
Kniha – sváteční svitek pro svátek Letnic, tedy pro dožínky

Rút
1,1 To si piš, že se to stalo za dnů souzení soudců,i že nastal v zemi hlad. A tak

odešel  jeden muž z Betléma–Pekárnyii judské, aby pobýval jako cizinec na polích
moábskýchiii – on, jeho žena i jeho dva synové.A 2 Jméno toho muže bylo Elímelek–
Bůh-můj-je-král,iv jméno  jeho  ženy  Noemi–Má-líbeznáv a  jména  jeho  dvou  synů
Machlón–Churavecvi a  Kiljón–Zhasínavecvii. EfratejciB–Plodivciviii z  Betléma-
Pekárny judské přišli na moábská pole a byli tam. 3 A tu zemřel Elímelek–Bůh-můj-
je-král,  muž Noemi–Mé-líbezné, a zůstala sama ona i oba její synové,  4 ti si vzali
ženy  z Moábek  –  jméno  jedné  bylo  Orpa–Ukáže-zádaix a  jméno  té  druhé  Rút–
Krásná-družkax – a pobývali tam snad deset let. 5 A tu zemřeli rovněž oba její synové,
Machlón–Churavec i Kiljón–Zhasínavec. A tak zůstala sama ta žena bez svých dvou
dětí a bez svého muže.

6 Tu povstala ona i její snachy a navracela se (1×)  *   z moábských polí, jelikož se
na moábských  polích  doslechla,  že  Hospodin  navštívil  svůj  lid,  dav  mu  chléb.
7 Odcházela z toho místa, kde přebývala, a její dvě snachy spolu s ní. Vyšly na cestu
zpět  (2×) do  země judské.  8 Tu  řekla  Noemi–Má-líbezná svým dvěma snachám:
„Jděte,  vraťte  se  (1×) každá  do  domu  své  matky.  Ať  s  vámi  Hospodin  naloží
milosrdněxi,  jako jste vy jednaly s těmi,  kdo zemřeli,  a  se  mnou.  9 Ať vám  to dá
Hospodin a ať najdete každá z vás pro sebe odpočinutí v domě svého muže.“ Poté je
políbila… ony pak pozvedly svůj hlas a daly se do pláče.  10 Pověděly jí: „Vždyť se
s tebou vrátíme (3×) ke tvému lidu!“ 11 Ale Noemi–Má-úžasná odpověděla: „Vraťte
se (2×), dcery moje! Proč byste chodily se mnou? Což ještě někdy budou synové
v mém lůně? A i kdyby byli, budou vám moci být muži – manžely? 12 Vraťte se (3×),
dcery moje, jděte, protože jsem stará – takže již nejsem zralá na svatbu, nato abych
měla  muže...  I  kdybych  si  namlouvala:  ‚Jsem přece...  ještě mám naději!‘  Ano,  i
kdybych se vdala  a měla muže ještě dnes v noci; i kdybych  ještě porodila syny…
13 cožpak budete a měly byste čekat, až dokud nevyrostou? Což byste se kvůli tomu
zdráhaly být s mužem a muže mít? To ne!, dcery moje, je mi proto velmi hořko, více
než vám, protože na mě dopadla ruka Hospodinova.C 14 A tu ony pozvedly svůj hlas a
znovu  se  daly do  pláče;  nato  políbila  Orpa–Ukáže-záda svou  tchyni,  ale  Rút–
Krásná-družka k ní přilnula a byla na ní závislá.  15 Noemi–Má-úžasná řekla: „Hle,
tvoje  švagrová  se  vrací  (4×) ke svému lidu a  ke svým bohům:  Vrať se  (5×) i  ty
za svou  švagrovou!“  16 Ale  Rút–Krásná-družka odpověděla:  „Nenuť  mě  a  nehuč
do mě, abych tě opustila a abych se vrátila (6×) z tvé cesty, protože kamkoli půjdeš,
půjdu s tebou, a kdekoli přenocuješ rovněž přenocuji s tebou; tvůj lid – lid můj, Bůh
tvůj – Bůh můj! 17 Kde zemřeš – zemřu, a tam budu pohřbena. To ať se mnou udělá
Hospodin a ať toho  ještě přidá, protože  až smrt tě ode mě oddělí!“  18 A tak viděla

