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ABY BYLO ZACHOVÁNO NAŠE JMÉNO PŘED BOHEM! 

(RT 4,1-12) 
Rút 2:3  Šla tedy, přišla na pole a sbírala za ženci klasy. Shodou okolností 

patřil ten díl pole Bóazovi z Elímelekovy čeledi. 
 
 

Rút 4:1-12  Bóaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tu šel kolem 

zastánce, o němž Bóaz mluvil. Vybídl ho: "Člověče, zastav se a 

posaď se tu." A on se zastavil a posadil se. Bóaz pak vybral deset 

mužů z městských starších a požádal je: "Zasedněte zde." A oni 

zasedli. Zastánci pak řekl: "Noemi, která se vrátila z Moábských 

polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratru Elímelekovi. 

Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, abys jej koupil v 

přítomnosti těch, kteří tu zasedají, před staršími mého lidu. Chceš-

li použít svého práva k vykoupení, tedy jej vykup, nechceš-li, 

oznam mi to. Vím, že kromě tebe není bližšího zastánce. Já jsem po 

tobě." On odpověděl: "Vykoupím jej." Bóaz řekl: "V den, kdy 

koupíš od Noemi pole, kupuješ je i od moábské Rút, ženy po 

zemřelém, se závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho 

dědictví." Tu řekl zastánce: "Nemohu je vykoupit pro sebe, aniž 

bych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupního 

práva; já vykoupit nemohu." V Izraeli tomu bývalo odedávna při 

vykupování nebo při výměnném obchodu takto: Každé jednání se 

stvrzovalo tím, že si jeden vyzul střevíc a dal jej druhému. To byl v 

Izraeli způsob stvrzování. Zastánce tedy řekl Bóazovi: "Kup si to 

sám." A zul si střevíc.   Bóaz pak řekl starším a všemu lidu: "Dnes 

jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo 

Elímelekovi, i vše, co patřilo Kiljónovi a Machlónovi. Koupí jsem 

získal za manželku i moábskou Rút, ženu Machlónovu, abych 

zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlazeno 

jméno zemřelého z kruhu jeho bratří ani z brány jeho rodiště. Jste 

toho dnes svědky." Všechen lid, který byl v bráně, i starší 

odpověděli: "Jsme svědky. Kéž dá Hospodin, aby žena, která 

přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě 
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zbudovaly dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej 

jméno v Betlémě. Nechť je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá 

Hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jehož Támar porodila 

Judovi." 

 

I. ÚVOD 

 
Biblické odkazy:  

  Gn 19, 30-37; Nu 22-25 kap.; Iz 15-16 kap.; Jr 48; Ez 25, 8-11; Am 2, 1-3 Rút 1, 5-6; 14-

18; 

 

II. POKORNÁ POSLUŠNOST RÚT A JEDNÁNÍ MUŽE 

BOŽÍHO 
a) Poslušná víra Rút a Boázova spravedlnost z víry! 

 

b) Boáz jedná v bráně 

 

Biblické odkazy: 

 Rút 2, 19-20; 3, 11-13; Dt 17, 6; J 5, 39; Ga 4, 4-5; Lk 13, 22; 12, 49-50;  

 

III. BUDE TO TEN, KOHO URČIL BŮH  
a) Ten před Bohem bezejmenný! 

 

 

b) Bohem vyvolený, ten, jehož jméno před Bohem je Boáz! 

 

Biblické odkazy: 

 Dt 25, 5-6; Ž 1, 4-6; Mt 7, 14-27; Žd 12, 5-8; Jr 23, 23; Ef 2, 9; 1, 3-6; Mk 12, 30-31; 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

IV. SJEDNÁNO A STVRZENO PŘED SVĚDKY, JMÉNO JE 

ZACHOVÁNO  
 

Biblické odkazy: 

 Gn 16,11; 21, 1-3; 25, 25-26; Ř 9, 15-16; Gn 38;  

 

 

 

 

   

NIVACE, OMANY, ODCHYT, 

TCHYNĚ, ARŠÍK, KYRYS, ŠKROB, 

OMYLY, IDYLA, KRAJÍC, ETAPA, 

INSECTA, RODEO, KREMPY, 

NĚMKA, VNUCI, BEDNA, ČESLO, 

COPAN, OSIVO, DUSOT, SAUNY, 

NEONY, PADOL, FLAUŠE, AKTIN, 

ANION, GUANO, KLOUB, ZÁKUP, 

AUKCE, KOSTÝM, ONAMO, LASER, 

ISLÁM 

Osmisměrka 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 9,30 – společné shromáždění. Vedení Jonáš Petrák (Žalm 52), písně 

Terezka Weberová, kázání Pavel Steiger (BCPraha), Památka 

Večeře Páně (Pavel Borovanský)  

 

Kamerun: Teroristé z Boko Haram při útoku zapalovali budovy 

Obyvatele osady Roum v kamerunském regionu Far North (Dálný sever) v noci 

16. ledna probudily plameny, které zachvátily dvě církevní budovy a mnoho 

obytných chatrčí. K odpovědnosti za útok se přihlásili radikálové ze skupiny 

Boko Haram, kteří vesnici v pozdních večerních hodinách přepadli. Čtyři 

místní lidé přišli při útoku o život. Kromě kostela společenství Union des Eglise 

Evangelique a katolické fary oheň zcela zničil 93 chatrčí, 20 skladišť potravin a 

11 motocyklů. Ve stejnou dobu bylo napadeno také nedaleké zdravotnické 

zařízení patřící evangelikální církvi. Začátkem ledna radikálové z nigerijské 

organizace Boko Haram zaútočili několik dalších osad ve stejné oblasti, včetně 

měst Mozogo a Moskota. V regionu Far North na hranicích s Nigérií dochází k 

útokům Boko Haram opakovaně, jedním z nejčastějších terčů je department 

Mayo Tsanga, ve kterém leží uvedená dvě města. V srpnu 2017 radikálové z 

Boko Haramu unesli šest dětí ve městě Moskota. Při akci zabili jejich otce, 

Adamu Nguda, který sloužíl jako sborový starší. Traumatizovanou matku 

nechali na místě činu a odjeli. (Dětem ve věku 3 až 15 let se později podařilo ze 

zajetí uprchnout; nalezli je příslušníci místní domobrany poblíž hranice s 

Nigérií.) 

Kéž Bůh chrání všechny oběti terorismu před dalšími výhrůžkami a útoky. 

Modlete se, aby je utěšoval a naplňoval nadějí, zatímco se vzpamatovávají ze 

svých ztrát.  

Janův 4:9  V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého 

jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 


