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V Javorníku 20. 10. 2019, Irena Benešová 

Nová smlouva  
 

Základ kázání: Jeremjáš 31:27-34                                                                1. čtení: Lukáš 22:14-20 

 

Milí bratři a milé sestry, 

musím vám povědět, že se dnes cítím jako anděl. Ne, že bych byla tak úžasná a nadpozemská, to 

vůbec ne. Nejsem ani čistá, ani naplněná velebností či zvláštní mocí. Ale spolu s Hospodinovým 

vánočním poslem mám sto chutí tady volat: „Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen 

lid!“ Vždyť co jiného jsou slova, která jsme právě slyšeli? Jak radostné je to zaslíbení, které k nám 

zaznívá! 

Ten, který je spravedlivý, ten, který je dobrý, ten, který vidí do našich srdcí – právě ten říká: 

„Odpouštím vám vaše nepravosti. Už mě nezajímají. Vážně. Už si nebudu připomínat vaše hříchy. 

Vždyť jste moje děti a já vás mám rád. Pojďte všichni ke mně.“  

Bůh nás k sobě volá: „Kde, jsi? Kde, jsi, člověče? Pojď za mnou!“ Boží hlas zní rájem.  

A už to začíná. Hra na schovávanou. „Nepůjdu,“ říká člověk. Ví, že něco vážně pohnojil, tak se 

raději drží hesla „Kdo uteče, vyhraje.“ A když schovka nevyjde, užije další osvědčené zásady: 

Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Svalovat vinu na druhé, vymlouvat se. 

„Adame?“ – „Já nic, to ta žena, kterou jsi mi dal.“ 

„Evo?“ – „Já nic, to ten had, kterého jsi tady nechal, aby nás napálil, to jsi tedy pěkný ochránce.“ 

„Kaine?“ – „Copak jsem strážcem svého bratra?“ 

„Petře?“ – „Neznám toho člověka.“ 

„Ireno? Františku? Hynku, Viléme, Jarmilo!“  

Ale jak se praví v jednom starém českém filmu: „Je to marný, je to marný, je to marný.“ Zatloukat, 

to by nám šlo. Na výmluvy jsme odborníci, jen co je pravda. Já za to nemůžu. To oni. Kdo nekrade, 

šidí vlastní rodinu. Já jsem nechtěl, to ostatní mě do toho namočili. Vždyť to dělá každý. A co oko 

nevidí, to srdce nebolí. Holt to je dnes taková doba…   

A co takhle snažit se nejít s proudem? Být čestný a brát Boží volání vážně. Poslouchat? To už nám 

tolik nejde. A tak se to klubko špíny a viny valí pořád dál a dál. Nabaluje samou černotu a ničí, co 

mu přijde do cesty.  

Hospodin už se na to nemohl dívat. Vždyť ten, koho na začátku stvořil jako dobrého, přináší jen 

zklamání. Hospodin viděl, že srdce člověka i každý výtvor lidské mysli je zlý. Litoval, že člověka 

stvořil a trápil se kvůli tomu. Rozhodl se proto začít znovu a s čistým stolem. Všechnu špínu smetl 

potopou. Ve své lásce k lidem však svého hněvu litoval, a proto uzavřel s Noem smlouvu. Slíbil, že 

už nikdy lidstvo potopou nezničí. Nad špatnostmi však oči přivírat nehodlá. Proto čas od času 

Hospodin povolá proroky, kteří mají lidem jejich nepravosti připomínat a tepat je. 

 

Tak Hospodin povolal i proroka Jeremjáše. Jeho úkolem bylo rozvracet a podvracet, ničit a bořit. 

A to mu šlo výborně. Nebral si servítky a vyhlásil soud nad Izraelem, nad Judou i nad dalšími 

zpronevěřilými pronárody.  

Poslyšte, co Jeremjáš zvěstoval: „Hospodin praví: ,Hle, já vkládám svá slova do tvých úst a ta 

budou ohněm a tento lid bude dřívím, jež pozře. Pozře tvou žeň, tvůj chléb, pozře tvé syny i dcery, 

pozře tvé ovce i tvůj dobytek, mečem vyvrátí tvá opevněná města.‘“  

Totální zkáza. Neposlouchá se to zrovna hezky. A Jeremjášovi posluchači to brzy zažili na vlastní 

kůži. Po tom všem plenění však nastává i čas, aby prorok stavěl a sázel. Také to je jeho úkol. Má 

svědčit o Bohu, který chce odpouštět. A právě o tom slyšíme v dnešním textu. 

Je to úžasné zaslíbení, skutečně. Hospodin se nebude hněvat věčně! Halelujah.  
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Znovu k sobě přivede svůj lid, který byl předtím za trest odveden do zajetí a jejich země byla 

vypleněna a rozvrácena. Teď už tu není žádný prostor pro výmluvy. Prostě to nevratně pokazili. 

Vždyť přece dobře věděli, co mají dělat. Od dětství slýchávali, že aby se jim dařilo, mají dodržovat 

Boží nařízení.  

„Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře.“ Moc dobře věděli, že mají 

milovat jediného Boha a tomu být věrní. Jenže jim do toho asi zrovna něco vlezlo… 

Tu smlouvu, kterou Hospodin s Izraelem uzavřel na Sínaji, lidé ustavičně porušovali. 

Ale cesty Boží nejsou cesty naše. Hospodin svou smlouvu dodržuje. A to absolutně. Je věrný i lidu 

nevěrnému. Zůstal věrným manželem navzdory lidské nevěře. Manžel, který nepropustí nevěrnou 

ženu, i když právě na tohle by měl podle židovského zákona plné právo. Ale on udělá ten 

nepochopitelný krok a nevěrnou nezapudí. Svou vyvolenou totiž nedokáže přestat milovat. 

Pravda, Hospodin vynáší opravdu tvrdý soud. Jeho soud zatočí se všemi lidskými jistotami. Ale 

není to konec Hospodinova jednání s lidmi. Ti, kteří projdou očištěním, dojdou odpuštění. Hospodin 

s nimi uzavře novou smlouvu. Od Jeremjáše se tak Božímu lidu dostává posily v babylonském 

zajetí. Bůh jim slibuje nový začátek.  

Tak pojďte, zkusíme to spolu znovu. A lépe. Zemi, která byla vypleněná, znovu naplním lidmi 

a zvířaty. 

Ovšem také lidé se promění. Nebude to jako dřív, kdy říkali: „Otcové jedli nezralé hrozny a synům 

trnou zuby.“ Už se nebudou vymlouvat. Už nebudou svalovat vinu na druhé. Už konečně přijmou za 

svoje skutky odpovědnost. Důvěra ztracených synů k Otci bude totiž tak velká, že se ke svým 

chybám pokorně přiznají. A to i s tím vědomím, že teď jim budou trnout zuby jejich vlastní vinou. 

Vždyť přiznání chyby teprve dává možnost přistoupit k její nápravě. Už jsme totiž dospělí. 

A k dospělosti mimo jiné patří nést odpovědnost za své chování, zodpovídat za své činy. A navíc, 

jestliže otcové volili špatnou cestu, neznamená to, že na ní synové musejí zůstávat. 

A o kom, že to mluvím? Jaké syny mám na mysli? Ona se ta slova netýkají jen nevěrnosti Izraele. 

Můžeme se stokrát divit, jak mohli ti Izraelci Hospodina stále znovu zrazovat. Jak mohli ustavičně 

sloužit jiným bohům? Vždyť se jim od dětství vštěpovalo, že Hospodin je ten jediný. A přesto 

opakovaně selhávali.  

A co my? My nic, my muzikanti? Však i my dobře víme, kdo je naším jediným potěšením v životě 

i smrti. Ale stejně podle toho mnohdy nežijeme. Chybujeme a ztrácíme ten správný směr. 

A přece slyšíme: „Hle, přicházejí dny,“ zní slova Hospodinova. Teď! Teď je ten čas. Týká se to 

i nás dnes! „Přicházejí dny, kdy s vámi uzavřu novou smlouvu.“ I nás se týká Boží pozvání a nová 

smlouva, kterou nám nabízí. Co, že je to za smlouvu, kterou Pán Bůh přináší? 

Nejprve si povězme, jak vypadala ona stará smlouva. Ta byla založena na obětech, na chrámovém 

kultu. Hospodin si přál, aby lidé své hříchy vyznávali před jeho tváří v jeruzalémském chrámu. 

Stále se opakující koloběh provinění a vykonání oběti na odpuštění hříchu však někoho mohl vést 

i k tomu, že se pro něj Bůh stal jen jakýmsi automatem na odpuštění. Vhodíš korunu a máš to 

vyřešené. 

Nová smlouva však do celého systému přináší nové důrazy. Jednak se dozvídáme, že obětnímu 

koloběhu má být konec. Bůh už si totiž naše hříchy nechce neustále připomínat. Proto jeho nová 

smlouva přináší řešení jednou pro vždy. Prostřednictvím proroka Jeremjáše pak poznáváme ještě 

další důležitou novotu. Je to smlouva vepsaná do srdce. A je to právě Bůh, kdo do toho, jak říkají 

sportovci, „dal srdíčko“. To jemu záleželo na tom, aby byl náš vztah k němu opravdový, živý. Tato 

smlouva proto zcela proměňuje náš přístup k Bohu. Ti, kdo už nemají Hospodinův zákon zapsaný 

jen na kamenných deskách, nýbrž přímo ve svém srdci, mají touhu s Bohem žít. A chtějí žít tak, aby 

se to Pánu líbilo. Srdce v biblickém myšlení není úplně totožné s romantickým symbolem citu 

a prožívání. Je to spíše sídlo poznání, rozhodování a vůle.  Co bude zapsáno v lidském srdci, stane 

se normální, přirozenou součástí lidského života.  
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Hospodina budou znát všichni, budeme žít ve společenství s ním. On nám bude Bohem a my 

budeme jeho lidem. Já jsem váš a vy jste moji. 