* Tvary od kořene ב-ו-ׁש   –  š-w-b – „vrátit se (zpět)“ se v této kapitole vyskytnou celkem 12×,
přičemž 6× ve spojení s Moábem – negativním, a 6× ve spojení s Izraelem – pozitivním!
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Noemi–Má-úžasná, že je Rút–Krásná-družka rozhodnuta, že půjde s ní, pročež s ní
přestala  mluvit…  19 A tak  šly  obě,  až  došly  do  Betléma–Pekárny.  Tam se  stalo,
jakmile přišly do Betléma–Pekárny… že se sešlo celé to město a ženy řeklyxii: „Je to
Noemi–Má-úžasná!?“  20 Odpověděla  jim:  „Noemi–Má-úžasná mě  neoslovujte,
oslovujte mě Mara–Hořkost, protože tou hořkostí je mi Všemohoucí velikou!  21 Já
jsem odcházela naplněná a s plnýma rukama, ale s prázdnýma rukama a s prázdnou
mě  Hospodin  přivádí  zpět  (4×).  Proč  mě  oslovujete  Noemi–Má-úžasná,  když
Hospodin svědčí proti mně a Všemohoucí se mnou zle jedná a má mi to za zlé? 22 Tak
se vrátila (5×) Noemi–Má-úžasná.  Rút–Krásná-družka, ta Moábka – její snacha,  se
vrátila (6×)  spolu s ní z polí moábských. Přišly do Betléma–Pekárny, právě když
začínala sklizeň ječmene.D

2,1 Noemi  však měla  příbuzného  ze  strany  svého  muže:  muže  zdatného  a
udatného z čeledi Elímeleka–Bůh-můj-je-krále, jehož jméno bylo Bóaz–Sílaxiii.E 2 A tu
řekla  Rút–Krásná-družka,  ta  Moábka, Noemi–Mé-úžasné:  „Smím,  prosím,  jít  na
tohle pole a  smím sbírat klasy za tím, u něhož najdu milost v jeho očích?“ Ona jí
řekla: „Jdi, dcero moje.“F 3 Takže šla a přišla na pole, a sbírala těmi, kteří sklízeli. A
to si pište,  že se „docela náhodou“ ocitlaxiv na kusu pole, který měl  ve vlastnictví
Bóaz–Síla, jenž je byl z čeledi Elímeleka–Bůh-můj-je-krále. 4 A hle! Bóaz–Síla přišel
z Betléma–Pekárny a řekl těm, kteří sklízeli: „Hospodin  ať je s vámi!“ Odpověděli
mu: „Požehnej ti Hospodin!“ 5 Tu řekl Bóaz–Síla ke svému čeledínovixv – dozoru nad
těmi, kdo sklízeli: „Koho je to dívka? Čípak je tato děvečka?“xvi 6 Tu mu odpověděl
onen mladík – dozor nad těmi, kdo sklízeli  – a řekl: „Moábka je to…! Vrátila se
s Noemi–Mou-úžasnou z moábských polí.  7 Řekla: ‚Smím,  prosím  tě,  sbírat  zbytky
pokosených klasů za těmi, kdo sklízejí, a shromažďovat si je?‘ Přišla si a setrvává tu
od brzkého rána až do teď. Doma si odpočinulaxvii jen trochu.“ 8 Nato řekl Bóaz–Síla
Rút–Krásné-družce:  „Poslyš,  má dcero,  ať  tě  ani nenapadne chodit  sbírat  na jiné
pole…  ani  odsud  neodcházej,  tady  se  drž  s  těmihle  dívkami,  mými  děvečkami.
9 Očima svýma přehlédni pole, abys viděla,xviii kde sklízejí, a choď za nimi. Cožpak
nepřikazuji čeledínům, aby se tě žádný nedotýkal. A budeš–li mít žízeň, tak si zajdi
k nádobám a napij se z té, kterou načerpají moji čeledíni…“  10 A tu padla na svou
tvář, klaněla se k zemi a řekla mu: „Z jakého důvodu jsem nalezla milost ve tvých
očích, že sis mě všiml (?)  nebo se přetvařuješ? Já jsem cizinka!“xix 11 Tu odpověděl
Bóaz–Síla a řekl jí: „Ty bláhová, jsem o tom zpraven a bylo mi to vyprávěno,xx a to
všechno: jednak cos udělala pro svou tchyni po smrti svého muže, jednak žes opustila
svého otce, svou matku i zemi svou rodnou a že jsi odešla k lidu, který jsi nikdy dříve
nepoznala.  12 Ať Hospodin odpoví  pokojem na tvůj  skutek!  Ať je  rozhojněn tvůj
pokoj skrze Hospodina, Boha Izraele, k němuž jsi přišla, aby ses ukryla, pod jeho
křídly!“  13 Tu řekla: „Kéž najdu milost ve tvých očích, pane můj, poněvadž jsi mě
potěšil a jelikož jsi promluvil k srdci své děvečky – otrokyně – a dotkl ses ho, i když
já nejsem jako jedna ze tvých děveček – otrokyň.“ 14 A tu jí Bóaz–Síla řekl: „Přistup
sem, pojez něco z chleba a namoč si svůj krajíc v octěxxi!“ Tak usedla poblíž těch, kdo
sklízeli.  Nato jí  nabídl pražené zrní a ona jedla a nasytila se, a dokonce jí  zbylo.
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15 Pak vstala, aby sbírala dál. Tu přikázal Bóaz–Síla svým čeledínům, řka: „I kdyby
sbírala a se probírala mezi zbytky pokosených klasů, neponižujte ji, natožpak abyste
ji ubližovali! 16 Hrome!, dokonce zahazujtexxii z nasbíraných snopů a nechte ji, ať sbírá
a nekřičte proto na ni!“ 17 Tak sbírala na poli až do večera a pak ještě vymlátila to, co
byla  nasbírala.  Vydalo  to  asi  na  éfu  –  tj.  36  litrů –  ječmene!  18 Vzala  to  a  šla
do města… tak viděla její tchyně, co nasbírala…  a pak to vysypala a dala jí to, co jí
zbylo po vlastním nasycení.  19 Nato jí řekla tchyně: „Kde jsi dnes sbírala, na jakém
místě jsi pracovala? Buď požehnán ten, kdo si tě všiml!“ Zpravila tedy tchyni o tom
u koho pracovala, a řekla: „Jméno toho muže, u něhož jsem dnes pracovala, je Bóaz–
Síla.“ 20 Nato řekla Noemi–Má-úžasná své snaše: „On buď požehnán pro Hospodina
a  od  Něj, který  neodňal  své  milosrdenství  živým ani  mrtvým!“  Dále  jí  Noemi–
Má-úžasná řekla:  „Onen  muž  je náš  příbuzný…  on  je  jedním z  našich
»vykupitelů«xxiii“! 21 Nato řekla Rút–Krásná-družka, ta Moábka: „Nadto mi pověděl
ještě toto: ‚S mými čeledíny a děvečkami, sklízej, až dokud nebude sklizena celá má
sklizeň.‘“  22 Tu řekla Noemi–Má-úžasná  Rút–Krásné-družce, své snaše:  „Skvěle!,
má dcero, protože budeš vycházet s jeho děvečkami a nebudou ti na jiném poli bránit
ani na tebe dorážet.“ 23 A tak se držela u děveček Bóaze–Síly, aby sbírala, až do konce
sklizně ječmene… i sklizně pšenice. Bydlela však se svou tchyní.

