
KÁZÁNÍ     rodinné bohoslužby                                            27.3.2022 

Ezd 1,1-5 + Ag 1,3-4.7-9 a 2,4-5 

V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil 
ústy Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém 
království rozhlásit a také zapsat:  „Toto praví Kýros, král perský: ‚Hospodin, Bůh 
nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v 
Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu – Bůh buď s ním – se 
může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha 
Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě.  Každého, kdo zůstal na kterémkoli místě 
jako host, nechť podpoří místní obyvatelé stříbrem a zlatem , majetkem a dobytkem 
spolu s dobrovolnými oběťmi pro Boží dům v Jeruzalémě.‘“  Tu se vydali na cestu 
představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni, jejichž ducha 
probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě.  

I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: „Je snad čas k tomu, abyste si bydleli 
v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? ... „Toto praví 
Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty.  Vystupte na horu, přivezte dříví a 
budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin.  Pachtíte se 
za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? 
je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte 
každý jen o svůj dům. 

Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův, buď rozhodný, veleknězi Jóšuo, synu 
Jósadakův, buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, 
neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů,  podle slova, kterým jsem se vám 
zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se!“  

Děti, bratři a sestry, 

jaké znáte důležité domy? Dům, kde bydlíte s rodinou, škola, nemocnice, kostel? 

Jaký dům je pro vás ten nejdůležitější? 

A teď si představte, že by ho někdo pobořil nebo úplně zničil! Děje se to i teď někde?... 

Z Bible slyšíme, že kdysi – ještě dlouho před Ježíšem – zničili Babylóňané Izraelcům jejich 

chrám v Jeruzalémě. Izraelci mu říkali dům Boží. Protože tam zažívali, že je jim Hospodin blízko. 

Že je s nimi. A pak jim ho nepřátelé zničili. A většinu z nich odvedli do zajetí do Babylona. A co 

Hospodin? Vydal je nepřátelům nadobro? Protože mu byli už jejich rodiče a prarodiče všelijak  

nevěrní? Zůstane už proto jejich zem zpustošená a dům Boží v Jeruzalémě navždy zbořený? 

Však už jsou 50 let odvlečení v cizí zemi. I když někteří říkali, že si tam už docela zvykli. . Ale 

když se spolu scházeli, většinou v sobotu, a vzpomínali na domov a zbořený chrám, znovu je 

přepadal smutek a stesk a měli slzy v očích. 

Ageus byl tehdy ještě malý. Vyprávěli mu to rodiče. Ale jako dospělý si moc dobře vzpomíná, 

jaké to bylo, když se k nim v cizině dostala ta skvělá zpráva. Babyloňany tehdy porazili Peršané 

a jejich novým králem se stal jakýsi Kýros. A pak to přišlo. Představte si to: prý se můžeme 



vrátit domů, do Judska a do Jeruzaléma! A prý tam můžeme znovu postavit chrám. Ageus si 

dobře vybavuje to nadšení, jaké tehdy zavládlo. S jakou nadějí se pak ti první navrátili domů, 

do Judska a do Jeruzaléma. Vždyť to se naplnila Boží slova, která mluvil kdysi prorok Jeremjáš, 

vzpomínáte? Tak Hospodin nás opravdu neopustil! To On probudil ducha krále Kýra, abychom 

se mohli vrátit domů. A znovu obnovit svou zem, vystavět naše domy. Ale hlavně dům Boží! 

Ale, děti, uběhlo hodně času. A kde zůstalo tehdejší nadšení!? Ageus se prochází kolem stavby, 

kterou sotva začali. Jo, tenkrát před lety! Když se všichni sešli a opravili oltář a zapálili na něm 

po tolika letech zase oběti pro Hospodina! To byla síla. A když pak pokládali základy k novému 

chrámu! To bylo radosti, chvalozpěvů, i pláče – ale mnohem víc radosti! Pustili se do stavby 

Božího domu. Ale pak nastaly problémy. Přišli všelijací lidé odevšad, a že chtějí stavět s nimi. 

Jenže oni nechtěli. A ti lidé pak udělali všechno proto, aby jim král stavbu chrámu zastavil.  

