodati	nekaj	
zemlje,	 ki	 je	 bila	 last	 njenega	 pokojnega	 moža.	
Boaz	 je	 to	 želel	 odkupiti.	 Toda	pred	njim	 je	bil	 v	
vrsti	 za	 odkup	 bližnji	 sorodnik.	 Boaz	 je	 povedal	
temu	 možu,	 da	 bo,	 če	 bo	 odkupil	 zemljo	 od	
Naomi,	 moral	 vzeti	 tudi	 Ruto	 za	 ženo.	 Ko	 je	 to	
izvedel,	je	odkupitelj	zavrnil	ponudbo,	rekoč:	»Ne,	
ne	 jaz,	 ti	 jo	 odkupi	 zase.«	 To	 je	 bilo	 Boazu	 zelo	
všeč,	 saj	 je	 sedaj	 lahko	 odkupil	 zemljo	 in	 še	 vzel	
Ruto	 za	 ženo.	Da	bi	 pokazal,	 da	namerava	držati	
svojo	obljubo,	si	je	oni	drugi	sorodnik	sezul	sandal	
in	 ga	 dal	 Boazu.	 Zdaj	 se	 bomo	 igrali,	 da	 bomo	
nekomu	dali	svoj	kos	zemlje	v	odkup.	
	

Eden	po	eden	boste	vprašali	osebo	na	svoji	desni,	
če	 bi	 odkupil/-a	 vaš	 kos	 polja.	 Če	 se	 ta	 oseba	
odloči	za	odkup,	si	bo	sezul/-a	en	čevelj	in	vam	ga	
dala.	 Če	 ta	 oseba	 ne	 odkupi	 vaše	 zemlje,	 boste	
vprašali	 naslednjo	 osebo	 v	 krogu	 in	 tako	 naprej,	
dokler	 ne	 najdete	 nekoga,	 ki	 bo	 odkupil	 vaš	 kos	
polja.	 Potem	boste	 vzeli	 čevelj	 in	 se	 usedli	 nazaj	
na	svoje	mesto.	
	

Zapomnite	 si,	 da	 boste	 zemljo	 prodajali	 eden	po	
eden,	medtem	ko	boste	preostali	opazovali.	Vsak	

Vrstico	 zapišite	 na	 tablo	 in	 jo	 nekajkrat	 preberite	
otrokom.	Razložite	jim,	da	nam	bo	Bog,	ko	ga	iščemo	z	
vsem	 svojim	 srcem,	 dal	 novo	 življenje	 in	 nas	 preko	
Jezusa	blagoslovil.	
Vsako	 besedo	 vrstice	 napišite	 na	 ločen	 listek.	 Potem	
skrijte	 listke	 po	 sobi,	 tako	 da	 jih	 otroci	 lahko	 zlahka	
najdejo.	 Ko	 najdejo	 vse	 listke,	 še	 enkrat	 preberite	
vrstico.	Nato	jo	preberite	besedo	po	besedo,	da	lahko	
najdejo	ustrezen	listek	in	ga	položijo	na	mizo	ter	tako	
dobijo	celotno	vrstico	v	pravilnem	vrstnem	redu.	

»Kajti	kdor	me	najde,	
najde	življenje	in	prejme	
milost	od	Gospoda.«	

Pregovori	8,35	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Boazu,	 ki	 odkupi	 Ruto,	 neposredno	 iz	 Svetega	
pisma.	 Če	 je	 mogoče,	 uporabite	 otroško	 Sveto	
pismo,	da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Preden	 preberemo	 današnjo	 svetopisemsko	
zgodbo,	 imam	 za	 vas	 vprašanje:	 Kaj	 mislite,	 da	
pomeni	odkupiti	nekoga	ali	nekaj?	Ali	ste	že	slišali	
za	to	besedo?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
	

Boaz	se	je	želel	poročiti	z	Ruto,	toda	da	bi	to	lahko	
storil,	 je	moral	 najprej	 odkupiti	Naomino	 zemljo.	
Če	je	odkupil	zemljo,	je	lahko	imel	tudi	Ruto.	Toda	
prva	 oseba,	 ki	 je	 imela	 pravico	 in	 priložnost	
odkupiti	zemljo,	ni	bil	Boaz.	Bil	je	bližnji	sorodnik.	
To	je	bil	odkupitelj.	Kaj	bi	se	zgodilo,	če	bi	se	ta	
odkupitelj	odločil,	da	odkupi	Naomino	zemljo?	Bi	
se	Ruta	lahko	poročila	z	Boazom	ali	bi	jo	odpeljali	
proč	 in	 bi	 se	 morala	 poročiti	 z	 nekom	 drugim?	
Preberimo	današnjo	 zgodbo,	da	vidimo,	kaj	 se	 je	
zgodilo.	
	

