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NA NAŠICH ROZHODNUTÍCH ZÁLEŽÍ!  

(RT 1:1-5) 
Elímelek s rodinou jde do Moábu 

 

 
 

Rút 1:1  Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy 

odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, 

aby pobýval jako host na Moábských polích. 2  Jmenoval se 

Elímelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kiljón. 

Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na Moábská pole a 

přebývali tam. 3  Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s 

oběma syny sama. 4  Ti se oženili s Moábkami. Jedna se 

jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let. 5  Oba, 

Machlón i Kiljón, rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez 

dětí i bez muže. 

 

Otázky pro děti: 

a) Kdy se odehrává náš příběh? 
b) Kdo je odpovědný za rodinu, muž nebo žena? 
c) Čí vůle je pro nás lepší, naše, nebo Boha? 

 

 

 

I. ÚVOD: 

 

 
Biblické odkazy:  

� 1 J 5, 3; Sd 3, 11; 
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II. HLAD V ZEMI 
a) Hlad v domě chleba! 

 

b) Nevěra Elímeleka 

 
 

Biblické odkazy:  

� 1Sd 6, 1-10;  

 

III. ODDĚLENÍ SE 
a) Opuštění Božích zaslíbení 

 

 
b) Spolehnutí Elímeleka na svou moudrost a své síly.  

 

 

Biblické odkazy:  

� Gn 12, 10-11; 1 Pt 5, 7; Ř 8, 28; 

 

 

IV. SMRT 
a) Smrt Elímeleka 

 

b) Pád pokračuje, smrt má žně 
 

 

c) Prázdnota a nicota Noemina života 
 

 

Biblické odkazy:  

� Mt 4, 1-4; J 4, 30-34; Mt 7,21; 1 J 2, 17; Dt 7, 1-4; Ř 7, 18-25; 8, 5-8; 10, 1-10; 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

 

   

UČITI, JÍMAČ, SLÍVA, TANČIT, 

ONAMO, KREJCAR, KAUZA, EMOCE, 

OPTIK, ABIÓZA, MANUÁL, AGÁVE, 

OSINA, ŠIDBA, TORNÁDO, SPÁSA, 

UFONI, ŠPAGÁTY, PULEC, IRSKO, 

KRAUL, ŠPUNT, GALOP, SONDA, 

PUTNA, ČAHOUNI, VDOVA, BACIL, 

UCPAT, KLOUN, AŽURA, AMANT, 

KLACEK, BARMAN, KLOPS 

Osmisměrka 

Drahý, svatý a milovaný Otče, my tě milujeme, protože Ty jsi napřed miloval nás! 

Všechno Pane, třímáš pevně ve svých rukou. Máme pevnou a nehynoucí nadějí ve 

jménu a díle Tvého Syna, našeho Vykupitele a Zachránce Ježíše Krista. Pane, byli jsme 

otroky hříšných žádostí a nevěděli nic o zemi zaslíbené. Dnes jsme občané nebes, a 

přesto jsme, Otče, Elímelekové. Každý z nás má mnoho svých Moábských polí, kam se 

utíkáme sytit. Děkuji ti, Pane, že jsi mne tímto oddílem usvědčil z toho, že jsem 

Elímelekem utíkajícím do Moábu! Děkuji ti za zármutek podle Tvé svrchované vůle a 

prosím tě za každého z nás. Smiluj se nad námi, jako ses smiloval nad Noemi a nad 

Rút. Děkujeme ti za nehynoucí naději v kříži Tvého Syna Ježíše Krista.  Za tvé 

svrchované dílo, které dovedeš dobrý Bože do konce. Ty nás neztratíš. Dovedeš nás 

k Sobě prostřednictvím Pastýře našich duší, Lva z Judy. Dej nám svou milost, abychom 

jedli chléb Tvého slova v Tvém domě Pane a měli ho raději, než ty nejtučnější a 

nejlákavější plody a jídla Moábu! Amen! 

 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

10. září 2017 © BSK 

OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 9,30 – společné shromáždění. Vedení Jaroslav Kernal– Žalm 30, 

písně Petr Svoboda, kázání: Jan Suchý 

 

Indie: Zákon proti konverzím přináší nové problémy 

12. srpna džárkhandští poslanci odhlasovali návrh zákona, který může mít 

bezprostřední dopad na náboženskou svobodu místních křesťanů. Navzdory 

silné opozici zástupců náboženských skupin byl návrh„ Džárkhandského 

zákona o svobodě náboženství 2017“ předložen guvernérovi, po jehož schválení 

bude k zavedení zákona zbývat již jen podpis prezidenta. 

 Podobné zákony proti konverzím, ironicky nazývané „o svobodě náboženství“, 

často přímo ohrožují svobodu vyznání křesťanů. Třetí oddíl této konkrétní 

legislativní úpravy zakazuje veškeré pokusy o obrácení druhých osob „ať již 

přímo nebo jakkoli jinak… násilím, prostřednictvím svádění nebo jinými 

podvodnými způsoby…“. 

 Podobné zákony dnes již platí v dalších šesti indických spolkových státech, 

přičemž místní vlády nijak nekonkretizují, co v kontextu náboženských 

konverzí znamenají pojmy jako „svádění“, „donucení“, „síla“ nebo „podvod“. 

Kvůli vágním formulacím jsou tyto zákony často zneužívány radikálními 

skupinami hinduistických nacionalistů, kteří křesťany obtěžují a zastrašují a 

zákony využívají jako pouhou zástěrku. 

 V souvislosti s novým džárkhandským zákonem se modlete, aby církev v celé Indii 

nepodlehla strachu, ale raději se ještě více spolehla na Toho, jehož poselství 

nemůže být umlčeno. Přimlouvejte se za místní pastory a evangelisty a vyprošujte 

jim zvýšenou míru Boží moudrosti a pomazání, aby mohli pokračovat ve 

zvěstování Božího slova všem lidem, kteří jsou ochotní naslouchat. Kéž církev i 

nadále roste v síle, věrnosti i počtu, navzdory veškeré opozici a protivenství. 

Žalm 7,2 Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou 

všech, kdo mě stíhají, 