3,1 Tu jí řekla Noemi–Má-úžasná, její tchyně: „Dcero moje, neměla bych snad
pro tebe vyhledat domov, kde by sis odpočinula a spočinula,xxiv kde by ti bylo lepší?
2 Což  to nyní nevíš o Bóazi–Sílovi,  s  jehož děvečkami jsi  byla…  že je  nejen náš
známý,  ale i vzdálený příbuznýxxv? Hle!, on bude ječmen na mlatě  v poli provívat
právě dnes v noci…  3 Vykoupej se, potři se mastí, obleč si na sebe plášť a sestup
na mlat v poli… Ale ať tě nepozná a ‚nic s tebou nemá‘, dokud se pořádně nenají a
nenapije… 4 až bude spát na svém loži, všimni si toho místa, na kterém leží… odhal
ho ‚do půl těla‘ – celé jeho nohyxxvi – a lehni si, však on tě pak zpraví o tom, co máš
udělat!“ 5 Řekla jí nato: „Vše, co mi povíš, udělám!“ 6 A tak sestoupila na mlat v poli
a udělala všechno asi tak, jak jí to přikázala její tchyně… 7 Takže se Bóaz–Síla najedl
i  napil  a bylo mu dobře –  hřálo ho u srdce.  Načež odešel,  aby se uložil  u stohu
k spánku… Když tu potichu přišla ona… odhalila mu nohy a jeho „do půl těla“, pak
si lehla.  8 I stalo se uprostřed noci… ten muž sebou škubl, a  trhna sebou, překulil
se… Do pytle! Ženská leží na jeho nohou a on je ‚do půl těla‘! 9 Řekl jen: „Kdo jsi?“
Řekla:  „Já (?)  – Rút–Krásná-družka,  tvoje robaxxvii.  Roztáhni své křídlo nad svou
robou, protože ty jsi »vykupitel«!*“ 10 Nato řekl: „Buď požehnána pro Hospodina a
od Něho,  dcero moje!  Polepšila  sis!  Milosrdenství  tvé poslední  bude  větší než to
první, abys nemusela chodit za mládenci, ať jsou chudí, ať bohatí. 11 Ale teď se, má
dcero, neboj: Vše, co řekneš, pro tebe udělám, protože zví celé městečko – můj lid, že
jsi žena odvážná! 12 Ano, vždyť je pravda, že já jsem »vykupitel«, avšak je ještě jiný
»vykupitel« – bližší příbuzný než jsem já.  13 Zůstaň tu tuto noc… Bude  to takhle,
pokud  ráno  »vykoupí«,  dobrá,  ať  »vykoupí«…  jestliže  si  ovšem  nebude  přát  tě

