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15. 5. 2022 – Šlapání s Rachab 
 
1. čtení: Žd 11, 23-38 
 
Píseň (Svítá): S273 – Přemýšlej, děkuj a služ 
 
Základ kázání: Joz 2, 1-21 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
v zástupu svědků Hospodina Boha nalezneme ledasjaké 

podezřelé postavy. Vzpomeňme jen na minulou neděli – na Mojžíše. 
Tedy na vraha. Vzpomeňme také na Abrahama – ten takřka obětoval 
Hospodinu svého syna Izáka, kterého mu daroval Hospodin. Také na 
zlodějského, úskočného Jákoba atd. 

A dnes prostitutka. Navíc pohanka a cizinka. Tedy neisraelitka, 
nežidovka. To jsou tedy charaktery hodné následování! To jsou teda 
příklady – přímo biblické! Tím spíš, když prostitutka Rachab to 
dotáhla dokonce až do „rodokmenu“ Ježíše Krista! (Mt 1, 5) Dokonce 
hned jejím synem „byl“ onen Boáz, který se ujal jiné cizinky, pohanky 
– Rút. 

Ve skutečnosti by to nemělo překvapovat. Nemělo by 
překvapovat, že součástí zástupu svědků Boží slávy jsou také vrazi, 
prostitutky, cizáci, pohané. Vždyť si Bůh sám rovnou vybral národ 
otroků. Pro křesťany by to pak mělo být ještě snazší – Ježíš sám přece 
opakovaně jedl s celníky, prostitutkami, gaunery a hříšníky! 

Ale není. V evangelické církvi na takovéto „charaktery“ 
v podstatě nenarazíme. A možná jsme na to ještě hrdí, že jsme církev 
„slušných lidí.“ Ačkoli Kristus sám dělal pravý opak. I za učedníky si 
vybral také celníky, teroristy a další velmi pochybné lidi. 

Tak má příběh Rachab dvě hlavní funkce: 1) Rozbít dojem, že 
církev má hlavně být jednolitá, homogenní, jednotná, skupina. Že 
církev má být parta kamarádů takřka shodných názorů. Stejné 
ekonomické třídy, rasy, smýšlení. Tím silněji pro křesťany! 

Protože konvertité nám převelice chybí. Křesťanská církev, do 
níž jen velmi, velmi málo lidí dobrovolně vstupuje v dospělém věku, 
má zásadní problémy. Protože tak to prostě být nemá. Křesťanské 
církve ani sbory neměly a nemají být hlavně rodové. 
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Síla křesťanského společenství nemá vyplývat z uzavřenosti, 
kamarádíčkování, jednolitosti. Naopak – síla křesťanství je právě 
v různorodosti těch, kterým je křesťanství určenoProtože víra v Boha 
je určeno všem. Jak je to zřetelné už ve SZ. Ale také na Ježíšových 
Dvanácti. Také v dějinách. Také v Ježíšovi samém. 

A taky na té Rachab. Cizince, pohance – a jak hluboké a výstižné 
vyznání víry v Hospodina „vybalila“ na ty israelské špiony! Navíc jde 
o vlastizrádkyni – vždyť přijala a zachránila zvědy nepřátelského 
národa. Dokonce je Rachab vlastizrádkyní dvojnásobnou, protože se 
zřekla svého národa, svého náboženství, svého místa pro život. Ne 
náhodou velmi podobně jako kdysi Abram. A stejně jako byl 
vlastizrádcem také prorok Jeremiáš. Ten vyzýval obklíčený 
Jeruzalém, aby otevřel brány a vzdal se okupujícím Babylóňanům! 

Takže i vlastizrádci patří do církve? Ti, kteří zrazují vlastní 
zemi, město, národ, kulturu? Jen kvůli Hospodinu? Jen kvůli víře ve 
Všemohoucího a milujícího Boha? 

Rozhodně. Stejně jako do církve patří prostitutky. A vrazi. A 
zloději. A celníci. A kolaboranti. A voliči jiných stran. A lidé jiných 
etnik. A jiných ekonomických tříd. A jiných sociálních vrstev. A jiných 
zbožností. A jiných názorů. 

Dokonce právě hříšnici patří do církve. Právě pro hříšníky tu 
přece je Kristova Církev! (Mt 9, 13; Mk 2, 17) Také proto, že 
nehříšníci, bezhříšníci, neexistují. 

Stejně jako tuto jednolitost rozbíjí také Mojžíš, Abraham, Izák, 
Jákob, apoštolové Petr, Pavel a mnozí další. Stejně jako tito i další 
rozbíjí dojem, že církev je nějak zásadně morálně lepší než okolní 
svět. Ne náhodou je skálou, na níž Kristus postavil svou církev, 
vychloubačný zrádce, násilník, zbabělec a hlupák Petr, kterého sám 
Kristus tuhle označil dokonce za satana… To je, panečku, morální 
příklad a začátek apoštolské sukcese! 

2) Druhou hlavní zvěstí příběhu Rachab je zrcadlo, jímž je 
tehdejším Israelcům. Vzpomeňme na minulý týden s Mojžíšem: 
Israelci viděli mnohem větší a mocnější činy Boží. Rachab slyšela jen 
o těch maličkatých – a ani ty neviděla. Ani ty osobně nezažila. Neměla 
s Hospodinem osobní zkušenost. 

