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Nové Velikonoce
Pro Izrael všech dob není nic většího, než příběh Velikonoc, ve kterém se až dodnes
opakuje příběh o vyjití z Egypta.1 Počínaje těžkých otročením a voláním k Hospodinu,
pokračuje velkými ranami na Egypt, obětovaným beránkem, pak Mojžíšovým
vyvedením přes moře suchou nohou, manou na poušti... To je velká noc, která otevřela
velký den. Ale tady, ve slovu o smilování, tak vzácném po dlouhých řečech o soudech,
Pán Bůh slibuje jiné Dnes,2 které bude připomínkou odchodu z Babylóna. Otvírá nám
zcela nový horizont, který si dnes Izrael nepřipomíná. Ale připomínají si jej pohané a my
všichni, kteří jsme přijali nového Mojžíše - Pána Ježíše Krista, s nímž přišel zákon, tóra
Ducha a života,3 jak píše později apoštol Pavel. Proto je tento slib Boží v Jeremjášově
textu ohromující zprávou po dlouhé poušti Božích trestů:
“14 Ale hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je
Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země, 15 nýbrž: Jakože živ je
Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je
zahnal. A přivedu je zpět do jejich země, kterou jsem dal jejich otcům. (Proroctví
Jeremjášovo 16:14-15)
Dřív však přijde pohroma, která obsahuje z našeho zorného úhlu i určitý vtip. Rybáři
budou Egypťané od Nilu i Babylóňané ze severu a vlastně každý, kdo jen bude umět
navázat háček. Jde o styl práce, který je dobře znám jako styl obživy. Způsob lovení
není upřesněn, ale například prorok Ámos dávno před tím mluví o háčcích.4 Abakuk,
Jeremjášův současník, zase o síti (nevodu), které se nakonec dokonce obětuje, jako by
to ona způsobila, že přišlo vítězství.5 Izrael bude prostě vyloven jako ryby z rybníku.
A ten vtip? Pán Ježíš si pozve učedníky slovy: “Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z
vás rybáře lidí.” (Matoušovo evangelium 4:19) a od tě doby měli lovit lidi.6 V tom je ten
vtip. Tak jako měli být všelijací a všichni lidé vyloveni v trestech Božích suchozemskými
lovci i rybáři, tak se mělo všech a všelijakých lidí dotknout evangelium.7 Jsme tedy
rybáři lidí. Jenže jiní, než ti Jeremjášovi. Pán Bůh občas formu trestů promění ve formu
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Viz: Exodus 12: zvl. 14nn a 23:14nn, Izrael to má dokonce přikázáno spolu s dalšími dvěma svátky, které
připomínají velké Boží činy.
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Dopis Židům 4:7 je třeba Dr. Petrů přeložen v populárním katolickém překladu sedmdesátých let takto: “A
právě proto zase znova stanoví jakýsi »den«: Dnes - říká to skrze Davida po dlouhé době, jak už bylo řečeno
- když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce!” a v Ekumenickém překladu zní: “Trvá-li tedy možnost,
aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli, určuje
Bůh jiné ‚dnes‘. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká: ‚Jestliže dnes
uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!”
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Viz: “Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.” (Dopis Římanům
8:2)
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Viz: “Panovník Hospodin přísahal při své svatosti, že hle, přicházejí na vás dny, kdy vás vyzvedne na
hácích, váš konec bude na rybářských háčcích.” (Ámosovo proroctví 4:2)
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Viz: “Učinil jsi lidi jako mořské ryby, jako plazy, kteří nad sebou nemají vládce? Všechny je může vytáhnout
na udici, odvléct je ve své síti, sebrat je do svého nevodu; proto se raduje a jásá.” (Abakukovo proroctví
1:14-15)
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Viz: “Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi.“ (Lukášovo evangelium 5:10)
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Viz: “...který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Je totiž jeden Bůh, jeden je
také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš...” (1.dopis Timotejovi 2:4-5)
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spásy. Stejně jako zmatení jazyků v babylónské věži změnil ve zvěstování jednoho
evangelia velmi rozmanitými jazyky. Stejně tak jsou rybáři jednou znamením soudu a
podruhé budou znamením spásy:
16 Hle,