* Srov.  Ez 16,8,  kde nad „nemravnou dcerou Izraelskou“ roztahuje  svůj  plášť sám Hospodin;
dodnes prý jeden z možných způsobů svatby u Arabských kmenů.
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»vykoupit«, pak tě »vykoupím« já… Jakože je Hospodin živ! Spi až do rána… !“F

14 Tak ležela až do rána na jeho nohách, jak tam byl ‚do půl těla‘. Ale vstala dříve, než
by někdo mohl rozeznat svého druha… Bóaz–Síla si řekl: „Ať nikdo nepozná, že ta
žena přišla na mlat  v poli.“  15 Dál pověděl: „Podej mi závoj, který máš na sobě, a
podrž ho.“ Podržela ho tedy a on naměřil šest měr ječmene a naložil jí to. Poté odešel
do města. 16 Tu přišla ke své tchyni a ta řekla: „Kdo jsi – už jsi vdaná? Jsi má dcera?“
Ona ji vylíčila všechno, co jí udělal onen muž… 17 Řekla: „Šest těchto měr ječmene
mi dal, protože mi řekl: ‚Nepůjdeš s prázdnou ke své tchyni.‘“  18 Tu řekla Noemi–
Má-úžasná: „Posečkej, dcero moje, dokud  nepoznáš, jak dopadne ta věc; ten muž
totiž nebude mít klid, pakliže nedokončí tu věc ještě dnes.“