A přesto Hospodinu věřila. Hluboce. Existenciálně. Na život a na 
smrt. Věřila Hospodinu natolik, že riskovala vlastní život ochranou 
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nepřátelských zvědů. Spoléhala na Hospodina tak moc, že opustila 
vše, v čem a jak do té doby žila. Tak moc, že zradila svou vlast i celé 
město. 

Kam se na to hrabe víra Božího lidu! Ani sloup ohnivý a 
oblakový, ani opakovaná osobní zkušenost many, křepelek nebo 
vody ze skály, ani opakované desky Zákona ani další Boží činy je 
nepřesvědčili k víře v Hospodina Boha. Za to pohanské prostitutce, 
takřka jistě tedy chrámové kněžce, stačilo mnohem méně. 

To je ostuda pro drtivou většinu Božího lidu! Vždyť je zahanbila 
svou vírou žena. Pohan. Prostitutka. Která žádnou osobní zkušenost 
s Hospodinem neměla. Ani nepatřila do jeho vyvoleného lidu. Nebyla 
nijak spřízněna s Abrahamem. 

Tak moc jsou pro Církev nezbytní konvertité. Lidé odjinud. Jiní 
lidé. Proto má Rachab dokonce tak výsadní postavení, že je jednou 
z pouhých čtyř žen Ježíšova rodokmenu. Tím výsadnější, že všechny 
čtyři jsou velice „pochybného charakteru.“ Ale Rachab 
nejpochybnější ze všech. Nový Zákon pak Rachab předkládá jako 
příkladnou opakovaně – kromě slyšeného Žd také v Jk 2. 

Tak by možná i evangelické církvi prospělo vypravit se do 
bordelů a privátů – v následování Krista! Do azylových domů. Do 
dětských domovů. Místo na synody, konventy, na poradní odbory, 
staršovstva, dozorčí rady, sborová shromáždění, redakční rady, 
pracovní skupiny, seniorátní výbory, předsednictva synodů a 
konventů, SOMY a COMy a další a další orgány a funkce. Jejichž 
množství i obsah na nás prozrazují, že možná jako církev sloužíme 
vlastně hlavně sami sobě. Možná jen sami sobě. A rozhodně 
vysvětlují, proč na zvěstování Krista skoro nikomu nezbývá čas. 

Protože je zřejmým faktem, že je v České republice více než dost 
lidí ochotných vstoupit do náboženských hnutí. Lidí hledajících Boha, 
pravdu, milost, odpuštění, spásu. Např. od Svědků Jehovových odejde 
každý rok cca třetina, asi 600, lidí. Ale přesto jich meziročně neubývá. 
Protože zhruba 600 jiných k nim každý rok přijde. 

Tak proč nejdou k nám – ani jedni? 
Církev bratrská ještě donedávna rostla – ale i za posledních 

deset let ubyla jen maličkato. 
Počet pravoslavných křesťanů se v ČR dokonce znásobil. A to 

ještě do loňska, tedy před válkou na Ukrajině. 
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Možná by křesťanům, zejména evangelickým, prospělo vyrazit 
k těm, kteří do církví a do sborů nepatří. Tak také za těmi, za nimiž 
nikdo jiný nepůjde. Za mladými lidmi, kterým umřeli manželé a 
manželky. Děti. 

Za lidmi, které pro nevyléčitelné, nebo „jen“ velmi těžké, nemoci 
opouštějí jejich partneři, manželky nebo na ně zanevřou vlastní děti. 

Za těmi, nad kterými všichni ohrnují nos doslova i přeneseně. 
Za těmi, kterým i církve hustí do hlavy bludy, nesmysly a zlo.1 Za 
samoživiteli a samoživitelkami – tím spíš za těmi, které covidová 
opatření donutila k prostituci, aby uživili vlastní děti. 

Prostě za všemi těmi Petry a Pavly, za těmi Rút a Rachabami, za 
těmi Kainy a Jidáši a Šimony Zélóty. Za sirotky, odloženými dětmi a 
vdovami a za dalšími, kteří nás nepohostí. Zato budou klást otázky, na 
které neexistují lidské odpovědi. A už vůbec ne uspokojivé. Za těmi, 
kteří budou plakat a naříkat nad bolestí, s níž nemůže žádný člověk 
udělat nic. Kterou nelze prakticky vyřešit. Lze ji jen snášet. Nebo jí 
podlehnout. Za těmi, kdo budou vyprávět desítky strašlivých tragédií 
svých i svých blízkých. Někteří i pořád dokola. 

Protože za nemocnými, kteří potřebují božského lékaře. Za 
hříšníky, které přišel pozvat sám Kristus. Za nimiž chodil sám 
Kristus. Za chudáky, jimž žádná lidská moc nedokáže pomoct. Možná 
by to totiž mohlo prospět nejen jim, ale také církvi – i evangelické – 
když to dělal náš Mistr. 

Protože ani ta Rachab nezachránila jen sebe. Zachránila 
všechny, kteří se k ní domů přišli schovat. Zachránila všechny 
ochotné schovat se do domu označeného rudou barvou. Což není 
náhodná podobnost s israelským pesachem v Egyptě. 

Tak i víra pohanské, vlastizrádné prostitutky zachránila 
spoustu dalších lidí. Protože opustila, transcendovala, čím a kým 
byla. Vírou v Hospodina. 

A tak se dokonce stala prapředkem Ježíše Krista, Božího Syna. 
Amen. 
 

Píseň: NEZ326 – Ježíš hříšné přijímá 

                                                 
1
 Např.: Když křesťan „chodí“ s nekřesťanem, hřeší! 


