Jeremjáš 13

Chaloupko, dveřmi ke mně aneb Tvář Hospodinova
Tak, jako v Mrazíkově příběhu,1 jde o to, abychom se jeden ke druhému stavěli tváří v tvář.
Hospodin k nám a my k němu. A samozřejmě také jeden druhému. Přičemž tvář v
hebrejském světě neznamenala jen obličej, ale celou osobnost.2 Když Pán Ježíš byl
obrácen tváří k Jeruzalému (viz Pán Ježíš v Lukášově evangeliu 9:46-48) měl na mysli
celou svou osobností úkol, který jej tam čeká. Obsah Áronovského požehnání 3 se
neustále týká tváře. Rozjasněná tvář - a potřeba milosti. Obrácená tvář ke člověku - a
obdaření pokojem. O to jde! Na tom záleží.
Protože je Hospodinova tvář obrácena k nám, můžeme se obracet k jiným bez obav, že
nám to nějak ublíží. Můžeme být zraněni, okradeni, opatrně řeknu ti nejhorší - zabiti. (Ani
mně se nechce trpět!) Máme, co ztratit, to ano, ale nemůžeme ztratit to nejdražší. Ale:
Nemůžeme ztratit to, co rozhoduje. Vždyť je k nám tvář Hospodinova obrácena!
Tady je to tajemství dobrých věcí, tady je řešení mnoha nouzí! Potřebujeme si s
Hospodinem vyříkat to podstatné z tváře do tváře: “Mnozí říkají: Kdo nám ukáže dobré?
Pozdvihni nad námi jas své tváře, Hospodine! Dáváš do mého srdce větší radost, než když
mají mnoho obilí i vína! V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ
bezpečné bydlení.” (Žalm 4:7-9)
1. Tvář Boží
“Vždyť jděte k mému místu, které bylo v Šílu, kde jsem poprvé nechal přebývat své jméno,
a podívejte se, co jsem s ním udělal za zlo svého lidu Izraele! A nyní, protože jste spáchali
všechny tyto skutky, je Hospodinův výrok, a mluvil jsem k vám, stále znovu jsem mluvil,
ale neslyšeli jste, volal jsem vás, ale neodpovídali jste, hodlám s domem, který se nazývá
mým jménem, s domem, na který spoléháte, a s místem, které jsem dal vám a vašim
otcům, učinit to, co jsem udělal se Šílem. Odvrhnu vás od sebe (hebr. od své tváře), jako
jsem odvrhl všechny vaše bratry, celé potomstvo Efrajimovo.” (Jeremjáš 7:12-15)
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Ivan stanul před chaloupkou na muří nožce, zvolá: "Chaloupko, chaloupko, tak je mi vhod: otoč se, ať je
ke mně tvůj vchod!"
Chaloupka se otočí, vyjde baba Jaga, protáhne se: "Uáááááá! Co chceš?"
Baba si nasadí brejle a zvolá: "Cha! Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil…
Nebylo mu asi vhod, že do lesa měla vchod. Pchá!"
Ivan: "Babo Jago stůj, nijak nečaruj! Musíš ke mně hodná být, pomoz mi Nastěnku zachránit!"
Baba Jaga: "Ej-jejejej! Pomoz u mě nehledej, radši rychle utíkej! Tak, chaloupko (baba dvakrát bouchne do
futra, zazvoní to), otoč se, k lesu vchod ať stojí, zadem k Ivanovi!"
Ivan: "K lesu zády, ke mně vchodem!"
Baba Jaga: "K lesu vchod, k Ivanovi zády!"
Ivan: "K lesu zády, ke mně vchodem!"
Baba Jaga: "K lesu vchod, k Ivanovi zády!"
Ivan jde k chaloupce a ručně jí otáčí k sobě.
Baba Jaga vyleze a přetáhne ho koštětem: "Ty uličníku!"
Ivan: "Stejně to vyhraju! Chaloupko, otoč se ke mně, chaloupko, ke mně!"
Baba Jaga: "Ke mně!"
Ivan: "Ke mně!"
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Nedá se vyčítat jen ze tváře a její mimiky, před tím varuji :-) Jde o celou osobnost.
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Viz Numeri 6:22-28
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Šílo je místo pokoje, kde se po dobytí Palestiny sešla pospolitost Izraele a postavila
stánek. Zde se losem dělila zaslíbená země pro pokolení Izraele (kniha Jozue 18:1nn), po
pádu Elího a jeho synů, tedy po ukradení truhly smlouvy, Šílo zaniká. Byť právě tam si
Chana vyprosila Samuele. Truhla smlouvy se od Pelištejců už nikdy nevrátí do Šíla...
“Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jen si přidejte své zápalné oběti ke svým
obětním hodům a jezte maso, protože já jsem vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z
egyptské země, ohledně zápalné oběti a obětního hodu nic neřekl ani nepřikázal. Toto
jsem jim však přikázal: Poslouchejte mě a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem.