4,1 Bóaz–Síla vystoupil  do  brány  a  usedl  tam.  Stalo  se,  že procházel  onen
»vykupitel«, o němž Bóaz–Síla mluvil, proto řekl: „Zaboč sem a usedni někde tady,
Neznámý!“ On pak zabočil a usedl.  2 Pak přibral deset mužů ze starších toho města
a řekl: „Zasedejte tu.“ I zasedli.  3 Nato řekl onomu »vykupiteli«: „Tento pozemek –
tohle pole, které patřilo našemu bratru Elímelekovi–Bůh-můj-je-králi,  tak tohle pole
prodává  Noemi–Má-úžasná od  pole  moábského…  4 a  já  si řekl,  že tě  o tom
uvědomím“,  rci:  „Kup  ho před  těmito  přísedícími  –  a  před  staršími  mého  lidu,
»vykoupíš-li«  ho,  »vykup«,  »nevykoupíš-li«  však,  zprav  mě o  tom,  abych  o tom
věděl, neboť nikdo není oprávněn vykoupit, leč ty, a já až po tobě.“ Nato řekl: „Já
»vykoupím«!  5 Řekl však Bóaz–Síla: „V den, kdy koupíš toto pole z ruky Noemi–
Mé-úžasné, kupuješ zároveň Rút–Krásnou-družku, tu Móábku, ženu zemřelého, abys
dostál a  dal  povstat  jménu  zemřelého  nad  jeho  dědictvím.“  6 A  tu  řekl  onen
»vykupitel«:  „Nemohu  jej  »vykoupit«,  abych  neuvrhl  do  zkázy  a  nezneplodnil
dědictví své… »Vykupitelem« buď ty! Ty »vykup«, jelikož já »vykoupit« nemohu…“
7 Takto  se  to  v  Izraeli  dříve  dělávalo  při  »vykupování« a  při  směnách,  aby byla
veřejně  představena každá taková  smluvená věc – jeden si zul svůj sandál a dal ho
druhému.  Takhle  se  to  dosvědčovalo  a  osvědčilo v  Izraeli.  8 Nato  řekl  onen
»vykupitel« Bóazi–Sílovi: „Kupuješ ty!?“ Načež si zul svůj sandál.  9 Pak  zase řekl
Bóaz–Síla starším a všemu lidu: „Vy jste dnes svědky, že jsem koupil jak všechno po
Elímelekovi–Bůh-můj-je-královi, tak všechno po Kiljónovi–Churavci i Machlónovi–
Zhasínavci; 10 rovněž  a nadto Rút–Krásnou-družku,  tu  Moábku,  ženu Machlóna–
Zhasínavce jsem si koupil za ženu, abych dostál a dal povstat jménu zemřelého nad
jeho  dědictvím  a  aby  nebylo  vyhlazeno  jméno  zemřelého  z  řady jeho  bratří  ani
z místa jeho v bráně. Vy jste toho dnes svědky!“ 11 Nato řekl všechen ten lid, který byl
v bráně, a starší: „Svědky jsme – Dej Hospodin té ženě přecházející do tvého domu,
aby byla jako Ráchel–Ovcová a jako Lea–Kravská, které obě vystavěly dům Izraele.
Konej odvážně v Efratě–Plodné a naplň významem své jménu v Betlémě–Pekárně.
12 Ať je dům tvůj jako dům Perese–Mezery,  kterého porodila Támar–Hořká-palma
Judovi–Hospodinovu, a to díky potomstvu, které ti Hospodin dá z téhle dívky!“ 
 13 Tak si vzal Bóaz–Síla Rút–Krásnou-družku a byla mu ženou… Vešel k ní
a Hospodin jí dal otěhotnět a ona porodila syna. 14 Tu řekly ženy Noemi–Mé-úžasné:
„Požehnán  buď  Hospodin,  že  ti  dnes  neodepřel  »vykupitele«.  Ať  se  jeho  jméno
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naplní významem a ať se dává v Izraeli! 15 Ať se ti stane navrácením duše – návratem
smyslu života. Ať se o tebe stará v šedinách  stáří, protože ho porodila tvá snacha,
která  tě  miluje.  Ona  je  pro  tebe  lepší  než  sedm  synů.“  16 Tu  si vzala  Noemi–
Má-úžasná dítě a položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou, aby mu předala
víru. 17 Ale jméno mu daly sousedky, řka: „Syn se narodil Noemi–Mé-úžasné!“ A tak
ho nazvaly  jménem Obéd–Služebník.xxviii On  je  otec  Jišaje–Jestaxxix,  otce  Davida–
Miláčkaxxx.

 – petucha – [פ]

 18 A  toto  je  rodopis  Perese–Mezery:  Peres–Mezeraxxxi zplodil  Chesróna–
Dvorečka,  19 Chesrón–Dvorečekxxxii zplodil Ráma–Vysokého, Rám–Vysokýxxxiii zplodil
Amínadaba–Lid-můj-rád-dala,  20 Amínadab–Lid-můj-rád-dal zplodil  Nachšóna–
Hádka,  Nachšón–Hádekxxxiv zplodil  Salmu–Pláštíka,  21 Salmón–Pláštíkxxxv zplodil
Bóaze–Sílu, Bóaz–Síla zplodil Obéda–Služebníka,  22 Obéd–Služebník zplodil Jišaje–
Jesta, Jišaj–Jest zplodil Davida–Miláčka.
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i Pokus  vystihnou  svéráz  hebrejské  vazby ְפִטים  ַהשש ט  – ְׁשפש  šefot  haššóftím –  dosl.  „soudící  ti
soudcové“; zde užité sloveso „soudit“ – ט-פ-ׁש  – š-p-t má odstín „přísného souzení“ či „tvrdého
rozsudku“ a odkazuje ke svrchovanosti soudce, který vykládá (!) právo; takový soudce mohl pak
držet i výkonnou moc;  jiné hebr. termíny jsou ן-י-ד   –  d-j-n – „soudit / obhajovat“, tedy soud
nikoli přísný, nýbrž se zastáním, a ל-ל-פ  – p-l-l – „soudit jako rozhodce / rozhodovat“.

ii Dosl. ית ֶלֶחם bét lechem – „dům chleba“. Prof. Bič se domníval, že ve jméně města se skrývá – בב
označení dřívějšího božstva plodnosti Lachmu.

iii Jm. ב ָֹ ב móav – buď – מוא ַֹ z otce (incestem zrozený)“ – srov. Gn 19, 37n: „Tak obě Lotovy„ – ִםן 
dcery otěhotněly se svým otcem. Prvorozená porodila syna a pojmenovala ho Moáb…“; anebo
od kořene ב-ֹ-י  – j-ǝ-b – „být žádostiv“, tedy „Nadrženec“.

