Jeremiáš 22

Jde o tebe...
Náš typ křesťanství velice rychle sklouzne k subjektivnímu chápání víry a vykládá texty
určené pro kolektiv výhradně v první nebo ve druhé osobě čísla jednotného. A to může
být chybné. Jako by bylo zakázáno uvažovat v první osobě čísla množného. Jistě jsou
časy, kdy jsme plni sebe samého. Jeremjáš se k tomu samozřejmě dostal také. A ne
jednou.1 Není se co divit. Bojuje o život. Teď o ten svůj. Místy se mu prolne pohled na
celý národ, ale teď chce řešit jen sebe. Spolu s Jóbem zaúpí:
“10 Běda mi, má matko, že jsi mě porodila, muže hádky a muže sváru pro celou zemi!
Nepůjčoval jsem, ani mi nepůjčovali, a přece mě všichni proklínají. (Proroctví
Jeremjášovo 15:10)
Na každého, kdo přijme díl odpovědnosti za všechny, to přijde. Na písaře Bárůka to
přišlo o mnoho později (viz Jeremjáš 45) ale taky přišlo. Na našeho Pána to v zahradě
Getsemanské taky přišlo.2 Pán Ježíš tam vyjádřil to, co Jeremjáš prožívá, slovy: “Bděte
a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo
slabé.” (Matoušovo evangelium 26:41)
Jeremjáš si nadto připouští, že kam přijde, stojí jako odpůrce a kde začne působit, tam
je mužem sváru, jako příslovečná žena.3 Nešetří vůči sobě silnými slovy a chová se
jako zraněné zvíře. Připouští si bezdůvodnost své situace. “Nepůjčoval jsem, ani mi
nepůjčovali, a přece mě všichni proklínají.” (15:10) Ať udělá, co udělá, vždycky je to
špatně. Pokud pokračujeme ve čtení, musíme na chvilku přepnout na ono množné
číslo. Příjemcem slov Hospodinových je tu přece Izrael, o němž se tu říká:
11 Hospodin

řekl: Copak jsem ti nesloužil k dobru? Copak jsem nezpůsobil, že se na
tebe nepřítel obracel v čase zla a soužení s prosbou? 12 Cožpak se dá zlomit železo,
železo ze severu, a bronz? 13 Tvůj majetek a tvůj poklad vydám jako kořist, ne za
úhradu, a to kvůli všem tvým hříchům, páchaným na celém tvém území. 14 Způsobím,
že tvoji nepřátelé tě přivedou do země, kterou neznáš, protože mým hněvem byl
zanícen oheň, který bude hořet proti vám. (Proroctví Jeremjášovo 15:11-14)
Bída našeho světa je v tom, že se nedovedeme pohybovat v několika rovinách
najednou. Biblický text to ale předpokládá. Jsme před Bohem jako jeho lid, my všichni.
Čechům, Moravanům a Slezanům by velice prospělo, kdyby se naučili myslet v
množném čísle: “My jsme zhřešili!” Strhnout k pokání nemůže nikdo jiný, než ten, který
se stane jedním z lidí a vyznává spolu s nimi. Pak se předpokládá, že člověk také
dokáže říci: “To jsem udělal já!” a ponese za to odpovědnost. Nepřijmeme-li tohle pojetí
dvou či dokonce několika rovin, pak jsme odsouzeni pohybovat se v roviny druhé a třetí
osoby jednotného a množného čísla. “Ty jsi to udělal”, či “on to udělal” a zbývá nám jen
soudní dokazování. “Vy a nebo oni” jsou argumenty volební kampaně, která nemůže
přinést nic dobrého.
Jeremjáš tato slova Hospodinova soudu bere na sebe. Boží trpělivost s hříšníky je pro
Jeremjáše zničující, protože jim dovoluje násilné konání, které celý národ ničí. Jeremjáš
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ví, že s Izraelem bude trpět i on a bolestí má prostě už dost. Utíká se k obhajobě a jeho
obhajoba je vyladěna na zoufalém: “Já nejsem jako oni...” Hospodinu se vemlouvá
Jeremjáš slovy: “Vždyť to přece víš...” a dodává: “Snědl jsem Tvá slova.”Jako prorok
Ezechiel (2:8-3:3) a Jan ve Zjevení (10:9nn).4 Tak židovský svět zacházel s textem. Jedl
jej. Text zákona je obecně jedlý, protože je Boží. Boží slova nejsou nestravitelná. Tedy:
Jeremjáš říká, že udělal přesně to, co se udělat mělo. A ještě pokračuje, že právě
teprve to Boží slovo nazývá každého z nás Hospodinovým jménem. Ne pokrevní
příbuznost, ale Hospodinovo slovo z nás dělá Boží lid. To je zvláštní myšlení o moci
Slova Božího, blízké židovskému světu. My spíše Bibli bereme jako literární útvar a
dost. Kdo Bibli užívá jako židé, ví, že mají pravdu.
15 Ty