Choďte jenom po té cestě, kterou vám přikáži, aby se vám vedlo dobře. Avšak
neposlouchali a nenakláněli ucho, ale žili podle rad svého umíněného a zlého srdce;
otočili se ke mně zády, 4 a ne tváří. Od toho dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské země,
až dodnes jsem vám posílal všechny své otroky proroky, denně, stále znovu jsem je
posílal, avšak neposlouchali mne a nenakláněli ucho, ale zatvrdili svou šíji a páchali větší
zlo než jejich otcové. Budeš k nim mluvit všechna tato slova, ale nebudou tě poslouchat,
budeš k nim volat, ale neodpovědí ti. Řekni jim: Toto je národ, který neposlouchal
Hospodina, svého Boha, a nepřijímal kázeň. Zahynula věrnost, je odříznuta od jejich
úst.” (Jeremjáš 7:21-28)
1. Bůh nevyslyší
Tomuhle je těžko rozumět: “Ty se za tento lid nemodli, nepozdvihuj za ně nářek ani
modlitbu, nepřimlouvej se u mne, neboť tě nevyslyším. Cožpak nevidíš, co páchají v
judských městech a na ulicích Jeruzaléma?” (Jeremjáš 7:16-17)
Přece si v našich kázáních a svědectvích říkáme stále dokola opačnou zprávu: “Bůh slyší
naše modlitby!” A proč je tedy poslán Jeremjáš se slovem výzvy k pokání a dopředu se mu
říká, že je jeho práce bude bez výsledku, že se ani nemá modlit!? Není to příliš kruté? Nu
ano, vypadá to tak - ale je to jinak: Jeremjáš má tuto stránku věci nechat na Pánu Bohu.
2. V zemi nikoho - úpadek rodiny
“Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto, aby pekly koláče královně
nebes.” (Jeremjáš 7:18) Všímejte si kooperaci rodiny na hříchu. Dítě nese dříví. Zřejmě je
tu úkol, který měli mládenci. Jako Izák nesl dříví na svou vlastní oběť.5 A tady sbírá dříví.
To není jen provozní úkol. Taky se nemůžeme vymlouvat, že jen podělkujeme na tvorbě
hříchu, jen tak maličko nosíme otýpky. V dějinách byli velice důležití ti, co nosili otýpky, co
psali dopisy za kolektivy směny úderníků z dolů a továren a žádali si popravu například
Milady Horákové - nebo naopak mlčeli, když jiní volali. Ti, co nosili knihy na hranice či
přikládali pod kacíře. Všimněte si, že se později píše o dětských obětech (7:30-31). Tak to
končí. O děti tady nešlo.
Ale je to možno vzít na vědomí i pozitivním způsobem. Dítě mělo podíl na bohoslužbě, na
obětování! To jenom my posíláme děti pryč za sklo nebo do besídky. Nicméně, je to jinak:
Děti mají mít podíl na naší liturgii (tedy pokud nějaká je). Více, než předčasné výzvy k
obrácení a jiným duchovním úkonům, za kterými není nějaká činnost přirozená dětem
(myslím tím: přines - podej - podrž) bychom měli pracovat na zapojení dětí do běžné
bohoslužby a tím spíše do bohoslužby s Večeří Páně.
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Hebrejsky: stali se zády, a ne tváří; nebo: šli nazpět, a ne vpřed; srovnej si s 2:27; 32:33; Nehemjáš 9:29.
Zajímavé je, že v tomto místě jsou velké rozdíly mezi překlady, což značí různé pojetí vážnosti toho, co se s
Izraelity stalo.
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Viz Genesis 22:6nn
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3. Kdo se zlobí?
“Lijí úlitby jiným bohům, aby mě rozzlobili. Cožpak zlobí mě? je Hospodinův výrok. Cožpak
nebudou zahanbeni sami před sebou?” (Jeremjáš 7:18-19)
Vždycky jsme se učili, že náš hřích, v tomhle případě úlitby pohanským božstvům, rozzlobí
Pána Boha. Evangelikálové vidí Boží hněv a Boží oběť za hříchy... Jasná geometrie.
Pravoslavní chápou především ránu na člověku. Bůh se zajímá o to, jak si škodíme sami
sobě. Tohle je v naší teologii popelkou. Všímáte si toho? Snažme se tvářit, že myslíme na
Pána Boha, zbožně vypadáme a zbožně mluvíme, ale je to z velké míry komedie. Pravda
našeho života bývá jiná. Potřebujeme nakrmit a obstarat především sebe. Jinak by
království Boží v naší zemi vypadalo jinak.
Nebylo by dobře myslet trochu jinak? Poslechněte si to ještě jednou. Pán Bůh o tom sám
tak mluví. Vidí, jak škodíme sami sobě. Přičemž, považte, úcta pohanským božstvům se
dávala proto, že se zdálo, že tato pohanská božstva daleko více myslela na člověka.
Hospodin, Bůh Izraele, byl velice nevypočitatelný a náročný... A není to pravda!
