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 V úvodu k Pláči jsme se zabývali charakteristikou knihy Pláč a svatou historií, která 

předcházela pádu Jeruzaléma od dob reformátora Joziáše po Sedechiáše, a to se zvláštním ohledem 

na prorockou sluţbu Jeremiáše, který je autorem tohoto ţalozpěvu. Nyní se podíváme na první 

kapitolu. Kdybychom měli jedním veršem vystihnout její obsah, ihned nám musí připadnout na 

mysl kniha Přísloví, konkrétně Př. 14:34: „Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění 

národům.“ Kapitola můţe být rozdělena na dvě části, přesně na poloviny. V první prorok sám 

popisuje pád Jeruzaléma, jímavě vypisuje všechny bídy lidu Izraelského a pláče nad tím, kam hřích 

národ a Církev přivedl; v druhé se sám staví na místo Jeruzaléma, vnitřně se s městem zosobňuje a 

jeho jménem pokorně naříká k Hospodinu ve svém trápení a pohanění, aby vyučoval své bratry 

správné reakci na tento Boţí soud. Podívejme se tedy, o čem přesně prorok píše a jaké principy z 

toho pro nás vyplývají – Pl. 1:1-22. 

 Na úvod čteme slova proroka, která vyjadřují veliký údiv a úţas nad smutným údělem a 

osudem Jeruzaléma: „Ach, město tak lidné, jakť jest samotné zůstalo, a učiněno jako vdova!“ 

Moţná se to můţe zdát zvláštní, kdyţ prorok tak dlouhou dobu před pádem Jeruzaléma prorokoval 

o všem, co je zde nyní popisováno. Boţí soud a pád Církve pro opuštění zdroje vod ţivých však 

často bývá tak rychlý a hluboký, ţe to překvapí a šokuje i ty, kteří před ním varovali. I kdyţ Martyn 

Lloyd-Jones v polovině 60. let varoval svého přítele J. I. Packera před nastoupením „otevřenější 

cesty“ ekumeny, jistě by ho překvapilo (kdyby se toho doţil), ţe ani ne za 30 let jeho původně 

fundamentalistický přítel podepíše dokument „Evangelikálové a katolíci společně“ a za 40 let bude 

podporovat knihy hájící teistickou evoluci. Podobně je zde Jeremiáš zdrcen nad tím, jak osamocené 

a vylidněné město Davidovo je, i kdyţ před tím vlastně varoval. 

 Nářek proroka si můţeme rozdělit na část týkající se bídy národa a bídy Církve. Ve 

starozákonním Izraeli národ a Církev spolu splývaly (to však neznamená, ţe všichni Ţidé byli v té 

době obrácení a spasení). Na to je potřeba pamatovat, protoţe Jeremiáš sám v tom nijak zvlášť 

nerozlišuje. My si to však pro účely lepšího pochopení rozdělíme. Na úvod rozebereme bídu 

národa. V čem všem spočívala? Na prvním místě v osiřelosti a osamocenosti, zde přirovnané ke 

stavu vdovy. Osamocenost ještě více vyniká v porovnání s předchozím stavem, kdy město 

prospívalo a bylo lidné: „Ve množství lidu jest sláva krále, ale v nedostatku lidu zahynutí vůdce.“ 

(Př. 14:28) Vyplývá ze znečištění hříchem, podle verše 17 zde můţeme vidět také naráţku na 

oddělenost znečištěné ţeny. (Lev 15:19) Město je jako vdova, bez ochránce (vdovy měly v té době 



velmi nízké společenské i ekonomické postavení), kterým jim byl v zemském smyslu král, ale 

zejména Hospodin, který se sám nazýval na některých místech manţelem Izraele. (Jr. 3:14) 

 Izrael býval veliký mezi národy, protoţe byl výsadním vlastnictvím Pána Boha: „Nebo který 

národ tak veliký jest, kterýž by měl bohy sobě tak blízké, jako jest Hospodin Bůh váš ve všem volání 

našem k němu?“ (Dt. 4:7) Za dob krále Davida a Šalomouna jim mnohé země odváděly dávky, nyní 

je samo nuceno platit cizím králům. Prorok v prvním verši pláče nad tím, jak hřích obrátil všechno 

poţehnání a velikost národa v naprostý opak – od lidnosti, manţelství s Hospodinem, čistoty a 

vlády nad okolními národy přešlo k osiřelosti, vdovství, nečistotě a jhu. 

