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Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které 
člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší 
než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“  

Milí rodiče a děti, přátelé v Kristu Ježíši, sestry a bratři, 
 
kdo jste byli v minulých dvou týdnech tady na příměstských táborech?  Jaké že jste to měli 
téma? Cestovatelé časem? Anglicky? Time Travelers. Jakými časy jste během tábora cestovali? 
… Tak jste cestovali časem. No, a lidé víry jsou taky takoví poutníci časem. Lidé, kteří uvěřili a 
věří Pánu Bohu, vyrazili na cestu časem. Za tím, co jim Bůh zaslíbil. Za jeho královstvím. Jdou 
s důvěrou tímto časem a různými časy za budoucností, kterou jim slíbil. Bible vypráví jejich 
osobní příběhy. I ten jeden velký společný příběh. Abychom se i my na téhle cestě našli, na ní 
se připojili, a šli po ní dál. Jako lidé víry. Jako poutníci časem za tím, co i nám Bůh zaslíbil. 
 
Z toho velikého zástupu poutníků víry jsme dnes zaslechli různé hlasy. Hned na začátku 
jednoho z Božích proroků. Proroci vyřizovali lidem Boží slovo. Boží vzkazy. Do různých těžkých 
časů. A co jsme slyšeli od proroka Izajáše? Krásné Boží zaslíbení. Vlk bude pobývat s beránkem, 
levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit…. 
Kojenec si bude hrát nad děrou zmije… a nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu… neboť zemi 
naplní poznání Hospodina… To je krásné, viďte? Takový soulad a bezpečí. Mezi zvířaty a lidmi 
a Bohem. Skoro jako na počátku v ráji. Kéž by tak na světě bylo. Ale to si přece nevymyslel jen 
prorok Izajáš! To není jen jeho krásný sen. To bylo a je Boží povzbuzení a zaslíbení. Bůh, 
Hospodin, vzal proroka na tuhle cestu časem, aby povzbudil víru svého lidu, když jim bylo zle.  
A znamením toho mělo být, že se v té těžké době narodí Boží člověk. Bohem nadchnutý, 
spravedlivý, soucitný. Bohu oddaný a věrný. S tímhle Boží služebníkem je spojena ta rajská 
budoucnost. Ten soulad a bezpečí. Mezi všemi a pro všechny. Tahle Boží budoucnost je tu 
vykreslena i pro nás. I nás se týká.   
 
A teď se z toho zástupu poutníků víry ozývá hlas, kterému je dobré obzvlášť naslouchat. Hlas 
Ježíše. My křesťané věříme, že on je ten Boží člověk, který měl přijít na svět. Ten, o kterém 
mluvil prorok Izajáš. Bohem nadchnutý, spravedlivý, soucitný. Bohu oddaný a věrný. Bůh ho 
poslal, aby nám přiblížil svou vládu a budoucnost. Ježíš jí říká království nebeské.  
 
A teď, zaslechli jste k čemu Ježíš tu Boží vládu a budoucnost přirovnal? K zrnku hořčice. Viděli 
jste někdy zrnko hořčice? Jak je velké? Kdybych ho měl takhle na dlani, asi byste ho ani 
neviděli. Až když bych ho přinesl blíž k vám. A to vlastně dělá Ježíš.  Přináší to sotva patrné Boží 
království blíž k nám.  
 
Ježíš nás bere na velmi odvážnou cestu časem. Když věří a zve nás k víře, že to nepatrné zrnko 
Božího světa časem vyroste k mohutný a nádherný strom. Když se teď zdá, že to, co dělá Bůh, 
není skoro vidět. Je to nepatrné a skryté. Nebo že to Boží zrnko, které někdo do někoho zasel, 
že z toho nic není a nebude. Ježíš na zve na odvážnou cestu víry: pohleďte, co z toho může 
časem vyrůst! To, co byste nečekali. Nádherný strom ze zrnka obyčejné hořčice! Taková změna 
se může stát i s člověkem, když v něm to Boží zrnko povyroste. Takovou sílu má to Boží maličké 



a skryté. A nejen s jednotlivými lidmi. I se světem. To Boží království v něm vyroste v mohutný 
a krásný strom. Takže všechno ostatní přeroste. A lidé ze všech stran se jako ptáci budou slétat 
do jeho koruny a budou hnízdit v jeho větvích. Proto i takové nepatrné dobré skutky, které teď 
nikdo ani nevidí a neocení, mají velkou sílu a skvělou budoucnost. Má cenu dělat, jeden 
druhému, co je dobré, a co se Pánu Bohu líbí. Podívejte, co z toho jednou může vyrůst, když 
to Bůh spojí a dá tomu svou sílu. 
 
A do třetice ještě jeden z poutníků víry. Ještě jeden z poutníků časem. Jakýsi křesťan Jan. Ozývá 
se nám z jiné moc těžké doby. Kdy lidé byli pro křesťanskou víru pronásledováni. A tenhle Jan 
musel utéct na ostrov Pathmos – můžete si ho doma najít na mapě. A v té době, kdy křesťanům 
i jiným lidem bylo moc zle, otevřel mu Bůh podhled do nebe. Otevřel před ním cestu časem. 
Aby očima víry zahlédl ten nový Boží svět. Nové nebe a novou zemi, kde bude vládnout 
spravedlnost a mír. Pokoj, pravda a láska. Protože bude už jednou provždy vládnout Bůh a 
Ježíš, jako Boží beránek. Bůh dal Janovi spatřit už cíl té dlouhé pouti časem, pouti víry. Aby tím 
všechny unavené a ohrožené poutníky v tomto čase povzbudil. Jděte dál a nepouštějte se víry. 
Vždyť pohleďte, jaké to bude: Bůh bude přebývat uprostřed lidí. Mezi lidmi, kteří budou jeho 
lidem a on sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrt už nebude, ani žal 
ani nářek ani bolet už nebudou. Bude to nové, co Bůh už tvoří.  
 
Tak, milé děti, rodiče, věřím, že nás tady dnes Bůh shromáždil, aby nás povzbudil na cestě 
časem. Aby povzbudil naši víru a věrnost. Proto dneska nechal promluvit z toho velkého 
zástupu ty tři poutníky víry. Proroka Izajáše, Ježíše Krista a křesťana Jana. Ale nejvíc 
naslouchejme Božímu synu Ježíši. Protože on jde v tom zástupu poutníků časem před námi a 
vede naši víru od počátku až do cíle. Je nám blízko. Když jemu budeme naslouchat a důvěřovat 
a jeho se budeme držet, nemůžeme minout ten krásný nový svět v cíli.   
 
Tichá chvíle 
 
Pane Bože, děkujeme za všechno dobré, krásné a vzácné. Co můžeme mít, přijímat, zažívat. 
Taky ale máme v sobě smutek, strach a obavy. Z toho, jaká lidé mají trápení. Jaké zlo dokáží 
jedni působit druhým. Jak ohrožená je tahle planeta. Proto děkujeme za povzbuzení, že Ty 
dáváš růst svému království a tvoříš všechno nové. Kde budou lidé žít navždy spolu  a s Tebou 
v míru, pravdě a lásce. A že v tomhle plánu počítáš s námi. Pomáhej nám, abychom tomu věřili 
a podle toho se snažili žít. Odpusť nám, když nám to nejde. Proto společně prosíme: Pane, 
smiluj se nad námi. 
 
Slova milosti: 
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. To všecko je z Boha, 
který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom soužili tomuto smíření. 
Amen. 
 
P: S 135  Posila na cestu 
 
 
 