4. Dopad i na krajinu
“Proto takto praví Panovník Hospodin: Hle, můj hněv a má zloba se vyleje na toto místo,
na lidi i na zvířata, na polní stromy i na plody země. Vzplane a neuhasne.” (Jeremjáš
7:16-20) Lidský hřích ničí daleko více, než jsem schopni uvažovat.6 Mostecko a dopady
těžby uhlí? To je strašná rána do Božího stvoření. Má smysl se znovu dívat na svět kolem
komplexně. Je velice zajímavé zvažovat například vliv včel a čmeláků na přírodu i
člověka.7 A je to i zbožné.
Z tohoto úhlu pohledu už teď porozumíme další výzvě, která není jen enviromentální, ale
už se také týká člověka: “Ostříhej si vlasy a odhoď je. Pozdvihni nářek na holých návrších,
protože Hospodin zavrhl a opustil generaci, která provokovala jeho hněv.” (Jeremjáš 7:29)
Oholené návrší a holé hlavy, to je slovo o soudu. Když nejsou v Izraeli stromy, je zle. Snad
znáte izraelský zvyk sázet stromy. Oni vědí, co dělají!
5. Návrší v údolí
“Protože synové Judy páchali to, co je zlé v mých očích, je Hospodinův výrok, postavili své
ohavné modly v domě, který se nazývá mým jménem, aby jej znečistili, vystavěli návrší
Tófet, které je v údolí Hinómova syna, aby spalovali své syny a své dcery ohněm, což
jsem jim nepřikázal, ani mi nic takového nepřišlo na mysl.” (Jeremjáš 7:30)
Vytvářet náhrady toho, co je věčné a hotové, to je těžká práce. Postavit ohavné modly v
Hospodinově domě, to je náročný úkol. Musí se přebít něco, co dělá Bůh, a to stojí velké
úsilí, protože je to marná práce. Ale je to běžný postup všech, kteří dobývali svět.
Přeznačit věrouku, to je ostatně i styl křesťanů. V Africe se ukazuje, že misie, která využila
místní pojem pro Boha a použila k evangeliu národní řeč, je daleko víc stabilní, než ta
misie, kam se vyvezla evropská věrouka.
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Nechci provokovat, ale odsun Němců z pohraničí zničil hodně moc právě nás, kteří jsme si mysleli, že jsme
tím získali... Matěj Spurný v této debatě v ČRo Plus říká: “Podstatnější než co dlužíme sudetským Němcům
je otázka, co dlužíme sami sobě. Poctivá reflexe toho, co se tu po válce odehrálo, pomáhá především nám,
Čechům.” http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2883454
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Nechte se pozvat: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-4-version1-plakat1ab.pdf
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Ale daleko větší námaha, je vytvářet výsosti v údolí. To je přímo proti přírodě. Sestupovat
do údolí a stavět tam oltáře na umělých pahorcích, to je hloubka vší hlubokosti.
6. Není hrob
“Pro Izraelitu je tím nejhorším stavem, když není hrob. Ze smetiště se stane místo
zabíjení. A tam, kde se vyhazovaly zbytky obětí, tam bude pohřebiště a když už nebudou
hroby, budou mrtví pohozeni a supi je budou porcovat. Snad není nic strašnějšího, než
tohle: Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Tófet ani
údolí Hinómova syna, ale údolí zabíjení, a budou pohřbívat v Tófetu, až už nebude místo.
Mrtvoly tohoto lidu se stanou potravou nebeského ptactva a zemské zvěře a nebude, kdo
by je zaplašil.” (Jeremjáš 7:32-33)
7. Svatba
“Samotné svatební veselí je zvěstováním! To je povzbuzení pro ty, co se pomalu stydí, že
spolu byli celou noc a radovali se a zpívali a pili a jedli. A na druhé straně je to možná
trochu překvapivé a až nepříjemné, že začátek manželství, svatba není věc soukromá. A
že není celé naše manželství soukromé... Můj dům, moje bydlení, moje rodina a teď
najednou tohle! Když by zmizel hlas ženich a hlas nevěsty - byl by konec... Hospodin
zasáhl tvrdě: Způsobím, že z judských měst a z ulic Jeruzaléma zmizí hlas jásotu i hlas
radosti, hlas ženicha i hlas nevěsty, protože se země stane troskami.” (Jeremjáš 7:34)
--“Kéž je nám Bůh milostiv a kéž nám žehná, kéž nad námi rozjasní svou tvář - Sela - aby
byla na zemi známa tvá cesta a mezi všemi národy tvá spása. Bože, kéž ti lidé vzdají
chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Kéž se národy radují a jásají, neboť soudíš národy
podle práva. Ty vodíš národy země. Sela. Bože, kéž ti lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají
chválu všichni lidé! Země vydala úrodu — Bůh, náš Bůh, nám žehná. Ano, Bůh nám
žehná. Kéž se ho bojí všechny končiny země!” (Žalm 67,2-8)
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