 Ve verši třetím čteme o těch, kteří se zastěhovali. Kalvín to vykládá nikoliv jako referenci na 

babylonské zajetí, ale jako odkaz na ty, kteří se pod vlivem předchozího trápení odstěhovali do 

jiných zemí. (Jr. 40:11) Toto lidské řešení problému jim však nepomohlo a pokoj nepřineslo, 

nenalezli odpočinek, pronásledování pokračovalo. Před Hospodinem a jeho soudem nelze utéct do 

cizí země, jak se přesvědčil jiţ Jonáš. Pokoj můţe přinést jen pokání.  

 Ve verši šestém čteme o smutném stavu předních z lidu. Ti, kteří jej měli chránit a pást 

(zejména v politickém slova smyslu, ale ostatně i duchovně), sami ztratili odvahu a sílu, podobni 

vyhladovělému jelenu, který se snaţí ve své slabosti utéci před nepřáteli. Nedokázali zachránit ani 

sami sebe, natoţpak svůj lid. Podle Barnese je to naráţka na neúspěšný pokus o útěk krále 

Sedechiáše. (Jr. 39:4-5) Z toho důvodu nemohli zachránit před odvedením ani ty nejmenší z jejich 

stáda - „Maličcí jeho odešli do zajetí před oblíčejem nepřítele.“ (v. 5) Hřích přivedl zkázu i na ty 

nejmenší a Izrael přišel o naději do budoucna skrze své dědice. Apostáze se často nejhůře projeví a 

nejvíce zasáhne nejmladší generaci. 

 Dalším důsledkem soudu Boţího bylo odebrání chleba, jak čteme ve verši jedenáctém. Lidé 

jej zoufale sháněli, a aby jej vůbec dostali, museli (a byli ochotni) dát to nejdraţší, co měli. Soud se 

projevil v tom, ţe nebylo k nalezení ani to nejzákladnější. Musíme myslet na soud, který se 

projevuje v tom, ţe Pán Bůh přestane dávat kazatelům své Slovo – Am. 8:11-12. To, ţe z kazatelen 

má znít evangelium a výklady Písma, by nám přišla jako ta nejpřirozenější věc, nicméně Pán Bůh to 

neposlušné církvi odejme. 

 Bída se projevila i v reakci přátel i nepřátel. V dobách slávy se Izrael spříznil s mnohými, a 

ti se nyní vůči němu obrátili zády, a to se zlomyslnou radostí. Prorok zde i lid napomíná, kdyţ píše: 

„Ze všech milovníků svých nemá žádného potěšitele.“ (v. 2) Ti, kdo se utíkají o pomoc do Egypta a 

spoléhají se na hůl třtiny té nalomené, probodnou si vlastní ruku. Svět hyne a nelze u něj hledat 

pomoc, naopak, z kaţdého pádu Církve se bude vţdy velmi radovat. Proto také Izrael hořce a 

ustavičně plakal nad svým ubohým stavem. Nepřátelé se naopak vyvýšili. Izrael měl být ustanoven 

za hlavu, a ne za ocas (Dt. 28:13), měl být první mezi národy, a ne poslední; hřích však vedl k tomu, 

ţe Pán role obrátil (Dt. 28:44). „Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí 



více, než aby byla ven vyvržena a od lidí potlačena.“ (Mt. 5:13) Pro hřích a neposvěcenost byl 

Izrael vydán pohanům, aby po něm šlapali a potlačovali ho. 