to víš, Hospodine, pamatuj na mě, postarej se o mne a pomsti se za mě na
těch, kdo mě pronásledují. Pro svou trpělivost mě neodvrhuj. Věz, že kvůli tobě
snáším posměch. 16 Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k
jásotu a k radosti mého srdce, protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine, Bože
zástupů. 17 Nesedával jsem při důvěrném setkání vtipálků a neradoval se; kvůli tvé
ruce jsem seděl sám, protože jsi mě naplnil rozhořčením.18 Proč je má bolest trvalá a
moje rána nevyléčitelná, nechce se uzdravit? Opravdu mi budeš jako klamný potok,
nespolehlivá voda? (Proroctví Jeremjášovo 15:15-18)
Jeremjáš nebyl s posměvači,5 ale nebylo mu dopřáno ani shromáždění věrných. Byl
sám. A Jeremjáš dochází až k žalobě na Hospodina, protože z jistých pramenů vody se
stává nespolehlivá voda, jednou je a podruhé není.6 A ještě zcela zvlášť připomenu
stesk nad nevyléčitelnou ranou. Jeremjáš věděl,7 že pro Izrael je rána od Hospodina
smrtelná. Jen se s tím nedovedl srovnat. A není divu.
Vůbec si Jeremjáš na Hospodin dovolil dost. Jako na Jóba se ale ani na něj Hospodin
nehněval. Je jasné, že tudy se ničeho nedobere. Nemůže tlačit, nemůže Pána Boha
nutit. Musí nabrat jiný směr jako Jób. I pro Jeremjáše platí věčně potřebné obrácení.
Jeremjáš má jedinou naději: Obrátit se, oddělovat a třídit.
19 Proto

takto praví Hospodin: Jestliže se obrátíš, přivedu tě zpět a budeš zase stát
přede mnou, jestliže oddělíš vzácné od bezcenného, budeš jako má ústa. Ať se oni
obrátí k tobě, ale ty se k nim neobracej. 20 Učiním tě tomuto lidu pevnou bronzovou
hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou,
abych tě zachránil a vysvobodil, je Hospodinův výrok. 21 Vysvobodím tě z ruky zlých
lidí a vykoupím tě z moci násilníků. (Proroctví Jeremjášovo 15:19-21)
Jeremjáš vlastně na sebe přiznává, že mu málem uklouzly nohy a že se málem ztratil.8
Popisuje svoji duchovní krizi, která jej postihla a přiznává se k poblouzení. Jak mu
rozumíme! Nesoudíme jej. Bůh jej neodsoudil. Pastýřsky nasloucháme vyprávění
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Ezechielova slova jen potvrzují, že slova Hospodinova jsou dobrá a užitečná, jak říká Žalm 119: “Neodchýlil
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příběhu, který se nás může také týkat. Jeremjáš nakonec slyší to, co dostal od
Hospodina při svém povolání (Proroctví Jeremjášovo 1:17-19), téměř do písmene se
Boží slib opakuje a jak uvidíme dále, Hospodin svoje sliby také naplňuje.
Otázky k debatě:
1. Když slyšíte modlitbu v nedělním shromáždění, velice často je v 1. osobě množného
čísla. “My, Pane, víme...” Když uvažujeme nad biblickým textem, uvažujeme velice
často v 1. osobě či ve 2. osobě jednotného čísla. Pán Bůh je jen pro nás... Není něco
v nepořádku?
2. Umíme naslouchat zraněnému člověku? Duši, ze které tryská zoufalství? A to bez
toho, abychom jej hned poučovali? Proč ne?
3. Teprve slovo Hospodinovo z nás dělá křesťany. Ne věrouka, systém a uspořádání
církve, mládí, vtipnost... Jen slovo Hospodinovo. Slovo se jí...
4. Obrácení není příběhem z historie - jak jsme se stali křesťany. Obracíme se jako
Jeremjáš i ve zralém věku. Kdo se neumí obrátit, ztrácí milost Boží.
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