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O BOŽÍ PROZŘETELNOSTI 

(RT 1:6-18) 
Moábská Rút prokazuje věrnost 

 
 

Rút 1:6  Proto se přichystala se svými snachami k návratu z 

Moábských polí. Uslyšela totiž na Moábských polích, že Hospodin 

se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. 7  Odešla tedy se 

svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vracely do judské 

země, 8  vybídla cestou Noemi obě své snachy: "Jděte, vraťte se 

každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže 

milosrdenství, jako jste je vy prokazovaly zemřelým i mně. 9  Kéž 

vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého 

muže." A políbila je. Rozplakaly se hlasitě 10  a namítaly jí: 

"Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu." 11  Ale Noemi jim 

domlouvala: "Jen se vraťte, mé dcery! Proč byste se mnou 

chodily? Cožpak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? 

12  Vraťte se, mé dcery, jděte! Vždyť už jsem na vdávání stará. I 

kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci 

vdala a porodila syny, 13  čekaly byste proto, až by dospěli? 

Zdráhaly byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro 

vás příliš trpký: Dolehla na mne Hospodinova ruka." 14  Tu se 

rozplakaly ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na 

rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. 15  Noemi jí řekla: "Hle, 

tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se 

také, následuj svou švagrovou!" 16  Ale Rút jí odvětila: "Nenaléhej 

na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, 

půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj 

Bůh mým Bohem. 17  Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu 

pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od 

sebe jen smrt." 18  Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, 

přestala ji přemlouvat. 

 

Otázky pro děti: 
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a) Proč se Noemi chtěla vrátit domů? 

b) Kam odešla Orpa? 

c) Za kým jde Rút? 

 

I. ÚVOD: 
Biblické odkazy:  

� Gn 19,37; Iz 16,6-7; 16, 14; Ř 8, 8-14; 

 

II. SVRCHOVANÝ, MILOSTIVÝ BŮH A PRAGMATICKÁ NOEMI 
a) Noemi jde opět za chlebem těla!  

b) Bůh se sklání ke svému lidu 

Biblické odkazy: 

� Odkazy: Př 16, 9; Jr 29, 11; Ef 1, 15-19;  

 

III. ROZPOLCENOST A TĚLESNOST NOEMI  
a) Noemi posílá své snachy zpět do domu jejich matek 

b) Noemi žehná snachám ve jménu Hospodinově! 

Biblické odkazy: 

� Odkazy: Dt 25, 5-6; 

 

IV. NOEMI ZASLEPENÁ BEZNADĚJÍ, NEVIDÍ SPRÁVNĚ BOŽÍ 

JEDNÁNÍ  
a) Bez naděje a východiska? 

b) Boží dobré jednání a naše slepota a nevíra 

Biblické odkazy: 

� Odkazy: Dt 25, 5-6; J 6, 26-27;  

 

 

V. O VŮLI TĚLA A O VŮLI Z DUCHA 
a) Hle tvá švagrová…  

b) Víra a věrnost Rút 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

Biblické odkazy: 

� Odkazy: 2 Kr 3, 26-27; Př 20, 24; Joz 6, 15-17; 2, 9-13; Žd 11, 31; 

 

VI. SHRNUTÍ 
Biblické odkazy: 

� Odkazy:  Ef 1, 3-10; Př 16, 4;  

 

 

 

 

   

MÍSTO, METODIK, OPICE, UREUS, 

POMÁDY, GESTO, PRÁVO, ŠTĚPY, 

STROJ, POVEL, OŘVAT, HOŠÍK, 

IDEÁLY, ŠPICL, VÁLCE, OTÁČENÍ, 

RÁMUS, SLIAČ, UČIVO, ZVRAT, 

KLIENT, SLAST, PALETO, SESLE, 

OCELE, BALIT, BULDOK, GULÁŠ, 

KUŽEL, VYBÍT, SPÁRA, VJEMY, 

MŠICE, ÚMRTÍ, SLEVA, PULCI 

Osmisměrka 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 9,30 – společné shromáždění. Vedení a písně Jan Suchý – Žalm 35, 

kázání: Jarda Kernal, Večeře Páně Pavel Borovanský 

 

V neděli 22. 10. 2017 bude do služby staršího, dá-li Bůh, uveden Pavel 

Borovanský. 

Čína: Zákaz činnosti křesťanské školy  

Úřady v provincii Che-nan v centrální Číně nařídily ukončení činnosti 

křesťanské školy, která se kromě samotné výuky snažila dětem vštěpovat 

morální zásady. Rozhodnutí bylo zdůvodněno prohlášením, že v rámci 

náboženské části vyučování byly žákům „vymývány mozky“. 14. září 

zástupkyně školy sestra Ču informovala, že příslušníci státní bezpečnosti při 

zásahu zabavili používané učebnice. (Součástí školních osnov jsou také hodiny 

teologie.) Podobná omezení v oblasti náboženského vyučování dětí jsou v Číně 

běžná, navzdory zárukám obsaženým v čínské ústavě, podle kterých mají i děti 

právo na svobodu vyznání. Navzdory intenzivním výhrůžkám státních orgánů 

mnozí čínští věřící vytrvale berou děti s sebou na shromáždění a další akce 

křesťanského charakteru. V reakci na tento trend se připravuje zákaz účasti 

dětí na náboženských akcích v rámci takzvaných „Předpisů o náboženských 

záležitostech“, které by měly vstoupit v platnost v únoru příštího roku. 

Kéž Bůh ocení věrnost paní Ču, stejně jako úsilí rodičů, kteří chtějí své děti učit 

chodit po Božích stezkách a vštěpovat jim duchovní pravdy. Modlete se, aby se 

tito křesťané nenechali odradit přísnými omezeními, ale naopak ještě více toužili 

poslouchat jeho přikázání a při každé příležitosti vyučovat své děti Božímu Slovu, 

aby se od něj neodchýlily ani v dospělosti. Modlete se také za představitele 

režimu, aby se jich dotkla svědectví místních křesťanů a aby Bůh proměnil jejich 

srdce. 

Žalm 25:4  Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. 