 Nyní se zaměříme na ubohý stav Církve a náboţenství. Na prvním místě je zde konec 

bohosluţby, jak čteme ve verši čtvrtém. Kde kypí falešná bohosluţba smíchaná s pravou, nemohou 

se divit, ţe ji Pán svým časem učiní přítrţ. K slavnostem měli přicházet Ţidé do Jeruzaléma třikrát 

ročně – kvílení cest Siona symbolicky vystihuje to, ţe bohosluţba byla opuštěna, kdyţ byl chrám 

zničen (po cestách jiţ nikdo nechodí). Pravá bohosluţba sice nespočívá v pouhých ceremoniích, ale 

konec ceremonií zde ukazuje na konec bohosluţby. Kdyţ byly slavnosti a bohosluţba zanedbávána, 

Pán Bůh jí učinil přímo přítrţ. Kněţí vzdychají, protoţe nemají co dělat, panny smutní, protoţe jiţ 

nejsou ţádné slavnosti, na které by mohly prozpěvovat s bubínky, jak bylo zvykem. (Ţ. 68:26) 

 Aţ po ztrátě si Církev uvědomila, jaké potěšení a radost v bohosluţbě spočívaly: 

„Rozpomínáť se dcera Jeruzalémská ve dnech trápení svého a kvílení svého na všecka svá utěšení, 

kteráž mívala ode dnů starodávních.“ (v. 7) Nejednalo se o pozemská utěšení, ale utěšení 

náboţenství, které shrnuje John Gill takto: 'Slovo, bohosluţba a obřady Boţí; chrám, oltáře a 

nádvoří Páně; archa úmluvy – symbol Boţí přítomnosti – a zjevení vůle Boţí skrze proroky'. Lidská 

přirozenost je taková, ţe poţehnání, kterých máme dost, si neváţíme a uvědomíme si, co jsme měli, 

aţ kdyţ o to přijdeme. Nepamatovali ani na své skončení (v. 8), tzn. na varování proroků, kteří ji 

oznamovali předem, kam její hřích povede. „Ó by moudří byli, rozuměliť by tomu, prohlédali by na 

poslední věci své.“ (Dt. 32:29) Oni si však nic takového nepřipouštěli. 

 Církev přišla také o svou krásu a čistotu. Musíme vzpomínat na doby, kdy Šalomoun 

popisuje krásu Církve v očích Pána Jeţíše v Písni písní; nyní Duchem inspirovaný prorok smutně 

konstatuje, ţe krása její byla odňata (v. 6), a nejen to, nahrazena nečistotou (v. 8-9). Měla být ve 

svatosti oddělena od národů, pro hřích však byla odloučena jako nečistá ţena (viz výše). „Nečistota 

je na podolcích jejich“ - uţ není skrytá, naopak, všichni ji mohou vidět, jakkoliv by to moţná chtěla 

skrýt. Kalvín to vztahuje nikoliv na zřejmost hříchů, ale na viditelnost soudu Boţího. 

 Další soud spočívá ve znečištění svatyně – přišla o důleţité vybavení (to jsou ony drahé věci 

z v. 10), nádoby a podobně, které odnesl Nabuchodonozor, a do chrámu vstoupili pohané (coţ Pán 

zapověděl), a církev se na to musela dívat a nemohla nic dělat. I v dřívějších dobách, kdy byla pravá 

bohosluţba smíchaná s nepravou, nebylo myslitelné, aby do chrámu a svatyně vstoupili pohané. I ti, 

kdo nebrali aţ tak váţně slova o výsostech a hájích, by si něco takového neuměli představit. 

Výsledek jejich hříchu však byl, ţe nakonec došlo i k tomu, co nikdy nechtěli a nikdy by si 

nemysleli, ţe se můţe stát. Kdo zůstává v kompromisu a vydal se touto cestou směřující k apostázi, 

se bude vţdy divit, kam aţ ho to zavede. Hřích náš vţdy dovede dál, neţ jsme chtěli. Po apostátní 

církvi a její bohosluţbě budou nevěřící vţdy šlapat. 

