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ÚVOD 

Tak často nejen v duchovních věcech, ale i v každodenních věcech se naše 

____________________ a představy liší od toho, co se skutečně stane.  

 

Kdo z nás se nepřichytil při pochybování o tom, zda ten či onen člověk 

nebo skupina lidí mohou být Bohem zachráněni.  

A jak by mohla být zachráněna nevěstka Rachab z Jericha, když žila 

nemorální život v nemorální společnosti, kterou Bůh pro jejich hříchy 

nechal propadnout soudu.  

Co jiného než příběh Rachab by nás mohlo _________________ k důvěře 

v Boží moc spasit ty nejnepravděpodobnější lidi i dnes?  

Uvidíme 4 věci, které nám pomohou posílit tuto důvěru. 
 

Biblické odkazy:  

 Izajáš 55,8-9 
 

 

1. BOŽÍ SVRCHOVANÁ A VYVOLUJÍCÍ LÁSKA SE ZAMĚŘUJE NA 

RACHAB 

Bůh vyslání zvědů použil, aby přivedl na scénu Rachab - verš 1.  

Ať už právě do domu Rachaby zvědové zamířili z jakéhokoliv důvodu, tak 

tím nedůležitějším důvodem bylo Boží ______________________.  
 

Bůh se totiž už dávno, od věčnosti, rozhodl, že Rachab spasí, nejen 

duchovně, ale i fyzicky, když ji nenechá v Jerichu __________________ s 

ostatními.  
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Každé spasení začíná u Boha a jeho rozhodnutí, kterým si vyvoluje ty, na 

které vylévá svou spásnou, zachraňující lásku.  

Bůh vyvolil nevěstku Rachab a probudil ji k novému životu, i když bychom 

to nikdy nečekali. 

Biblické odkazy:  

 Jozue 2:9,11, Nehemjáš 9:7, Janovi 15:16: Koloským 2:13, 1. Timoteovi 1:15 
 

2. RACHAB UVĚŘILA A VĚŘILA ZA NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK 

Rachab byla prokletá žena, provozovala prokletou živnost, žila v 

prokletém ________________, mezi prokletým národem.  

 

Jak často si říkáme, že lidé kolem nás neuvěří, protože dnešní doba je 

obrácená proti Bohu a vůbec nenahrává tomu, aby se lidé zabývali 

duchovními záležitostmi.  

 

Podívejme se teď trošku blíž, za jakých podmínek Rachab uvěřila: 

• Neměla pořádný přístup k Božímu Slovu - v. 10 

• Držela se víry v nepřátelském prostředí - v. 3 
 

Položte si otázku: Kdo by byl v Jerichu oblíbenější: „Prostitutka nebo 

žena, která věřila v Boha národa, který přicházel Jericho zničit?“  

V nebezpečné situaci Rachab zvítězila nad Bohu nepřátelským světem  

Jericha svou vírou.  
 

 

Biblické odkazy:  

 Římanům 10:17, Jozue 2:10, 9a, 3, Jakubův 2:25, 1. Janův 5:4 
 

3. RACHAB ZÍSKALA OD BOHA NOVÁ ZASLÍBENÍ 

Jericho se všemi obyvateli bude _________________ jako klaté. Je 

určeno pro Boží zničující hněv. Rozsudek smrti nad ním byl již vynesen.  
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Ale tak jako Bůh nakonec ze Sodomy díky Abrahamovi zachránil Lota, 

zachránil z Jericha Rachab a její rodinu. Záchranu jí zaslíbil 

prostřednictvím dvou izraelských zvědů, když je úpěnlivě prosila nejen o 

záchranu, ale i o přísahu a ________________, potvrzující její záchranu.  

 

Červená šňůra na okně připomíná krev obětovaných beránků, kterou 

Izraelci potřeli veřeje svých dveří, aby je Hospodin nezasáhl svým hněvem 

proti egyptské zemi. 

 
 

Biblické odkazy:  

 Deuteronomium 20:16-17, Jozue 6:17, 2:12-13, Římanům 9:1-3 
 

4. NEVĚSTKA RACHAB SE STALA POŽEHNÁNÍM 
Její víra byl _______________ a přinesla nakonec mnoho požehnání 

ostatním. Vidíme to například na tom, že: 

 

1. Díky ní byli zachráněni izraelští zvědové, kteří přinesli Jozuovi 

příznivé zprávy - v. 24 

 

2. Rachab se připojila k Izraeli a je součástí rodokmenu Pána Ježíše 

Krista - Jz 6:25 

 

3. Rachab zachránila další členy své rodiny - v. 2:13 

 
 

Biblické odkazy:  

 Židům 11:31, Jakub 2:25, Matouš 1:5-6a 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Joz 2,1-24 

Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění - Lukášovo evangelium 2,21-52 

 

Mimořádná shromáždění: 

Čtvrtek 1700 - Modlitební shromáždění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s 

neposlušnými. 

Židům 11,31  
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