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5. 6. 2022 – Duchařina s Rút 

 

1. čtení: Ga 5, 22-26 
 
Píseň (Svítá): NEZ585 – Přijď již, přijď Duchu stvořiteli 

 
Základ kázání: Rút 1, 1-17 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

Rút patří zřetelně mezi biblické postavy, které se daly řídit 
Božím Duchem. Mezi lidi, kteří překročili, transcendovali hřích svůj i 
společnosti i doby, v níž žili. 

Hned od počátku jejího biblického příběhu je to nápadné: 
Cizinka. Moábka. Pohanka. Ale na rozdíl od Orpy, také Moábky a 
pohanky a cizinky, se rozhodla zůstat s neperspektivní vdovou 
Noemi. Která byla skoro až prokletá – zemřel jí manžel i oba synové. 
Z lidského pohledu nesmysl. Nelogické a absurdní. 

Tím spíš, když Noemi sama obě své snachy odrazovala od 
dalšího společného života. Obě snachy od sebe odháněla. Nutila je 
vrátit se zpátky do Moábu. Tam mají přece alespoň nějakou naději! 
S Noemi, mezi Israelci, ji nemají. 

Orpa se přesvědčit dala. Vždyť Noemi předložila logické, 
racionální, podložené argumenty. Ale Rút se přesvědčit nedala. 

A nejenom, že se přesvědčit a odehnat nedala, ještě vyslovila 
hluboké vyznání: „Kam půjdeš, taky půjdu. Kde zůstaneš, zůstanu i já. 
Tvůj lid bude i mým lidem. Tvůj Bůh bude i mým Bohem. Ať se mnou 
Hospodin udělá, co chce!“ 

To je, panečku, víra! Takhle kdyby věřila byť jen polovina 
křesťanů! „Ať se mnou Hospodin udělá, co chce!“ Protože cokoli 
Hospodin rozhodne, je vždy dobrem. Objektivně a nevývratně. 
Jakkoli lidský dojem může být zcela opačný. 

Tak Rút, podobně jako např. Abram, zcela opustila svou rodnou 
zemi. Svou kulturu. Svůj jazyk a národ. Svůj lid a náboženství. Aby 
pečovala o neperspektivní, beznadějnou, zahořklou, zhroucenou a 
zoufalou tchýni. 
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A jak odvážně a usilovně o ní pečovala! Hned v druhé kapitole 
šla sbírat klasy – tak usilovně, až si i Boázův služebník všiml, že si 
oddechla jen na chvilku. Navíc tím riskovala mnohé obtěžování ze 
strany ženců i dalších paběrkovatelů: Boáz musel poručit svým 
služebníkům, aby Rút neobtěžovali! Rút sbírala až do večera, a pak 
sesbírané ještě vymlátila, než výsledek víc-než-celodenní práce 
přinesla k překvapené Noemi. 

Pak Rút riskovala svoji pověst tím, že v noci vlezla k Boázovi do 
postele. Dle biblického příběhu na nic nedošlo. Ale kdo z rodičů by 
věřil takovému vyprávění z úst vlastního dítěte, které by udělalo to 
samé? „Jo, jen jsem k ní/k němu, vlezl do postele a strávil tam celou 
noc – ale nic jiného se nestalo, jen jsme spali, přísahám!“ 

Boáz si nakonec vezme Rút za manželku podle levirátního 
práva. A tak přijme do své péče také Noemi. 

Jak by to s Noemi asi dopadlo, kdyby ta pohanka, Moábka, 
cizinka Rút dala na Noeminy přesvědčivé a zcela racionální 
argumenty, že s ní ji nic dobrého nečeká? 

Tak znalce Bible nepřekvapuje, že také tato Rút je zmíněna 
v rodokmenu Ježíše Krista. Spolu s jerišskou prostitutkou Rachab. 
Spolu s prostituující se Támar. Spolu s ženou Urijáše, která ho 
podváděla s Davidem. Však ta Rút je na tom podobně. Všechny ty 
ženy buď se vším všudy podváděly své manžely, nebo se 
prostituovaly – a nebo lezly takřka neznámým chlapům na celou noc 
do postele. Hanba, ostuda, nemorální, necírkevní! A přesto jsou právě 
a jen tyto čtyři ženy zmíněny v Ježíšově rodokmenu. Ne snad že by 
muži tam vypsaní byli bez podobně výrazných skvrn na morálním 
životě… 

Tak i Rút patří k nesmírně příkladným biblickým postavám. 
Také proto, že i ona zůstává pro běžný lidský pohled problematickou. 
Stejně jako např. praotcové nebo apoštolové Petr a Pavel. Rút je 
dokonce tak příkladnou, že celý její příběh čtou židé každý rok na 
svátek sklizně obilí. A důležitěji: Zároveň jde o svátek darování Tóry 
na Sínaji. 

Ale Rút byla přece pohanka. Jak souvisí její příběh s darováním 
Tóry na Sínaji? Vždyť pro ni přece Tóra neplatila! Rút nebyla 
zavázána žádnou smlouvou s Hospodinem! A i kdyby byla, tak Tóra 
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nikde nepřikazuje opouštět svůj národ, náboženství, zemi pro péči o 
potřebné! 