 Výsledkem toho všeho byl posměch nepřátel - „Protivníciť se jí dívajíce, posmívají se 



klesnutí jejímu.“ (v. 7) V Bibli krále Jakuba čteme: „Mock at her sabbaths,“ posmívají se jejím 

sobotám (hebrejské slovo mišbat se nikde jinde nevyskytuje; dá se přeloţit také jako přerušení, 

skončení). Ţidé byli pro drţení soboty často v posměchu mezi národy, kteří jim říkali Sobotáři 

(Sabbatarians). Nejlépe smysl vystihl asi opět Kalvín – jedná se zde nejspíš o ironii a slovní hříčku, 

která vyjadřuje zlomyslný výsměch, ţe kdyţ dávali takový důraz na sobotu, budou si moci nyní v 

cizí zemi „uţívat“ neustálou sobotu. Dřív přestávali jednou týdně od práce, nyní přestanou na 

dlouho od praktikování náboţenství. Tento posměch musíme odlišit od běţného posměchu, kterého 

se dostává věrným Boţím lidem, protoţe zde je aspoň do určité míry zaslouţený – Hospodin 

zaslíbil, ţe pro hříchy lidu země dostane svůj Sabat, aby od nich odpočinula. (Lv. 26:33-34)  

 Abychom si shrnuli tuto první část – vidíme-li okolo sebe Církev osiřelou a opuštěnou v 

nečistotě a hříchu, čemuţ se nevěřící velmi posmívají a vyţívají se v tom, ţe je v neváţnosti pro 

špatné věci, které dělá, vidíme-li, ţe křesťané nedokáţou najít útěchu a potěšení, nemohou v církvi 

ani jinde nalézt duchovní potravu a neustále se snaţí najít nové způsoby, jak vyřešit své problémy (a 

vydávají za to mnoho peněz – kolik například křesťané utrácí za nové a nové knihy o manţelství, a 

není to k ničemu!), vidíme-li vůdce bez moci a tím pádem zkázu, odchod a zajetí její mládeţe ve 

světě, vidíme-li tupení a šlapání po církvi (a neděje se tak pro její věrnost Písmu a Pánu), vidíme-li, 

ţe Církev není duchovně krásná a naopak je její zkaţenost jasně vidět, vidíme-li, ţe se v domech 

Boţích děje to, co bychom si dříve neuměli vůbec představit, vidíme-li opuštění a konec pravé 

bohosluţby, vidíme-li, ţe na ni jiţ (skoro) nikdo nepřichází a vidíme-li okolo sebe vzdychající 

sluţebníky Boţího domu a plačící proroky, pak jsme svědky Boţího soudu. Toto vše viděl okolo 

sebe Jeremiáš. Toto vše vidíme okolo sebe i my! 

 Ve verši jedenáctém jiţ máme úvod k druhé části této básně, která popisuje volání 

Jeruzaléma k Hospodinu. O některých věcech, které jsou v ní zmiňovány, jsme uţ četli v popisné 

části, zde jsou však zosobněny a prorok zde tímto způsobem učí, jak na soud správně reagovat – 

nikoliv popíráním a marným utěšováním, ţe to bude dobré, ale vyznáním a voláním k Hospodinu. 

Církev na prvním místě pláče nad svým velkým trápením, vyznávajíc však, ţe to je důsledkem 

přímého Boţího soudu. To byl také cíl onoho soudu: „Nebo zámutek, kterýž jest podlé Boha, ten 

pokání k spasení působí, jehož nikdy líto nebývá.“ (2. Kor. 7:10) 

 Voláním na všechny, kteří mohli její trápení vidět: „Nic-liž vám do toho, ó všickni, kteříž 

tudyto jdete?“ (v. 12), Církev ukazuje, jak hluboké její trápení je; mělo by vzbudit soucit kaţdého, i 

nezaujatého pozorovatele. Bolest její není srovnatelná s jinými bolestmi, protoţe ji nad jiné ztrpčuje 

vědomí, jak na tom byla dříve. Hřích a pád těch, kteří byli Pánu Bohu blízko a zaţívali Jeho zvláštní 

přízeň a poţehnání, přináší dvojnásobnou bídu. Čím výše jsme, tím hlubší přichází pád. Čím více s 

námi Pán Bůh jedná, tím hroznější bude náš úděl, zatvrdíme-li svou šíji. Proto také Kafarnaum, 

které bylo aţ do nebe zvýšeno skrze sluţbu Pána Jeţíše, aţ do pekla sníţeno bude, a čeká ho 



přísnější soud neţ Sodomu. (Mt. 11:23) 