A Moáb je nebezpečná končina: viz např.  Nu 25, 1–3:  „ Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid
smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se
jejich  božstvu.  Tak  se  Izrael  spřáhl  s  Baal-peórem.  Proto  Hospodin  vzplanul  proti  Izraeli
hněvem.“ A přece  místem,  kam  se  Izraelci  (a  praotcové)  vydávají  pro  nebezpečí  doma:
Gn 12, 10 a  20, 1 – Abraham,  Gn 26, 3 – Izák,  1S 22,3n – Davidovi rodiče.  Moábci nesměli
vejít do společenství Izrele do 10 pokolení! – Dt 23, 4: „Do Hospodinova shromáždění nikdy
nevstoupí Amónec nebo Moábec; ani jejich desáté pokolení…“

iv Hebr. ִלימֶוֶלך ֱֹ  – elímlech, × řec. odlišně Ἀβιμελεχ – abimelech – „Můj-otec-je-B/bůh“; jméno sice
zní pravověrně (!), ale nese v sobě „pohanský podtón“… již jiná řecká podoba jména naznačuje,
že jako  Él–bůh nemusil být uctíván Hospodin, nýbrž vlastní otec (u semitských kmenů kdysi
bývali významní členové rodu / rodiny vnímáni jako božstva, anebo božstvům obětovali); je zde
přítomen i názvuk ke strašlivé modle moábců židy posměšně nazývané moloch.

v Jm. – ָנֳעמִוי   no‘omi je odvozeno od kořene ם-ע-נ   –  n-‘a-m  – „blažit“; ovšem i zde lze shledat
„pohanskou stopu“ → rozkoš lze vnímat také negativně jako související s pohanskými kulty
plodnosti, a vskutku náš kořen  n-‘a-m  bývá jedním z přívlastků pohanského božstva přírody
(jejích změn) a plodnosti Adonise–Tamúze. Tradice ovšem vidí Noemi jako pravověrnou, pročež
chápe .“z konce jejího jména jako zkratku z vl. jm. Božího, tedy: „Líbezná-mě-(Hospodina) י

vi Jm.מַוְחלאן – machlón od kořene ה-ל-ח  – ch-l-h – „být nemocný“.
vii Jm. ןִכְליאן – kiljón od kořene ה-ל-ןכ  – k-l-h – „pohasínat“. U jmen obou bratrů jde o hebr. hrátku

s výslovností jejich kořenů, poněvadž písmena ח (chet) a ך (kaf) lze za jistý (častých) okolností
vyslovit téměř stejně jako ch.

B 1S 17, 12a:  „David byl synem Efratejce, toho z Betléma Judova, jenž se jmenoval Jišaj a měl
osm synů.“ Mi 5, 1:  „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi
vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“

viii Jedná se o starobylé jm. Betléma –  Efrata – ְפָר  ָתהֶֹ  – „Úrodov“ / „Plodná“ od kořene ה-ר-פ   –
p-r-h – „být úrodná (země)“, které pro sebe používali jeho obyvatelé.

ix Jm. – ָעְרָפה   orpa(h) si hraje se slovem ֶרף – עש  oref – „zádá / šíje“, popř. se arab. slovy  urfat –
„hříva“ či arf – „vůně“; hebr. ָעְרָפה pak znamená „gazelí mládě“.

x Jm. – רות   rút od  kořene ה-ו-ר   –  r-v-h –  „napojit“  /  „osvěžit“  (?);  slovo  si  ovšem  hraje
s podobnými slůvky, které obsahují „němé samohlásky“  ֹ (alef) a tak ,(ajin) ע  – ְרעות   r‘út –
„družka“ (od mask. ֶעה .“rǝút – „(krásný) zjev / krása – ְרֹות he‘é(h) – „druh / přítel“) či – רב

xi Zde je poprvé užit termín ֶחֶסד – chesed – „milosrdenství“. Hlavní téma knihy!
C Jedinou možností tak zůstává »levirátní sňatek«, srov. Dt 25, 5–10:  „Když budou bydlet bratři