Preberite	svetopisemski	odlomek	
iz	Rutine	knjige	4,1-10	in	13-15.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Koliko	mestnih	starešin	je	Boaz	prosil,	da	gredo	

z	njim	na	srečanje?	(Deset.)		
2) Kdo	je	prodajal	košček	polja?	(Naomi.)	
3) Kdo	je	imel	prvi	pravico,	da	kupi	polje,	Boaz	ali	

odkupitelj	(sorodnik)?	(Odkupitelj.)	
4) Če	bi	se	odkupitelj	odločil	kupiti	polje,	koga	bi	

moral	kupiti	še	poleg	polja?	(Ruto.)	
5) Zakaj	 bi	moral	 odkupitelj	 vzeti	 tudi	 Ruto?	 (Da	

obdrži	 ime	 družine	 s	 tem,	 da	 priskrbi	 dediča	
Naominemu	pokojnemu	možu.)	

6) Ali	 se	 je	 odkupitelj	 odločil	 za	 odkup	 polja	 in	
Rute?	(Najprej	je	hotel	imeti	polje,	toda	potem	
si	je	premislil.)	

7) Kdo	je	odkupil	polje	in	Ruto?	(Boaz.)	
8) Kako	sta	moža	zaključila	prenos	kupne	pravice?	

(Odkupitelj	 si	 je	 sezul	 sandalo	 in	 s	 tem	 dal	
Boazu	pravico,	da	postane	novi	odkupitelj.)	

9) Ali	 sta	 imela	 Ruta	 in	 Boaz	 po	 poroki	 otroka?	
(Ja.)	
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10) Kako	je	bilo	otroku	ime?	(Obed.)	
11) Ali	 misliš,	 da	 je	 Ruta	 našla	 novo	 življenje	 v	

Bogu?	 Ali	 misliš,	 da	 ji	 je	 Bog	 izkazal	 milost?	
(Ruta	 je	 najverjetneje	 našla	 novo	 življenje	 v	
Bogu.	 Blagoslovil	 jo	 je	 z	 novim	 možem	 in	
otrokom	ter	ji	tako	izkazal	milost.		

	

	
	
POGODBA	S	SANDALI	(aktivnost)	–	2.	del	
Se	nadaljuje	od	prej.		
	

	
	
	
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	prigrizek	z	molitvijo.	Zahvalite	se	Bogu,	da	
je	 poslal	 svojega	 Sina,	 da	 nas	 je	 odrešil.	 Prosite	
Boga,	naj	nam	izkaže	milost,	tako	kot	jo	je	izkazal	
Ruti.	 Enako	 kot	 prejšnji	 teden	 dajte	 vsakemu	
otroku	 pest	 mešanih	 prigrizkov	 (ribice,	 prestice	
…).	 Vprašajte	 otroke:	 »Kateri	 prigrizek	 ima	
najboljši	 okus?«	Otroci	 naj	 se	 odločijo,	 kateri	 od	
prigrizkov	jim	je	glede	na	okus	najbolj	všeč.	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

		ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	
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ZAPESTNICA	ODKUPITVE	(ročno	delo)	
Otroci bodo izdelali zapestnice odkupitve, ki jih 
bodo spominjale, da so odkupljeni po Jezusovi 
krvi. 
	

Teme:	
Božji	otrok,	križ,	čaščenje	Boga,	odkupitev.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 razrežite	 rdeči	 papir	 na	
trakove	 dolžine	 2,5	 cm.	 Za	 vsakega	 otroka	
potrebujete	en	trak.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Na	 tablo	 napišite	 besedo	 »odkupljen«.	 Poleg	
narišite	še	križ	 (†)	 in	simbol	za	denar	 (€).	Najprej	
boste	razložili	pomen	besede	»odkupitev«;	potem	
boste	 otrokom	 razdelili	 trakove	 rdečega	 papirja,	
da	 si	 bodo	 iz	 njih	 naredili	 vsak	 svojo	 zapestnico	
odkupitve.	 Otroci	 bodo	 nato	 s	 flomastri	 okrasili	
zapestnice	 in	nanje	prepisali	besedo	 in	simbole	s	
table.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ali	 je	 kdo	 že	 kdaj	 slišal	 za	 besedi	 »odkupiti«	 ali	
»odkupitev«?	 Odkupitev	 pomeni,	 da	 kupiš	 nazaj	
nekaj,	 kar	 pripada	 tebi.	 Mi	 pripadamo	 Bogu,	 a	
zaradi	greha	smo	bili	od	njega	 ločeni.	 Jezus	pa	 je	
plačal	za	vsakega	izmed	nas	in	za	vse	naše	grehe.	
Kako	mislite,	 da	 je	 Jezus	 odplačal	 čisto	 vsak	 naš	
greh?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
	