 Dnes je moderní tvrdit, ţe Pán Bůh sám aktivně nikoho netrestá, ţe jen dovoluje, aby na nás 

dolehly následky našeho hříchu. Církev to zde však vidí jinak. Vyznává, ţe oheň do kostí – coţ 

znamená, ţe Boţí soud je zasáhl nejen zevnějšku, ale pronikl do nejhlubšího nitra a stravuje celého 

člověka – byl seslán přímo od Pána, a celé je ovládl – nedal se nijak ignorovat. Pán Bůh také natáhl 

síť, aby soudu nikdo nemohl uniknout a všichni byli zasaţeni neustálou duchovní i tělesnou bídou. 

Jak vysvětluje Kalvín, tato metafora dále pokračuje ve v. 14 slovy: „Tuze svázáno jest rukou jeho 

jho přestoupení mých.“ Tak jako hospodář uvádí voly pod jho, aby je mohl vést tam, kam chce, 

třeba i proti vůli zvířete, tak Hospodin svázal jhem Izrael a přivedl jej svou silou a mocí do této 

zkázy, a nevěrný lid s tím nemohl nic dělat, musel jít. Ti, kteří se dobrovolně zapřáhli do jednoho 

jha s Egyptem, byli zapřaţeni do nedobrovolného jha Boţího.  

 Pán je vydal do rukou nepřátel a sebral jim sílu se bránit, ale nejen to; On sám pošlapal 

mocné uprostřed města (tzn. nepadli na bojišti, ale naopak, zemřeli, aniţ by vůbec měli moţnost 

bojovat – vidíme, ţe to není jen tak, ţe Pán nás něčemu za trest vydá, ale kromě toho i sám aktivně 

trestá). Poslal zástupy, aby potřel mládence. Ani ti, na které lid spoléhal nejvíce – na své hrdiny a na 

mladé lidi (jednak kvůli jejich mladické síle, jednak kvůli tomu, ţe jsou jejich budoucností) – 

nemohli uniknout Boţímu trestu, natoţpak zachránit druhé. Znovu vidíme, ţe hřích Církve je 

zvláště ke zkáze mladé generaci. Tyto verše náš učí, ţe kdyţ hřešíme, a přijde na nás bída (tělesná i 

duchovní), neměli bychom být slepí, ale naopak, hledět k Prozřetelnosti, protoţe to nejspíš nebude 

náhoda. Jistě, jenom ze samotné skutečnosti, ţe na někoho přišlo souţení a nemoc, nemůţeme 

vyvodit, ţe se jedná o Boţí trest, to bychom byli jako Jobovi přátelé. Nemoci, těţkosti a trápení 

nejsou vţdy nutně přímým Boţím trestem. Jestliţe však někdo (jednotlivec či denominace) dlouho 

hřešil bez pokání a neposlouchal varování a výzvy k obrácení, načeţ na něj přišly rozličné bídy (jak 

to popisoval prorok ve verších 1-11), měl to skutečně být Boţí soud a takoví by to měli bez 

vzpouzení vyznat. 

 Kdyţ Pán Bůh sám přivede na hříšníka takové hrozné a těţké tresty, nezbývá mu, neţ hořce 

plakat (opakování slov „z očí mých“ vyjadřuje intenzitu zármutku), protoţe to ani jinak nejde („ty 

věci,“ o kterých čteme ve v. 16, jsou právě Boţí soudy, popsané předtím). Boţí konečné tresty jsou 

velmi citelné. Druhý důvod pláče je absence Potěšitele, kterým je Hospodin sám. Všechny ostatní 

věci, ve kterých mohla Církev nalézt dočasnou a částečnou útěchu (jako např. děti, o kterých čteme 

ve v. 16), jí Hospodin odebral a sám se od ní vzdálil, aby hledala jen Jeho. Jediný, kdo můţe přinést 

skutečnou a úplnou útěchu, je Pán Bůh sám a tímto způsobem to i Církev ve verši 16 vyznává. 

