
p o s o l s t v o  k n i h y





Vy však hovoríte:  
Človek, ktorý by povedal otcovi alebo matke:  

‚Čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je obetný dar,‘  
ten už vraj nemusí ctiť svojho otca.  

Takto ste zbavili platnosti Božie slovo pre svoju tradíciu.

(Mt 15, 5-6)



Mk 7 – 3x „rušíte Božie slovo“

   

      
    



Mk 7 – 3x „rušíte Božie slovo“

Mk 7, 13: 

ἀκυροῦντες τὸν ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦλόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει  τῇ παραδόσει 
ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε.ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε.



Dt 4, 2: 

K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič,  
ani z nich nič neuberiete; zachovávajte prikázania Pána,  

svojho Boha, ktoré vám ukladám!



Dt 13, 1: 

Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte;  
nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš.



Prís 30, 6: 

Nepridávaj nič k jeho výrokom,  
aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.



Kaz 3, 14: 

Poznal som, že všetko, čo robí Boh, má večnú platnosť; 
k tomu nemožno už nič pridať, ako ani nie je možné nič odobrať. 

Boh to tak urobil, aby (ľudia) mali bázeň pred jeho zjavom.



?



1. KAPITOLA

1. verš:

Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. 
Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou  

a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moábske polia. 



V tom čase v Izraeli nebolo kráľa. 
Každý robil, čo pokladal za správne.

(Sdc 21, 25)



Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, 
no napokon je to cesta k smrti.

(Prís 14, 12)



1. verš:

Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. 
Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou 

a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moábske polia. 



2. verš: 

Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noémi 
a jeho dvaja synovia Machlón a Kiljón;  
boli to Efraťania z judského Betlehema. 

Prišli na moábske polia a tam sa usadili.



ֱאִליֶמֶלךְ
מֹוָאב



Na zhromaždenie JHWH nevojde Ammónčan či Moábčan  
a nikdy ta nesmie vstúpiť ani ich desiate pokolenie,  

lebo vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste,  
keď ste vyšli z Egypta, ako aj preto, že v Aram-Naharajime najali 

proti vám Bileáma, syna Beóra z Petóru, aby ťa preklial.

(Dt 23, 4-5)



Otázka, o ktorej Písmo nevraví: 

Všetci z Betlehema odišli... lebo bol hlad?



3. – 5. verš: 

Noémin muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvoma synmi. 
Oni sa oženili s Moábčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút.  

Bývali tam asi desať rokov. Potom obaja, Machlón i Kiljón, 
zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža.



JHWH, moja sila a moja pevnosť, moje útočisko v deň úzkosti! 
K tebe prídu národy od končín zeme a povedia: 

„Len klamstvo dedili naši otcovia, iba ničoty, ktoré nič neosožia.” 

(Jer 16, 19)



3. – 5. verš: 

Noémin muž Elimelech však zomrel  
a ona zostala s dvoma synmi. Oni sa oženili s Moábčankami. 

Jedna sa volala Orpa a druhá Rút.  
Bývali tam asi desať rokov. Potom obaja, Machlón i Kiljón, 

zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža.



6. verš: 

Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moábskych polí, 
lebo tam sa dopočula, že JHWH  navštívil svoj ľud  

a dal mu chlieb.



Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu, 
navštív nás svojou spásou.

(Ž 106, 4)



Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, 
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. 

(Lk 1, 68)



Prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, 
obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú so zemou teba 

i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni,  
lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. 

(Lk 19, 44)



6. verš: 

Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moábskych polí, 
lebo tam sa dopočula, že JHWH  navštívil svoj ľud  

a dal mu chlieb.



7. – 8. verš: 

Spolu s nevestami teda odišla z miesta,  
kde dosiaľ bývali, a vracali sa cestou do Judska.  

Noémi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: 
„Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám 

JHWH  taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne!”



Keď vyšla z miesta, na ktorom bola, 
aj obe jej nevesty s ňou, išli svojou cestou,  

aby sa navrátili do zeme Júdovej.

(Roháčkov preklad)



יְהוָּד֑ה
= 

dvere ku JHWH



7. – 8. verš: 

Spolu s nevestami teda odišla z miesta,  
kde dosiaľ bývali, a vracali sa cestou do Judska.  

Noémi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: 
„Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám 

JHWH  taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne!”



9. – 10. verš: 

„Nech každej z vás dopraje JHWH  nájsť si muža  
a spokojný život v jeho dome.“ Potom ich pobozkala. 

Ony sa hlasito rozplakali. Povedali jej: 
„My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu.“
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