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



Od počiatku oznamujem budúcnosť,  
od pradávna to, čo sa ešte nestalo.  

Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.  

(Iz 46, 10)



2. KAPITOLA

13. verš:

 Ona mu odpovedala:  
„Pane, našla som priazeň v tvojich očiach,  

lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu,  
hoci nie som ani tvojou služobnicou.“



Iz 40, 1:

 „Potešujte, potešujte (ּנֲַֽחמ֥ו) môj ľud,“ vraví váš Boh.
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Iz 40, 1:

 „Potešujte, potešujte (ּנֲַֽחמ֥ו) môj ľud,“ vraví váš Boh.

נַחוּם
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Iz 40, 1:

 „Potešujte, potešujte (ּנֲַֽחמ֥ו) môj ľud,“ vraví váš Boh.

נַחוּם
40  + 8 + 50

 
 



Iz 40, 1:

 „Potešujte, potešujte (ּנֲַֽחמ֥ו) môj ľud,“ vraví váš Boh.

נַחוּם
40 + 6 + 8 + 50

 
 



Iz 40, 1:

 „Potešujte, potešujte (ּנֲַֽחמ֥ו) môj ľud,“ vraví váš Boh.

נַחוּם
40 + 6 + 8 + 50

=
104



Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma.  
Rozchýrilo sa, že je v dome. Zhromaždilo sa tam veľa ľudí,  

takže už nemali miesta ani predo dvermi. A vravel im Slovo.  
Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka.  

(Mk 2, 1-3)
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pesach – 148 – פסח



Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,  
Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy,  

ktorý nás potešuje v každom našom súžení,  
aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení,  

a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil.   

(2Kor 1, 3-4)



14. – 16. verš: 

A keď prišiel čas jedla, Bóz jej povedal: „Poď sem a jedz z chleba 
a omoč si krajec v octe!“ Sadla si teda vedľa žencov a on jej nadelil 

praženého zrna, takže sa najedla do sýtosti a ešte jej aj zvýšilo.  
Keď vstala zbierať klásky, Bóz rozkázal svojim sluhom:  

„Nech si zbiera klásky aj medzi snopmi a vy na ňu nebuďte  
za to mrzutí! Ba (náročky) vypúšťajte (klasy) zo svojich hrstí 

a nechajte pre ňu, aby nazbierala, a nehrešte ju za to!“



17. – 19. verš: 

Tak zbierala klásky do večera a keď vymlátila, čo nazbierala,  
mala z toho asi efu jačmeňa. Keď jej svokra videla, koľko nazbierala, 

a keď okrem toho vyňala a podala, čo jej zvýšilo, keď sa nasýtila, 
vravela jej svokra: „Kdeže si zbierala klasy a kde si pracovala?  

Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba!“  
Vtedy oznámila svokre, u koho pracovala, a povedala:  
„Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je Bóz.“





17. – 19. verš: 

Tak zbierala klásky do večera a keď vymlátila, čo nazbierala,  
mala z toho asi efu jačmeňa. Keď jej svokra videla, koľko nazbierala, 

a keď okrem toho vyňala a podala, čo jej zvýšilo, keď sa nasýtila, 
vravela jej svokra: „Kdeže si zbierala klasy a kde si pracovala?  

Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba!“  
Vtedy oznámila svokre, u koho pracovala, a povedala:  
„Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je Bóz.“



20. verš: 

Noemi povedala svojej neveste:  
„Nech Pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu  

ani živým, ani mŕtvym!“ A vravela ďalej:  
„Ten človek je naším príbuzným, jedným z tých,  

čo sú zaviazaní konať za nás krvnú pomstu.“



21. – 23. verš: 

A Moabka Rút rozprávala ďalej: „Aj to mi ešte povedal:  
Drž sa mojich služobníkov, kým nedokončia celú moju žatvu!“  

Noemi povedala svojej neveste: „Dobre je to, dcéra moja.  
Chodievaj von s jeho služobnicami a nik ťa nebude hrešiť  

na poli niekoho iného.“ Tak sa držala pri zbieraní  
klasov Bózových služobníc až do ukončenia žatvy jačmeňa  

a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre.
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