spolu a jeden z nich zemře bez syna, nevdá se žena zemřelého jinam, za cizího muže. Vejde k ní
její švagr a vezme si ji za ženu právem švagrovství.  Prvorozený syn, kterého porodí, ponese
jméno jeho zemřelého bratra, aby jeho jméno nebylo z Izraele vymazáno. Avšak jestliže si ten
muž nebude chtít vzít svou švagrovou, vystoupí jeho švagrová do brány ke starším a řekne: ‚Můj
švagr se zdráhá zachovat  svému bratrovi  jméno v Izraeli,  není  svolný užít  vůči  mně práva
švagrovství.‘ Předvolají ho tedy starší jeho města a promluví s ním. Když bude stát na svém a
řekne: ‚Nechci si ji vzít‘, přistoupí k němu před staršími jeho švagrová, zuje mu střevíc, plivne
mu do tváře a prohlásí: ‚To si zaslouží muž, který nechce svému bratru zbudovat dům.‘ I bude
mít v Izraeli přezdívku: ‚Dům vyzutého‘.“ 



xii Hebr. rozlišuje u 2. a 3. osoby sg. i pl., je-li mluvčím žena (resp. jen ženy) či muž (resp. muži),
zde užitý slovesný tvar svědčí, že mluvily jen ženy.

D „Čas zvl. milosrdenství“ → Dt 24,19.22: „Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli
snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh,
požehnal při každé práci tvých rukou. […] Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi. Proto ti
přikazuji, abys to dodržoval.“

xiii Jm. ַעז bó ‘az – dosl. „v-něm síla“, někteří zde však vidí pohanské – בא ַעז bo‘az – znamená asi – בש
vyznání ַבַעל ַעז – ba‘al ‘az – „Bál je síla“ / „Baal silný“.

E Podle Ježíšova „rodokmenu v Mt 1,5 jde o syna jerišské kněžky-nevěstky Rachab. 
F Tzv. „paběrkování“ přímo dovoloval Zákon Boží: Lv 19, 9 – „Když budete sklízet žeň své země,

nevyžínej zcela rohy svého pole a nesbírej klasy po své žni.“ Lv 23, 22 – „Až budete sklízet obilí
ve své zemi, nepožneš své pole až do okraje ani nebudeš po žni paběrkovat; zanecháš paběrky
pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ Dt 24, 19 –  „Když budeš sklízet ze
svého pole a zapomeneš na poli snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a
vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při každé práci tvých rukou.“

xiv Hebr. hrátka ַוִיֶקר מִוְקֶרָה – wajjiqer miqrehá(h) od kořene ה-ר-ק  – q-r-h – „náhodou“.
xv Dosl. ַנֲער – na‘ar – „chlapec“ / „mladík“.
xvi Kouzlo textu tkví  v  hebr.  termínu – ַהַנֲעָרה   hanna‘ará(h)  – „ (mladá)  dívka“,  který úmyslně

doplňuje termín ַנֲער –  na‘ar použitý výše (srov. předchozí pozn.). Šlo Bóazovi o to, že má na
svém poli neznámu (?) / cizí „děvečku“ (?), anebo mu spíše šlo o „dívku“ a její (ne)zadanost,
aby se jí mohl dvořit?

xvii Je zde použito slovesa -ב-תׁש   –  š-b-t – „dodržovat šabat“,  což je náznak víry (a náboženské
praxe), kterou Rút převzala → ač pohanka, dodržovala sobotu stejně jako židé.

xviii Dosl. jen יַנִיך ַבָשֶדה .“ejnajch baššádé(h) – „oči tvé (ženo) do pole‘ – עב
xix Celý verš si hraje s kořenem ר-ןכ-נ   –  n-k-r – „všimnout si, že je něco jinak“… což může být

pochopeno jak pozitivně – najít v tom zalíbení, tak ovšem negativně – cítit k tomu odpor… Rút
je „nějaká“ jiná… Nachází v ní Bóaz zalíbení, anebo se mu nelíbí a dává jí to pocítit? Rút se pak
představuje slovem od téhož kořene: ָנןְכִרָיֽה – nokríjá(h) – „cizinka“ / „jiná / cizí“.

xx V hebr. dosl. jen zdůraznění nejvyššího druhu – opakováním: ד ֻהַגד ה hugad hugad od kořene – ֻהגב
ד-ג-  – h-g-d v pasivu, tedy „bylo mi vyprávěno“.

xxi Hebr. מֶוץ ץ-מו-ח chomec od kořene – חש  – ch-m-c – „kvatit“, „kynout“, „kysat“ lze přeložit buď jako
„kvas“ (snad až „pivo“?), anebo „slabý kvašený / slabě kyselý nápoj“ („»suché« víno“?), anebo
dokonce „něco kvašeného a kyselého silněji“ → „vinný ocet“? Jisto je,  že šlo o prostředek
k tišení žízně :-).