Sedmnáctý verš je přímý komentář samotného proroka, kterým vyjadřuje naprostou prázdnotu a 

bezmocnost trestané Církve. Rozprostírání rukou (v. 17) je znakem úpěnlivých proseb o pomoc a 

slitování vůči všem okolo, ale je to marné. Prorok zde také znovu připomíná a potvrzuje, ţe je 



pravdivé bolestné vyznání Církve, ţe bídy na ně přivedl Hospodin sám. Na základě tohoto 

správného pochopení událostí a uznání Boţí Prozřetelnosti v soudu Církev začíná modlitbu vyznání 

a pokání. 

 Verš 18. je z celé druhé části (a moţná z celé kapitoly) asi nejzásadnější a učí nás velmi 

důleţitému principu. Nestačí jen uznat Boţí vládu a vedení všech událostí, i soudů, ale také Boţí 

spravedlnost. Pán Bůh je ve všem, co činí, naprosto spravedlivý; nejsme-li to ochotni uznat, 

nemůţeme učinit pokání. K tomu také Boţí muţové hříšníka vţdy vedli. Vzpomeňme, jak vyzýval 

Jozue Achana: „Synu můj, dej, prosím, chválu Hospodinu Bohu Izraelskému, a vyznej se jemu, a 

oznam mi aspoň již, co jsi učinil, netaj již toho přede mnou.“ (Joz. 7:9) Také to sami praktikovali. 

(Neh. 9:33, Da. 9:7) Pánu náleţí chvála a vyznání Jeho spravedlnosti za kaţdé situace. Kaţdý Boţí 

soud nad námi je naprosto spravedlivý, proto nad ním nemáme reptat. Izraelská Církev nemohla nic 

namítat, protoţe činila na odpor ústům Jeho, coţ znamená, ţe se neřídila Jeho varováními a příkazy, 

ať uţ skrze Mojţíšův zákon nebo skrze proroky. Ignorovat Boţí Slovo je totéţ jako proti němu 

otevřeně rebelovat. Kéţ si tuto lekci vezmeme k srdci. 

 Následujícím slovům (v. 18-19) rozumíme jako vyznání, ţe to, v co Církev doufala předtím, 

ji zklamalo a selhalo, které má být zároveň vyznáním, ţe jediný, v kom můţeme plně skládat 

důvěru, je Hospodin, přesně podle slov z Jr. 17:5-7. Mládeţ, budoucnost národa, byla odvedena. 

Milovníci, tzn. pohanští spojenci, na něţ lid spoléhal, ji oklamali. Kněţí, ti, kteří vedli bohosluţbu, 

a starci, tedy ti nejdůstojnější a nejmoudřejší, zemřeli ve městě hladem. Církví v lítostivém pokání 

pohlíţí na marnost těchto svých starých cest nevěry a nezbývá jí, neţ volat na Hospodina, aby na ni 

popatřil. Od uznání Boţích soudů se přes vyznání Boţí spravedlnosti a marnosti věcí světa dostává 

k pokorné prosbě vůči Pánu Bohu, spolu s opětovným vyznáním svých hříchů: „Vnitřnosti mé 

zkormouceny jsou, srdce mé svadne ve mně, proto že jsem na odpor velice činila.“ Je to vskutku 

pozdě, takto měla volat mnohem dříve, uţ po prvním zajetí za krále Joachina (neboli Jekoniáše), a 

spíše ještě dříve. Jak je časté, ţe člověk si Pána Boha, který jediný můţe zachránit, nechává aţ jako 

poslední pojistku, kdyţ selţe všechno ostatní. Lepší ovšem volat pozdě neţ vůbec. Jak je vskutku 

Pán Bůh vůči nám lidem milostivý! 

 V závěru, po vyznání a pokání, volá izraelská Církev k Pánu, který jí spravedlivě odplatil za 

její hříchy, aby také spravedlivě podle svého slova odplatil pohanským národům (nezapomínejme, 

ţe Jeremiáš neprorokoval pouze proti Izraeli, ale i proti okolním národům). Znovu opakuje dříve 

zmíněné, ale tentokrát v jiném kontextu - „Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá smrt. 