Tak tomu ale nebývalo vždy. Ti, kdo umožňovali přístup k Bohu, byli kněží. Když někdo porušil 

Boží zákon, musel jim donést obětní zvíře. Oni pak podle předepsaného postupu oběť vykonali, 

a tak Boha prosili o odpuštění pro konkrétního člověka. S novou smlouvou už ale těchto kněží není 

potřeba. Už nebude nikdo vybraný, kdo by měl k Bohu výlučný přístup. Každý z nás teď může 

poznat, kdo a jaký náš Bůh je. 

Snad to není nutné zdůrazňovat, ale ani farář nemá do nebe zvláštní přímou linku, nemá u Boha 

protekci. Tu přímou linku máme všichni. Tím, kdo nás k Bohu přiblížil, je Ježíš Kristus. To jeho 

příchod je ta velká radost, která bude pro všechen lid. Sláva! Už nebude potřeba krvavých obětí. Už 

nebude nutné za vlastní provinění obětovat nevinné tvory. Pán Ježíš totiž svou krev daroval proto, 

aby ten obětní postup už nebyl nutný. Proto při poslední večeři se svými učedníky mluví o nové 

smlouvě. A nová smlouva je zpečetěná jeho krví. „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu 

a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů,“ říká Pán Ježíš. 

Ježíšovo pozvání platí pro každého člověka jednotlivě. Ve víře byl každý z nás povolán jménem, 

osobně pozván k našemu Pánu. Když jsme uvěřili v jeho jméno, stáváme se novými lidmi. Neděje 

se to naší silou, to on proměňuje naše srdce. „Na vaše hříchy už nevzpomenu,“ říká Pán. Začali jsme 

od začátku, žijeme v pravdě. „Nejen, že se mnou budete chtít žít a sami mě budete chtít poslouchat, 

ale také vám vašich chyb bude líto.“ 

I já vyznávám, že často selhávám. Je mi to líto. 

Bratři a sestry, víte jaké je prý to vůbec nejhorší slovo? Podle některých je to slovo „pozdě“. 

Někomu jsem ublížila a nejde to vzít zpět. Něco jsem nevratně pokazila. Je pozdě. Vybavuje se mi 

u toho jedna vzpomínka z dětství. Když mi bylo pět let, ležela jsem delší dobu v nemocnici se 

zápalem plic. Jednou za mnou přišla na návštěvu babička. Já jsem ale zrovna měla v uších sluchátka 

a poslouchala svoje oblíbené písničky. Chtěla jsem kazetu doposlouchat a nebýt přitom nikým 

rušena. Tak jsem se vždycky, když se ke mně babička chtěla naklonit a něco mi říct, otočila na 

druhý bok. Dávala jsem tak jasně najevo, že se s ní bavit nebudu. Babička to vzdala a odešla. Za 

chvíli mi kazeta dohrála a já jsem si chtěla jít s babičkou hrát. Šla jsem ji hledat na chodbu, ale 

sestřičky mi řekly, že už tu není. Rozplakala jsem se a nebyla jsem k utěšení. I když si to pak už 

babička ani nepamatovala, ve mně je dodnes živá vzpomínka na ten beznadějný pocit. Já jsem to 

zkazila, byla to moje vina. Teď byla babička pryč a už se s tím nedalo nic dělat. Pozdě. Zbyly jen 

oči pro pláč. Pozdě. Ta definitivnost zní hrozně. 

Já se však nyní ptám: „Je u Boha někdy pozdě?“ Ano, v tomto životě někdy může být pozdě. Už 

nám prostě ujel vlak a šmitec. Známe to i z Bible. Člověk je vyhnaný z ráje. Kain je zapuzen od 

Boží tváře. Z Lotovy ženy je solný sloup. To je konec. Je pozdě, už s tím nic nenaděláme. Já však 

věřím tomu, že je to ještě v jiných rukou, že Bůh neřekl své poslední slovo. To on nám slibuje 

odpuštění a říká, že na náš hřích už nevzpomene. U něj pozdě není. Ale v tom případě bychom 

neměli nic odkládat. Teď, teď je ten čas. Tíží-li nás nějaký velký hřích, navraťme se pokorně k Otci. 

On běží obejmout marnotratného syna. Po potopě se na nebi klene duha. Ačkoli kohout třikrát 

zakokrhal, Petr nakonec zvěstuje Krista. 

Proto i já vám zvěstuji velkou radost, která je pro všechen lid. Nejsme sami svoji! Nejsme v tom 

sami. A není pozdě! Máme totiž věrného Spasitele, Ježíše Krista. Radujme se! 

 

Modlitba: 

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi přišel do našeho světa, abychom se neutopili v beznaději. Vzdáváme Ti 

díky. Jedině z Tvé milosti jsme uzdravováni a proměňováni. Ty obměkčuješ naše kamenná srdce, Ty 

nás nezamítáš. Víme, že Tvé lásky nejsme hodni. Děkujeme za to, že díky Tobě můžeme vidět světlo 

naděje, že prozařuješ naše temnoty. Smiluj se nad námi. Amen 