xxii Zvláštní  užijí  (jen  zde!)  kořene ל-ל-ׁש   –  š-l-l,  který  jinak  znamená  „kořistit  /  brát  kořist  /
vykořisťovat“,  zde  však  jde  o  akt  milosrdenství  „nekořistit  za  každou  cenu  /  skončit
s vykořisťováním“ (?).

xxiii Termín ל  ֹב – גש  góel původně označuje jednoduše »blízkého příbuzného«,  který však měl  zvl.
zákonné  a  náboženské  povinnosti  vůči  členů  své  rodiny:  1.  „vyplatit“  zastavené  rodinný
majetek,  aby  nepřešel  do  rukou  jiné  rodiny  /  zůstal  v  rodině;  2.  „vykoupit“  člena  rodiny
z otroctví, anebo vězení pro dluhy; 3. „pomstít“ vraždu svého příbuzného → »krevní mstitel«
(nebezpečí „vendety“!); 4. „vstoupit do »levirátního«  sňatku“ a zplodit tak (symbolicky, ale i
právně!) potomka zesnulému bratru, aby jméno bratra nezmizelo z Izraele. Význam termínu se
ze světské právní oblasti v průběhu let stále více přesouval do oblasti symbolické náboženské,
kde termín nakonec pevně zakotvil → »Vykupitel«.

xxiv Hebr.מָונאַח –  manóach znamená „místo (k) odpočinu“ / „domov“, od kořene ח-ו-נ   –  n-w-ch –
„odpočívat“ / „mít klid“ / „nechat na pokoji“ / „položit“ / „uložit“.

xxv Termín ָדע  – מווש  mód‘a od  kořene ע-ד-י   –  j-d-‘a –  „znát  /  poznat“  nevyjadřuje  jen  našeho
„známého“, nýbrž i „vzdáleného příbuzného“ (židé si na čeledích a pokoleních a příslušnosti
k nim zakládají, a tak musí a může být i vzdálený „příbuzenský“ vztah znám). Kořen je hlubšího
a  širšího  obsahu než  český ekvivalent,  pojme pod sebe nejen  „intelektuální  poznání“,  ale  i
„poznání bytostné“ a „poznání tělesné / sexuální“ → právě to ovšem umožňuje příbuznost.



xxvi Eufemismus!  Zapracovávám význam hebr. spojení – מַוְרְגתָתיו   margǝltáv – dosl. „z / od nohou
jeho“.

xxvii Pro tutéž osobu téhož povolání (a postavení) – „děvečku“ – je zde užit zase jiný (3.) termín:
מָוה ָֹ  – amá(h) – „rabka“ / „otrokyně“.

F Srov.  morálně  podobně  zvl.  a  obtížný  příběh  z  Gn  38  o  Judovi  a  Támar (oba  v  knize
zmiňováni).

xxviiiJm. ד ד-ב-ע óbed od kořene‘ – עאבב  – ‘a-b-d – „sloužit“ / „ctít“, tedy „Služebník (Hospodinův)“.
xxix Jm. ִיַׁשי – jišaj je odvozeno od „formule (uzavírání) smlouvy“ יבׁש – ješ – „jest“ (srov. něm. „es

gibt“, anebo angl. „there is“), koncové י (jod) lze opět pochopit jako přivlastňovací „můj“, tedy:
„Je-můj“ / „Mám-ho“ (já Hospodin?).

xxx Jm.ד ד david od slova – ָדִוֽ .“dód – „milý / něžný“, ale i „strejček – דוש
xxxi Jm. ֶפֶרץ – perec od kořene ץ-ר-פ  – p-r-c – „prolomit (se)“ / „protrhnout“.
xxxii Jm. ֶחןְצראן – checrón od slova ֲחןַצר – chacar – „dvůr“ s připojením zdrobňující koncovky ן ón – וש

tedy „Dvoreček“.
xxxiiiJm. ָרם – rám od kořene ם-ו-ר  – r-w-m – „být vyvýšený / vysoký“ / „rozmnožit (početně)“.
xxxiv Jm. od ַנְחׁשאן   slova – ַנַחׁש   nácháš –  „had“  s  připojením zdrobňující  koncovky ן  – וש  ón tedy

„Hádek“; podle rabínské tradice jde o tzv. „hadače“ – toho, kdo „věští za pomoci hadů“; ti byli v
Izraeli zakázáni, viz Lv 19,26b.

xxxv Jm. od slova ןַשְלמואן  – ןַשְלמָוֹ   šalmáǝ – „plášť“  s připojením zdrobňující koncovky ן  – וש  ón tedy
„Pláštík“.


