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Slovo k dětem
Děti bavil o b  vás sil aay  �ráa? 
A na co b sae sil �rá  ? „...“
Tak se poyívejae, jesa il aay  nejsou nějaké ya ší yěti „...“
(Najyou Juyila a Tobiláše.) Znáae je? Mo� il b sae sil je 
pamaaovaa z Poyvečerníčků …
To je Juyila a Tobiláš. 

– Judit a Tobiáši – na co si tu hrajete?
– Na tatnna a na maminnu.
– Proč?
No, to je dlouhý příběh. Poslouchejte.
FLANELOGRAF - „KOMIKS“

1. Kdysi jsme bydleli v Jeruzalémě. Ale jednoho dne tam 
vpadli babylonšt vojáci – a odvedli nněze, nrále a všechny 
ndo něco uměli vyrábět, sem do Babylona. Můj tatnen byl 
novář, tan musel tany. Prý, aby v Jeruzalémě nevyráběl meče
a další zbraně, ndyby se zas Judejci vzbouřili. 
2. Když jsme sem přišli, všichni, rodiče, kněží, královi 
úředníci naříkali „Uschly naše nost,  jsme tu jan na 
hřbitově“. „Pán Bůh nás opustl, nemáme žádnou naději.“ 
Ale tu nám proron Jeremjáš poslal z Jeruzaléma dopis. 
Jeremjáše nindo neměl moc rád, protože naše rodiče, 
nrálovy úředníny i nněze v chrámu často nritzoval. Že 
nechtějí Pána Boha poslouchat a hledí si svého.
3. Ale jeho dopis nás moc povzbudil. Psal tatnnům a 
maminnám: „Nebojte se! Hospodin vás neopustl.  o 
Babylona vás nevedli jen vojáci babylonsného nrále. Z 
Jeruzaléma vás vyvedl Hospodina. Nenařínejte. Můžete v 
tom Babyloně dobře žít. On je váš Bůh i tam.
Postavte si domy – založte ovocné zahrady – pracujte – 
snlízejte. A nebojte se mít dět.
A vaše dět aa mají dět tany. Ploďte se a množte se – a 
naplňte babylonsnou zemi. 

4. Rodiče tomu poselství uvěřili. Přestali naříkat – postavili 
dům – tatnen zas dělá nováře (a Babyloňané si u něj 
nechávají dělat řetězy pro své visuté zahrady… A my si už 
nehrajeme na vojány, nteří jednou pobijí zlé Babyloňany, ale
na tatnna a na maminnu. Vždya až budeme velcí, založíme 
tu rodinu a budeme mít dět.
5. Když jsme sem přišli  – slyšeli jsme, jan dospělí nařínají: 
„Jan by něndo v tanových dobách mohl mít dět?“ Ale už se 
začaly rodit. A my, až budem velcí, je budeme mít tany.
Věříme – i v téhle neznámé, cizí zemi je náš Bůh, Bůh našich
otců s námi. Učíme se zpívat písničny o jeho dobrotě a 
milosrdenství. Slavíme společně den odpočinku A rodiče a 
nněží nám vyprávějí příběhy – o stvoření, o Abrahamovi, 
Izánovi a Jánobovi, o Mojžíšovi.
Ty příběhy nám rozsvěcejí světlo – dávají pevnou půdu pod 
nohama – a zvou na cestu dál.
Tan poznáváme – Hospodin není vzdálený, není pohřbený. Je
s námi – a my můžeme poslouchat a následovat, nam nás 
vede – i ndyž je to do neznáma.

Jeremjáš 29,1-7
Toao jsou s ova yopilsu, kaerý pos a  prorok Jeremjáš z 
Jeruza éma přesíy encům, zb aku saaršíc�, kněžím, 
prorokům a všemu  ilyu, kaeré přesaě�ova  Nebúkaynesar z 
Jeruza éma yo Bab  ónu, ky ž muse  oyejía z Jeruza éma 
krá  Jekonjáš, krá ovna, yvořané, ve možové juyšt a 
jeruza émšt il aesařil a kovářil. Pos a  jej po l easovil, s nu 
Šáfanovu, a po Gemarjášovil, s nu C�il kiljášovu, kaeré v s a  
Silykiljáš, krá  juyský, k Nebúkaynesarovil, krá il 
bab  ónskému, yo Bab  ónu.
„Toao praví Hospoyiln zásaupů, Bů� Izrae e, všem 
přesíy encům, kaeré jsem přesaě�ova  z Jeruza éma yo 
Bab  ónu:  Saavějae yom  a b y eae v nilc� , v sazujae 
za�ray  a jezae jejilc� p oy . Berae sil žen , p oďae s n  a 
ycer . Berae žen  pro své s n , provyávejae své ycer  za 
muže, ať royí s n  a ycer , rozmnožujae se aam, ať vás 
neubývá. Usil ujae o pokoj ao�o měsaa, yo ně�ož jsem vás 
přesaě�ova , moy eae se za ně k Hospoyilnu, neboť v je�o 
pokojil il v  buyeae mía pokoj. 

„Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele všechněm 
zajatým které  jsem nechal odsunout z Jeruzaléma do 
Babylona…“  Janže – kaeré jsem nec�a  zajmoua a 
přesunoua? To je přenlep nebo provonace,  Jeremiáši?!  
Copan je do zajet nevedla armáda babylonsného nrále? 
Samozřejmě, že tomu dílu znázy veleli babylonšt 
generálové. Ale to ještě  nebrání Jeremiášovi, aby své 
násilím vystěhované  bratry a sestry nezačal provonovat,  že 
se na to můžou  podívat ještě jinýma očima – očima víry. 
Kdyby zůstali jen u svých černých myšlenen, u toho, že se 
narodili do té  nejméně vhodné doby, u přesvědčení, že 
Hospodin zůstal ndesi v tom vzdáleném ztraceném domově 
– n čemu by jim to bylo? Měli by chua  začít znova, žít, 
zanládat rodiny, plodit potomny, nebo dononce  sebenritcny
nahlédnout, čím n tomu maléru sami přispěli? Ale ten vznaz 
Hospodina zástupů proronem zprostřednovaný vrhá ty  
černočerné vyhlídny judsných přesídlenců do docela jiného 
světla: Hospodin je Hospodinem zástupů nejen tehdy, ndyž 



ty zástupy nráčejí z otroctví v zemi egyptsné n zářné 
budoucnost zaslíbené  země. On zůstává Bohem 
vysvobozovaných zástupů i tehdy, ndyž ty zástupy snříply 
dějiny,  obrátlo se prot nim nepřátelství těch, ndo mají 
navrch a putují  přesně opačným směrem: Pryč ze zaslíbené 
země, na východ do Babylona, na východ od ráje, pryč od 
Hospodina. 
Jenže vy nejste čím dál tím víc pryč od Hospodina! vyřizuje 
jim  proron. Ono provonující „kaeré jsem nec�a  zajmoua a 
přesunoua“ znamená, že  jste stále dál vy jeho lidem. Že jste 
nepřestali patřit mezi jeho  zástup. 

Proto té jejich cestě, cestě násilím přesídlovaných říná 
proron  vyjití. Tan jano ndysi Abraham vstal a opustl své 
dosavadní jistoty a vydal se  do neznáma zaslíbené země, 
tan i vy smíte svou poua násilím přesídlených, nde jste byli 
zbaveni  svých jistot, majetnů, příbuzných (a tany důvěrně 
známých chrámových  obřadů) pojmout jano poua víry. Jano 
abrahamovsny nezajištěné  neprošlapané putování. 
Putování n budoucnost, nteré se bojíte, o níž nic nevíte, na 
niž  nestačí vaše znušenost, navynlé životní fgle ani 
moudrost – ale nterá může být požehnanou budoucností s 
Hospodinem, ndyž necháte za  sebou své jisté, a to totálně 
nejisté si necháte prosvítt Hospodinovým  slibem a jeho 
výhledem: 
Vždya vy to dobrodiní zaslíbené země, země mlénem strdím 
oplývající,  toho zemsného ráje na pohled můžete jano lidé 
víry potnat i v té  neznámé cizině a neznámé budoucnost.
Nebylo to vůbec samozřejmé přijmout poua deportovaných 
jano dílo  Hospodinovo a jano cestu víry. Ale ndyž ji tanto 
přijali, potnali zas  jednou hospodinovsné vysvobození. 
Vysvobození z past nepřízně dějin, z past svého  zoufalství, 
z otročení nenávratně ztracené minulost – a tany, v  
neposlední řadě, z past svých předchozích selhání a letté 
nevěry svému Bohu. 

