BIBLICKÉ S POLEČENSTV
ESŤAN
POLE ENSTVÍ
ENSTVÍ KŘES
ES ANŮ
AN ÚSTÍ NAD LABEM

HLEDEJ ODPOČINUTÍ!
(RT 3)
Jan 3:36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá,
neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."

Rút 3:1 Potom jí její tchyně Noemi řekla: "Neměla bych ti, má
dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře? 2 Hleď, což není
Bóaz, s jehož děvečkami jsi byla, náš příbuzný? Právě dnes v noci
bude na humně převívat ječmen. 3 Umyj se, potři se mastí,
přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat,
dokud nedojí a nedopije. 4 Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš,
odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš
učinit." 5 Odpověděla jí: "Vykonám všechno, co mi říkáš." 6 Sešla
na humno a udělala všechno, jak jí tchyně přikázala. 7 Bóaz se
najedl, napil a byl dobré mysli. Pak si šel lehnout na kraj hromady
obilí. Ona se přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. 8 O
půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí - v nohách mu leží
žena. 9
Otázal se: "Kdo jsi?" Odpověděla: "Jsem Rút, tvá
služebnice. Rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště,
vždyť jsi zastánce." 10
Nato jí řekl: "Požehnána buď od
Hospodina, má dcero. Projevila jsi teď větší oddanost než dříve, že
nechodíš za mládenci, ani nuznými ani bohatými. 11 Už se neboj,
má dcero! Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v
bráně ví, že jsi žena znamenitá. 12 Ano, jsem vskutku váš
zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. 13
Zůstaň tu přes noc. Ráno, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane;
nebude-li ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ je
Hospodin. Spi klidně až do rána." 14 Tak spala u jeho nohou až do
rána. Ale vstala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože
Bóaz řekl: "Jen ať se nikdo nedoví, že přišla na humno žena." 15 A
dodal: "Podej mi loktuši, co máš na sobě, a nastav ji." Když ji
nastavila, odměřil jí šest měr ječmene a vložil na ni. Pak odešel do

města 16 a ona odešla k tchyni. Ta se otázala: "S jakou přicházíš,
má dcero?" I vyprávěla jí všechno, jak s ní ten muž jednal. 17 A
dodala: "Těchto šest měr ječmene mi dal on. Řekl totiž: Nesmíš
přijít ke své tchyni s prázdnou." 18 Noemi jí pravila: "Jen vyčkej,
má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a
dovede tu záležitost ke konci ještě dnes."

I.

ÚVOD

Biblické odkazy:
 Gn 2, 16-17; 2 Pt 1, 4; 1 J 5, 19; Žd 2, 10-15;

II. NOEMI A JEJÍ PROBUZENÁ VÍRA POVZBUZUJE VÍRU
RÚT!
a) Probuzení Noemi
b) Noemin plán

c) Poslušná víra Rút

Biblické odkazy:
 Rút 2, 20; 1, 8-9; 1 K 11, 3; 1 Tm 2, 15; Ex 33, 19;

III. DVA VĚRNÍ A BOHABOJNÍ!
a) Rút koná!
b) Boáz koná!

Biblické odkazy:
 Rút 2, 12; Sk 3, 12-20; Př 19, 4; 31, 30;
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IV. ZÁVDAVEK!
a) Bezúhonnost

b) Pečeť zaslíbení

c) Závěr

Biblické odkazy:
 Gn 6, 9; Jb 1, 1; Ž 119, 1; 1 Pt 2, 9-12; 2 K 1, 22; 5, 5; Ef 1, 5-14; Mt 11, 28; J 6, 37; 3, 36;

Osmisměrka

DRAHÁ, ŠNECI, IDYLA, CHEMIK,
ENZYM, KOLOT, ÚSPĚCH, DOJIT,
SUDBA, NECHAT, AKÁTY, KVASY,
TEPOVAČ,
MAJÁLES,
KANÁR,
MOTÁK, ÚTRŽEK, CUMEL, SMALT,
ŠNYCAR, ŇAFOT, KLAUN, KNUTA,
SÁLEK, VLHKO, REŽNÁ, TRNKY,
TYKVE, ONAMO, VLONI, SŇATKY,
TALICH, KOALA, JITRO, JINAN,
ÚHRNEM, PARMA

Tajenka:
_________________________
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 9,30 – společné shromáždění. Vedení Jonáš Petrák (Žalm 47), písně
Terezka Weberová, kázání Jan Suchý
Indie: Starý křesťan si stále
intenzivnímu pronásledování

zachovává

víru,

navzdory

Rok poté, co na vlastní kůži již poosmé zakusil otevřené pronásledování, je
devadesátiletý Džatja připraven trpět znovu a stále se nesmírně touží dělit o
dobrou zprávu evangelia s každým, kdo ji chce slyšet. Křehký, ale energický
křesťan žije v nejmenované osadě v jižní Indii, ve které se to jen hemží
placenými donašeči organizace RSS, česky Národní svaz dobrovolníků, jejímž
cílem je zastrašovat a dokonce násilím nutit křesťany, aby se vrátili k
„hinduistickým kořenům“.
Džatjovy problémy začaly v roce 1992, kdy odmítl podepsat písemný slib, že
přestane zvěstovat evangelium. Policisté reagovali na Džatjovu zatvrzelost tak,
že mu zpřelámali všechny prsty. O tři roky později ho hinduističtí radikálové
zbili a odvlekli na policejní stanici, kde strávil týden za mřížemi. Jizvy na
Džatjově levé paži a ruce jsou trvalou připomínkou třetího případu
pronásledování pro víru. Tehdy ho hinduistický extrémista sešvihal řetězem od
bicyklu a způsobil mu hluboké tržné rány. Důkazy o dalších útocích si
uchovává v balíčku z konopného papíru – fotografie a různé novinové články,
které o jeho útrapách vyšly.
Kdykoli se však Džatja vrátí z nemocnice domů, vždycky jen sáhne po Bibli a
pokračuje ve vydávání svědectví sousedům. Pravidelně se modlí s hinduisty,
rozdává evangelizační letáky a vypráví místním, že Ježíš zemřel i za ně.
Společně se dvěma dětmi vedou společenství tvořené přibližně 40 věřícími,
kteří se scházejí v přístavku u jeho domu.
Jan 1:29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle,
beránek Boží, který snímá hřích světa.
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