A Rút to přesto udělala. Udělala víc, než přikazuje Boží Zákon – 
Tóra. Kterou nebyla vázána. Kterou pravděpodobně ani neznala. A 
přesto činila dobro větší a vyšší, než přikazuje Tóra. 

Protože Duch svatý si vane, kudy chce. Církev jím nedisponuje. 
Nikdo ho nedovede spoutat. Nikdo ho nemá ve své moci. A protože 
Boží vůlí je spása každého člověka, tak i jeho svatý Duch sestupuje na 
kde koho mimo Boží lid a církve. Proto může kdokoli činit dobro. 
Dobro převeliké. Dokonce překračující pravidla církve i Bible. Jak to 
udělal také Ježíš Kristus. 

Tak Rút, pohanka a cizinka, žila příkladnější život než většina 
Israelců, Židů nebo křesťanů. Ačkoli ani její pověst nebyla a není 
zdaleka dokonalá. Ale on i ten Ježíš jednal opakovaně tak, že by to i 
současní křesťané a Židé označili za nepřiměřené, tvrdé, klidně ale až 
za sprosté, ponižující a urážlivé – prostě nesprávné až nemorální.1 

Je provokující, že i příkladné postavy v Bibli provokují. Běžně 
porušují přirozenou etiketu, slušnost, morálku. Někdy jako skutečné 
chyby (např. Abram vydávající Sáru za svou sestru), ale mnohokrát 
jako výraz odvahy víry v Hospodina. Třeba i tváří v tvář přesile, 
hluboko pod kůži zažitým tradicím, třeba i v poníženém postavení. 

Protože takový je Duch svatý. Přítomná Boží moc profukuje, 
provívá všechny ty lidské zapšklosti. Jako čerstvý vítr vane do všech 
lidských žump a bažin. Světských i církevních. Pokud mu tedy někdo 
dopřeje prostor. Pokud se někdo nechá Duchem svatým řídit. Což ani 
v církvích není nic běžného. 

Protože tradice a zvyky jsou pohodlnější. Máme je pod 
kontrolou. Víme, co od nich čekat. Duch svatý přináší nečekané – 
situace, rozhodnutí i pohledy na věc. Přináší tak velice často 
netradiční, nezvyklé, nepřirozené. Velmi často Duch svatý přináší 
mnohé, co lidská společenství i církevní, považují za urážlivé. Za 
nepatřičné. Sprosté. Bláznivé. Nemorální. Nevhodné a nesprávné. 
Rušivé a „dělající vlny.“ 

                                                 
1 Např. vůči Syrofenické ženě (Mk 7, 24-29), vůči Židům (Mt 12, 34 + 23, 33), vůči i 
nejbližším učedníkům (Mt 16, 23), kontaktem s hříšníky, kolaboranty a prostitutkami atd. 
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Proto je vztah s Bohem vždy znovu v první řadě o víře. O 
důvěře. Věříme, že jeho Duch vede vždy k dobrému – stejně jako Bůh 
sám? I když inspirace Duchem vede směrem zcela neobvyklým, 
někdy až v lidském pohledu nepřijatelným? 

Protože jedna věc je přijmout obživení Duchem svatým. Život 
z jeho rukou – biologický, věčný i metaforický. A něco jiného je 
nechat se Duchem svatým řídit. Poslouchat ho. Podřizovat se mu. Což 
obvykle znamená nepodřizovat se většině toho tak strašně lidského, 
tradičního, přirozeného uvnitř sebe sama i v lidském světě. 

Dokonce totiž poslušnost Duchu svatému znamená vzpírat se 
vlastní přirozenosti. Obecně lidské i jednotlivé osoby. Protože 
přirozenost každého člověka prostě je zkřivena hříchem. Je hluboce 
překroucena sebestředností a sobectvím, leností a strachem, pýchou 
a nadutostí. Jako se přirozenosti své, své doby i lidí obecně vzpírali 
praotcové. Mojžíš. Rút. Jozue. A mnozí další. 

Dát se řídit Božím Duchem tak znamená říkat „ne“ mnohému 
tak převelice líbivému, lákavému, racionálnímu i emocionálnímu. A 
říkat „ano“ mnohému nelíbivému, nelákavému, neracionálnímu i 
neemocionálnímu. Třeba nezištné pomoci potřebným. Třeba oběti 
vlastního života pro Boží království – zejm. vlastní činnou službou. 
Třeba i celoživotní. Říkat „ano“ lásce k nepřátelům. 

Nebo lásce k Bohu před vším a všemi ostatními. Včetně vlastní 
rodiny. Včetně sebe samého. Včetně vlastního národa, sboru nebo 
církve. 

Protože to vše vede do Božího království. To vše i další řízení 
Duchem svatým vnáší Boží království do toho příšerného lidského 
světa. 

I kdyby člověk přišel o celou rodinu – jako Noemi. I kdyby to 
znamenalo mít v očích většiny lidí příšernou pověst. I kdyby to 
znamenalo zříct se všech lidských perspektiv a úspěchů a nahradit je 
existenční i existenciální důvěrou Hospodinu – jako Rút. I kdyby to 
znamenalo pečovat o neperspektivní, zoufalé, ztracené, zahořklé. I 
kdyby to znamenalo riskovat vlastní zdraví a život. 

Protože jen Duch svatý dává život. Biologický i věčný. 
Amen. 

 
Píseň: NEZ574 – Ó sešli Ducha svého 