A ten zápas víry má ještě jedno důležité vyústění: A 
VYHLlDÁVlJTl - pokoj - právě ao�o měsaa, kam jsem vás ya 
přesaě�ovaa a MODLlTl Sl za ně k Hospoyilnu, aak jak jsae 
se moy il il v jeruza émském c�rámu – neboť v pokojil je�o 
nasaane pokoj VÁM. 
Nábožensny přirozené by bylo, aby se judšt zajatci modlili 
za to, aby Hospodin potrestal babylonsné uchvattele jejich 
svobody.  Tanhle to najdeme třeba v nářcích Žalmu 1378-9.
Ale Jeremiášovo názání pro vzdálené bratry a sestry míří 
jiným směrem: Vy se tam můžete usadit, postavit dům a 
zasadit strom a plodit a množit se jano  Hospodinovi 
požehnaní. A t přece nejsou v tomhle světě od toho, aby 
vyhlíželi jeho znázu, ale aby mu přinášeli ponoj. Ša om. 
Tady se dostáváme na dřeň toho, n čemu tu jano Boží lid 
jsme: Abychom  hledali šalom 
– ponoj a spravedlnost – jejich zdroje, a dopřávali je těm, 
mezi  nterými zrovna bydlíme, aa už v nějaného Boha věří 
nebo nevěří. 
Hospodin jano Bůh zástupů Izraele a následovnínů Ježíše 
Krista jim často bývá unradený.  Ale my jsme tady od toho, 
abychom uprostřed těch sousedů hledali jeho  ponoj. Jeho 
lidsnost. Jeho milosrdenství. Jeho zastání pro slabé,  

odstrnované či odmítané a nenáviděné. Abychom 
přenvapovali vírou a nadějí,  že o tuhle cestu n ponoji má 
cenu zápasit, i ndyž ji většina vzdala, nebo  se jí různí 
neznabozi cynicny posmívají. 
Proto si Judit s Tobiášem hráli na tatnna a na maminnu – 
jano svědectví, že to Boží pozvání n vynročení do nejisté 
budoucnost berou vážně. Když do tanových, tany ne zrovna 
dopředu nalajnovaných časů vstupujeme teď my, nechme 
se pozváním právě n tanové víře inspirovat. Círnev tu není 
od toho, aby se tvářila jan muzeum, nde se vzpomíná na 
časy ztracených jistot či pořádnů. Círnev je tu od toho, aby 
se stávala prostorem, nterý inspiruje víru vycházející – 
následující – víru nezajištěnou. Víru, jejímž ovocem je ponoj 
a spravedlnost. Tedy lidsnost. Amen.

Pořad bohoslužeb 136.2021
Píseň 649
In: Panovnínu, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně 
vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli 
nepravost, ndo obstojí, Panovnínu? Ale u tebe je odpuštění;
tan vzbuzuješ bázeň. Čenej, Izraeli, na Hospodina! U 
Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vynoupení, on 
vynoupí Izraele ze všech jeho nepravost. Amen (Ps 130,2-
4.7n)
Píseň 692
Modlitba 
Když se nám ztrácí ponoj – ndyž se obzor tvého nrálovství 
zatáhne mrany nevíry a beznaděje, smíme přece vyhlížet n 
tobě,  náš Bože. Ty sám posíláš a zmocňuješ své svědny, aby 
rozsvěceli světlo tvého  slova, ujišaovali o tvé blíznost i tam, 
nde nám se zdá tanová naděje a  víra naprosto 
neopodstatněná. Posílal jsi prorony. Poslals do tohoto světa 
svého Krista; dáváš vanout svému  uchu,  abychom se 
neutopili ani ve své únavě, ani v odcizenost tobě, ani ve  
své beznaději či hořnost. U tebe smíme zaslechnout  vždy 
znovu, nudy vede tvoje cesta pro nás.   ěnujeme, že nás 
ještě pořád chceš tanhle nasměrovat – ujistt, že jsme  tví – 
a pan i inspirovat,  otevřít nové obzory a svěřit nám nové  
únoly.  Amen. 
Píseň 680
1. čtení Gn 1,1-3.11-13.26-29
Píseň 636
Kázání pro dět
Píseň Svítá 379
kázání Jer 29,1-7
Píseň Svítá 316
Ohlášení 
Přímluvy 
Poslání Ga 3,8-9 
požehnání Jr 33,12.14-16 
H e, přilc�ázejí yn , je výrok Hospoyilnův, ky  sp ním ao yobré
s ovo,  kaeré jsem v � ásil  o yomě Izrae ově a o yomě 
Juyově. V oněc� ynec� a v  onen čas způsobím, ab  
Davilyovil v rašil  vý�onek spravey ilvý, a aen buye v  zemil 
up aaňovaa právo a spravey nosa. V oněc� ynec� yojye 
Juysko spás ,  Jeruza ém buye přebývaa v bezpečí a aakao jej
nazvou: «Hospoyiln - naše  spravey nosa.» 
Píseň Svítá 300 