Jezus	 je	plačal	 za	nas	 s	 tem,	da	 je	umrl	na	križu.	
Postal	 je	 popolna	 žrtev.	 Jezus	 je	 daroval	 svoje	
življenje,	da	bi	nam	dal	novo	življenje.	V	1.	pismu	
Korinčanom	6,20	beremo:	»Odkupljeni	 ste	bili	 za	
visoko	 ceno.	 Zato	 poveličujte	 Boga	 v	 svojem	
telesu.«	
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Naredili	 bomo	 zapestnico,	 ki	 nas	 bo	 spominjala,	
da	 nas	 je	 Jezus	 odkupil	 in	 da	 moramo	 s	 svojimi	
telesi	 slaviti	 Boga.	 Preko	odkupitve	 imamo	 lahko	
novo	 življenje	 v	 Jezusu	 Kristusu.	 Rdeči	 papir	
predstavlja	kri,	ki	jo	je	Jezus	za	nas	prelil	na	križu.	
Na	 tabli	 je	 napisana	 beseda	 »odkupljen«.	 Poleg	
sta	 narisana	 še	 križ	 in	 simbol	 za	 denar.	 Le-ta	
predstavlja	 ceno,	 ki	 jo	 je	 Jezus	 plačal	 za	 naše	
grehe.	
	

Vsak	 bo	 dobil	 papirnat	 trak,	 iz	 katerega	 bomo	
naredili	 zapestnice.	 Vsak	 si	 bo	 naredil	 svojo	
zapestnico	 tako,	 da	 bo	 nanjo	 napisal	 besedo	
»odkupljen«,	 poleg	 pa	 narisal	 še	 križ	 in	 znak	 za	
denar.	 Okrasite	 in	 pobarvajte	 si	 zapestnico	 po	
svojem	 okusu.	 Ko	 boste	 končali,	 vam	 bom	
zapestnico	 ovila	 okoli	 zapestja	 in	 spela	 konce,	
tako	da	jo	boste	lahko	nosili	cel	dan.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

PRIPOMOČKI:	
Trši	papir	rdeče	barve	
Flomastri	
Spenjač	
Majhne	nalepke	v	obliki	križa	(po	želji)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
učili	 se	 bomo	 nekaj	 novega	 o	
našem	Jezusu.		
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	smo	se	učili	o	Boazu,	ki	je	po	pravilnih	korakih	odkupil	Naomino	polje	skupaj	
z	njeno	snaho.	Ko	jo	je	Boaz	odkupil,	je	Ruta	dobila	novo	življenje.	Otroci	so	se	učili	
tudi	o	tem,	da	je	Jezus	naš	odrešenik.	Plačal	 je	ceno	za	naše	grehe,	da	smo	lahko	
del	Božje	družine	(svetopisemsko	besedilo	iz	Rutine	knjige	4,1-10	in	13-15).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Kajti	kdor	me	najde,	najde	življenje	in	prejme	milost	od	Gospoda.«	(Pregovori	8,35)		

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:	

Naredite	 si	 denar	 iz	 papirja	 ali	 pa	 uporabite	 denar–igračo,	 če	 ga	 imate	 na	 voljo.	
Otrok	naj	po	hiši	nabere	nekaj	parov	čevljev.	Potem	poiščite	nekaj	predmetov,	ki	bi	
jih	 hotel	 odkupiti	 ali	 kupiti.	 Igrajte	 se	 preprosto	 igro	 trgovine.	 Otrok	 naj	 z	
»denarjem«	odkupi	nekaj	predmetov,	ki	 so	mu	všeč,	 in	vam	za	vsak	nakup	da	en	
čevelj.	S	tem	bo	potrdil	nakup,	tako	kot	so	ljudje	to	počeli	v	Rutinih	časih.	

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	si	poslal	Jezusa,	da	me	je	odkupil.	Želim	te	iskati	in	najti.	
Naj	najdem	milost	v	tvojih	očeh.	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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Rutina	knjiga	
4.	lekcija:	RUTA	NAJDE	NOVO	ŽIVLJENJE	
	
Prevod:	Brina	Sotenšek	
Tehnična	ureditev:	Sabina	M.	Scobie	
Ljubljana,	2016	
	
Material	ni	za	prodajo.	
	

The	Book	of	Ruth	
Lesson	4:	RUTH	FINDS	NEW	LIFE	
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