Slýchajíť, že já vzdychám, ale není žádného, kdo by mne potěšil. Všickni nepřátelé moji slyšíce o 

mých bídách, radují se, že jsi to učinil, a přivedl den předohlášený, ale budouť mně podobní.“ Bídy 

lidu způsobil sám Pán dle svého slova (tak je třeba rozumět slovům o dni předohlášeném, ţe Pán 

naplnil, o čem předem varoval skrze proroka Jeremiáše a dalších), ale nepřátelé to jen zneuţili k 



tupení Církve, místo, co by si vzali poučení, neboť jejich hříchy nebyly o nic menší. Církev proto 

prosí Pána, aby ve své nekonečné spravedlnosti odplatil nešlechetným pohanským národům, jako 

odplatil jim. Ve spravedlnosti Boţí nachází i káraná a trestaná Církev velikou potěchu, protoţe ví, 

ţe na ni můţe vţdy spoléhat. Kdyţ učiníme pokání, víme, ţe Pán je mocen naši hanbu hříchu 

obrátit. 

 Někteří křesťané (i teologové) zcela bláznivě tvrdí, ţe naštěstí je Pán Bůh více milostivý neţ 

spravedlivý a ţe milost Boţí „přebije“ Jeho spravedlnost. Milost a spravedlnost Boţí jde naopak 

ruku v ruce. Pán Bůh ve své milosti poslal svého Syna jako dokonalou oběť ne proto, aby mohl 

nějak obejít svou spravedlnost, aby vytvořil nějakou právní kličku, aby vyuţil mezery ve svých 

zákonech a nemusel nás potrestat (jak by si to někteří moţná představovali), ale naopak, učinil tak 

PRO svou spravedlnost, aby ji zcela učinil zadost. Na Boţí spravedlnost můţeme v Pánu Jeţíši 

zcela spoléhat, protoţe jiţ byla v Něm naplněna, a tak nás Hospodin jiţ nebude trestat v Boţím 

pekle. Boţí spravedlnost je pro Jeho lid vţdy zdrojem útěchy a jistoty, jak nás i zde učí kniha Pláč. 

 První kapitola Pláče nás vyučuje jednak v tom, jak se projevují Boţí soudy – depresivní 

opuštěností, hanbou mezi národy, hladem (tělesným i duchovním) a nemoţností najít cokoliv, čím 

se nasytit, bezmocí předních z lidu i Boţích sluţebníků, ztrátou, naprostou devastací mládeţe a 

opuštěním a koncem pravé bohosluţby. Také nás vyučuje, jak na Boţí soud reagovat – 

prohlédnutím a uznáním reality Boţího soudu, přiznáním Pánu spravedlnosti, vyznání hříchu a 

lítostí nad starými hříšnými cestami, a následného spoléhání na Boţí spravedlnost (která se z milosti 

Boţí projevila v poslání Pána Jeţíše Krista). Jak čteme v listu Ţidům: „Synu můj, nepohrdej kázní 

Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš. Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá 

každého, kteréhož za syna přijímá. Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jakožto synům. Nebo 

který jest syn, jehož by netrestal otec? Pakli jste bez kázně, kteréžto všickni synové účastni jsou, tedy 

jste cizoložňata, a ne synové. Ano tělesné otce naše měli jsme, kteříž nás trestali, a měli jsme je u 

vážnosti; i zdaliž nemáme mnohem více poddáni býti Otci duchů, abychom živi byli? A onino zajisté 

po nemnohé dny, jakž se jim vidělo, trestali, ale tento v věcech přeužitečných, totiž k tomu, abychom 

došli účastnosti svatosti jeho. Každé pak trestání, když přítomné jest, nezdá se býti potěšené, ale 

smutné, než potomť rozkošné ovoce spravedlnosti přináší těm, kteříž by v něm pocvičeni byli. Protož 

opuštěných rukou a zemdlených kolen posilňte, a přímé kroky čiňte nohama svýma, aby, což 

zkulhavělo, do konce se nevyvinulo, ale raději uzdraveno bylo.“ (Ţd. 12:5-13) 
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