Už uběhlo 17 let a dům Boží je pořád v troskách! A přitom Ageus vidí, jak dobře si jeho přátelé 

žijí. Jak si vylepšují svoje domy a zahrady, ale o dům Boží se nestarají. Prý je špatná doba. Ještě 

nenastal čas, aby se do stavby chrámu znovu pustili – říkají. Tak se někteří u rozestavěného 

chrámu jednou za týden narychlo sejdou a už zas pospíchají za svým. Ageovi  je z toho těžko a 

smutno. Ale tu v něm začal sílit Boží hlas: Běž a řekni jim: je snad tohle v pořádku!?  

A tak Ageus šel a začal jim to otevřeně říkat. Lidi, přátelé, bratři a sestry, zamyslete se nad 

sebou! Co pro vás znamená tenhle dům Boží a že ho můžete společně budovat? A v jakém ho 

necháváte stavu!? Honíte se za mnoha věcmi a co z toho máte? Tak už přestaňte běhat kolem 

svých baráků a zahrad. A pojďme společně budovat dům Boží! Rozpomeňte se, že je to milost 

a dar! Že ho můžeme společně budovat a tvořit! 

Někteří to nechtěli poslouchat a odešli za svým. Jiní se trochu ošívali a namítali: Však víš, jak 

je to těžké, kolik máme práce a jak málo času zbývá. Ale Ageus je povzbuzuje: Buďte rozhodní. 

Dejte se do díla, protože jsem s vámi. To vám vzkazuje Hospodin. Můj duch je uprostřed vás. 

Tak se nebojte! 

A jak to bylo dál? Ti, kteří si vzali ta slova k srdci, pustili se do díla na Božím domě. A Boží slovo 

se splnilo. Perský král vydal nové povolení ke stavbě. A tak Izraelci chrám zanedlouho 

dostavěli. A pak byla velká slavnost. Byla plná vděčné radosti a vyznání, že Bůh je dobrý a 

věrný. Vysvobozuje nás a umožňuje, abychom i my patřili k jeho domu, tvořili ho spolu a 

budovali. Jak dobré to je! Jak to posiluje naši víru! A třeba i další lidé do toho Božího domu 

najdou cestu. A připojí se. Vždyť Bůh i na ně myslí. 

Milé děti, bratři a sestry, týká se to i nás? Je i tady mezi námi dům Boží? Pozval Bůh i nás, 

abychom do něj patřili a abychom ho společně budovali a otvírali pro druhé?... 

 Ano, i já tomu věřím. Vždyť jsme slyšeli apoštoly, posly Ježíše Krista. Jak o tom i k nám mluví. 

Tak o tom ještě kratičce po písničce: 300 Hosanna   

Takže, děti, přátelé, já nám teď ještě připomenu, co nám k tomu Božímu domu napsal apoštol 

Petr:  1P 2,3-5a.6 

Tak co myslíte - je i tady dům Boží? Kdo do něj patří a kdo ho tvoří?  Všichni, kteří okusili, že 

Pán Ježíš je dobrý a přicházejí k němu s důvěrou. On je ten základní kámen celého Božího 



domu. O něj se opíráme. A slyšíte, on je kámen živý – protože Pán Ježíš je živý! Proto i ten Boží 

dům je živý! Je tvořen a budován živými lidmi. Živými kameny. Jsou tady nějaké? Chcete je 

vidět? (ukážu na jednotlivé děti a lidi).  

A víte co? Tenhle živý dům je Boží. Proto ho nemůže nikdo zničit! Žádná bomba, žádný nepřítel. 

Sebekrásnější vilu může rázem zničit třeba bomba nepřítele. Ale živý, duchovní dům Boží, nic 

a nikdo nezničí. To stojí za to k němu patřit a společně ho s Pánem Bohem stavět – co říkáte? 

Tichá chvíle 

Modlitba 

Dej odvahu včas slyšet, co pro nás, Pane, máš. I když je to třeba v tu chvíli nepříjemné. A přijmi 

dík, že i k nám zase a znovu mluvíš a že i s námi ve svém domě a díle počítáš. 

Přestože i my jsme Tě neposlouchali. Naše věci nám byly přednější, než ty Tvé. I my jsme účast 

na společné stavbě Tvého duchovního domu zanedbávali. Je nám to líto. Prosíme, odpusť nám. 

Děkujeme a věříme, že Tvá věrná láska k nám je silnější než všechno. Amen. 

P: 316  Dej odvahu včas slyšet 

 


