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         biblické texty: Jer 2,13 a Ř 6,22 

 

     Pán Bůh přirovnal svůj svazek s Izraelem jako svazek manželský, spojený láskou (Jer 2,2). Žel, 

tento svazek Izrael narušil, opustil a vyměnil. Tato „výměna bohů“ pro Izrael byla dvojím zlem a za 

ní také dostal dvojí odplatu za hřích. V čem je ten dvojí hřích a dvojí odplata za hřích? 

    1. Dvojí hřích – Jer 2,13. 

     První hřích spočíval v tom, že Izrael opustil Hospodina. Toho, který ho vyvolil, vyvedl z Egypta, 

uvedl do zaslíbené země, obdařil ho svým požehnání, střežil ho jako zřítelnici oka. Jak může člověk 

po mnoha duchovních zkušenostech, po živém vztahu lásky opustit Pána Boha! Ale stalo se to a 

děje se to dodnes u nejedného věřícího. Obrazně řečeno, člověk tak opouští zdroj živé vody. 

     Druhý hřích Izraele spočíval  v tom, že nezůstal v nějaké duchovní neutralitě, ale po opuštění 

Hospodina si vybral jiné bohy. Duchovní neutralita neexistuje. Ten, kdo opouští Ježíše Krista, 

rozhoduje se pro nějaké nahrážky, které mají zaplnit duchovní prázdno. Mohou být velmi 

rozmanité, od těch ušlechtilých (např. rodina, umění, příroda) až po ty nejhorší (cizí kulty, 

spiritismus a jiné). Ale byť by to byly nahrážky sebelepší, nic nemůže plnohodnotně nahradit vztah 

s Ježíšem Kristem. Každá nahrážka je nakonec děravou cisternou, která vodu neudrží. 

     Někdo již dříve řekl: když se lidé zřeknou andělů, brzy místo nich budou mít ďábla. To je jev 

dnešní doby. Lidé z důvodu „vědeckého světonázoru“ se zřekli náboženství, odmítli křesťanství a 

dnes oni, nebo jejich potomci vyznávají východní náboženství, keltské kulty nebo spiritismus. 

     2. Dvojí trest za hřích – Jer 16,18. 

     Je logické, že za dvojí hřích náleží i dvojí odplata, o tom mluví Bible. 

     Jedním trestem v tomto životě je to, že takový člověk ztrácí požehnané obecenství s Bohem, 

ztrácí pokoj, radost, důvěrný vztah s milujícím Bohem. To se nedá ničím nahradit. Nemohou to 

nahradit ani životní úspěchy, ani duchovní zážitky jiných kultů. 

     Druhým trestem, nebo-li důsledkem je to, že člověk je vydán v šanc hříchu. Již nemá Boží 

ochranu, již nežije život v moci Ducha svatého, ale jen ve svých přirozených schopnostech a 

možnostech. Jestli má takový člověk na začátku určité představy o svém životě a hranice, které chce 

držet, to se časem rozpadne. Člověk vzdalující se od Boha si myslí, že si teď bude dělat co bude 

chtít. To je velmi naivní představa! Člověk časem dělá i to, co nechtěl, stává se otrokem hřícha.  

     Je velmi pozoruhodné, že na tomto nechtěném otroctví hřícha má podíl nejen satan, ale určitým 

způsobem i Bůh. Protože toho, kdo si vybral hřích, nenechal se napomenout a varovat, nakonec sám 

Bůh vydává hříchu. Pavel píše:“Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na 

pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší“ (Ř 1,28). To je velkým varováním pro ty, 

kteří se s hříchem zahrávají: jestli opustíš poslušnost Pánu Bohu a zamiluješ si hřích, pak ho budeš 

dělat i tehdy, když ho již budeš nenávidět. 

     3. Osvobození od hříchu a osvobození ke službě Bohu – Ř 6,22. 

     Návrat k Bohu je opačným procesem odvrácení a má dvě stránky: odklon od negativního a 

příklon k pozitivnímu. Tou první je osvobození od hříchu, druhou je to, že začneme sloužit Bohu a 

prožíváme v plnosti požehnání nového života. 

     Osvobození od hříchu je prvním krokem, je jednou stránkou novoty života. Po úporném a 

marném zápasu se svým vlastním „já“, se svými návyky a závislostmi je úžasné, když křesťan 

prožije vysvobození. Pavel píše: „Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci Ducha...“ (Ř 8,9). První 

polovina je, když člověk přestane dělat negativní věci, např. nekrade, nelže, neubližuje jiným. 

     Druhou polovinou změny je konání pozitivních skutků. Nestačí nekrást, ale Bůh nás vybízí ke 

štědrosti. Nestačí nelhat, ale Bůh chce, abychom přinášeli milost posluchačům. Nestačí neubližovat 

jiným, ale my máme odpouštět, být milosrdní a laskaví. Viz Ef 4,25-32. 

     Je docela nebezpečné, pokud se soustředíme jen na první část – vysvobození z otroství hříchu a 

pomoc v našich problémech a pokud nestojíme o dokončení proměny naší osobnosti ke službě a   

posvěcenému životu. Příčinou mnohých odpadnutí je toto zastavení se v půli cesty. Člověk stojí o 

osvobození z hříchu, ale už ne o pozitivní skutky, posvěcení a oddanou službu. Pán Ježíž  nás zve 

nejen k osvobození od hříchu, ale i k posvěcenému životu.        