posílám pro mnoho rybářů, je Hospodinův výrok, a budou je chytat jako ryby a
potom pošlu pro mnoho lovců a budou je lovit ze všech hor a ze všech návrší a ze
skalních trhlin, 17 neboť moje oči hledí na všechny jejich cesty; nejsou přede mnou
ukryty a jejich vina se před mým zrakem neskryje. (Proroctví Jeremjášovo 16:16-17)
Dvojznačnost je i v dalších slovech, ve kterých Jeremjáš zmiňuje mrtvoly. O jaké jde?
Jde o mrtvoly těch, kteří zaplatili svým životem modlářství? Jde o děti obětované
Molochům? A nebo jde o mrtvé modly. Tedy: mrtvoly ze své podstaty, nic víc a nic jiného
není modla před očima Božíma! A kvůli těmto mrtvým věcem na Izrael dopadá
dvojnásobná míra trestu. Nejdřív vina, a to celá vina a pak milost. Dvojnásobná míra
milosti.
18 Avšak

nejprve odplatím dvojnásobně za jejich vinu a jejich hřích, protože znesvětili
mou zemi mrtvolami svých ohavných model a mé dědictví naplnili svými odpornými
věcmi. (Proroctví Jeremjášovo 16:18)
Že se to stalo, o tom se nedá pochybovat. Ale tím vším to nekončí. Však Izajáš (40:2)
říká ve svém proroctví: “Potěšte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. Promlouvejte k srdci
Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za
jeho viny; vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy.”
Jeremjáš tu zahlédne v prorockém vidění to, co by si přál každý z nás. Probuzení
lidského života, ve kterém zahlédnou pohané pravdu o tom, co uctívali. A považte, nikdy
to není jen ten kus dřeva, ale lidé kolem, systémy. Vždycky při modlářství jde o holý
život, o jídlo a vzduch. Není divu, že se lidé bojí a že se modlám klaní.8 Je to div, když
přijdou k poznání, že holý život, jídlo a vzduch nejsou všechno. Jasně, že při tom mrazí
v zádech, ale je to tak u každého, kdo se rozhodl vystoupit ze lži a vyznává s
Jeremjášem:
19 Hospodine,

moje sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení, k tobě přijdou
národy od končin země a řeknou: Naši otcové jistě zdědili klam, nicotné modly, které
neprospějí. 20 Cožpak si lidé mohou udělat bohy? To přece nejsou bohové! 21 Proto
hle, přivedu je k poznání, tentokrát jim dám poznat svoji moc a svoji udatnost a
poznají, že mé jméno je Hospodin.
(Proroctví Jeremjášovo 16:19-21)
Těm, kteří objeví klam a nicotnost model, Pán Bůh ukáže svou moc. Budou to pohané,
kteří léta dědili jen klam a zatracení. Pro ty svět bude fungovat zcela jinak, než dosud.
Slib, že je Pán Bůh přivede k poznání, takže budou umět rozlišit a oddělit svaté od
nesvatého, Boha od model, je velice aktuální i dnes. Dědili jsme klam. A právě dnes
potřebujeme rozlišovat, třídit a rozhodovat se informovaně. Tentokrát i já v tom souvětí
cítím tajemství svého života, tohle potřebuji: “Přivedu je k poznání, tentokrát jim dám
poznat svoji moc a svoji udatnost a poznají, že mé jméno je Hospodin.” (16:21)
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Třeba vychovatelka dětí jednoho z českých magnátů, která promluvila: http://ona.idnes.cz/penize-jsoujedinym-smyslem-meho-zivota-tvrdi-ceska-milionarka-pwc-/spolecnost.aspx?
c=A100419_103133_ona_ony_ves
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Otázky k debatě:
1. Jak slavíte vysvobození ze hříchů a jejich následků. Přijde vám to ještě aktuální?
Nebo vám to přijde bezobsažné a tradiční, jako když se prostírá pesachový seder
připomínající vykoupení z Egypta?
2. Rybáři lidí? Tehdy pro tresty a dnes pro spásu! Připadáte si tak? Nebo jste pověsili
trofeje na stěnu a nosíte myslivecký či rybářský klobouk? O Baťovi se říká, že když
mu telegrafovali z Afriky agenti, že tam nikdo nenosí boty a nemá smysl tam stavět
fabriku, rozhodl se právě naopak, protože to, že tam nikdo nenosí boty, viděl jako
ohromnou příležitost. Jak vidíte své možnosti dnes?
3. Dvojnásobný trest a dvojnásobná spása. Ano, ano a Ne, ne... Znáte to? Všechno je v
té Bibli pořádně. Co by se dalo dělat pořádně v našem životě? Máme tendenci spíš
dělat věci napůl, tedy v této logice počítání načtvrt.
4. Zjistit, že náš život je nanic, a služba modlám prázdnotou, to ještě není poznání.
Poznáním Bible myslí až to, když víme, jak z toho ven... Jak vypadá poznání, které
jste dostali od Hospodina? Povězte něco o něm!
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