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612 začátek působení Jeremijáše 
597 první deportace 
587 druhá deportace 
538 první návrat, Kýrus Perský 

 

Jeremiáš 29:10  Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let Babylóna, navštívím vás a splním na vás své 
dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. 
11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o 
zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 
12  Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. 
13  Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. 
14  Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze 
všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás 
přestěhoval." 
 

KR  Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, 
abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý. 
 

B21  Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; 
chci vám dát budoucnost a naději. 
 

CSP  Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu,  

abych vám dal budoucnost a naději. 
 

chci vám dát naději do budoucnosti 
 
V šestém století před Kristem začíná působit prorok Jeremiáš.  

Jer. 1,10  Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad 
královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel." 

Izrael je v Babylonském zajetí a nad Judskem se stahují mraky. Jeremiáš volá svůj národ k pokání, protože se 
vzdálili Hospodinu. Ale lidé neslyší. Žijí si své životy. Na varování nedbají. Jošijášova slibná duchovní reforma 
zapadla, a Judsko hledá pomoc u okolních národů, u Egypta, než aby volali k Hospodinu. Judsko se sice 
vzchopilo za krále Eljakíma k odporu, ale babylonský král ho potlačil a část národa je odvedena do zajetí. O 
několik let později (roku 587/6) padne Jeruzalém, je zbořen chrám a zbytek národa putuje do babylonského 
zajetí. 
Těžká doba. Plná napětí, násilí, strachu, rezignace a beznaděje. Doba Božího soudu. Kdo pomůže Izraeli? 
Okolní národy nepomohou, oni sami nemají dost síly, a Hospodin se na ně hněvá. Jsou podrobeným 
národem, žijí rozprášeni v nepřátelské říši, jejich kultura mizí, jejich víra chřadne. Zem, kterou jim Hospodin 
zaslíbil, a kterou zázračným způsobem dostali, patří nepřátelům. Ztratili domov. Jeruzalém je v ruinách a 
chrám - centrum jejich duchovního i politického života je zbořen. Jsou psanci, nemají se kam vrátit, nemají se 
o koho opřít. Jsou národem bez budoucnosti. 
Možná si někteří začínají uvědomovat - je to důsledek našich hříchů, ale většina za to, co prožívají, obviňují 
Boha. Proč nás Hospodin vydal do rukou nepřátel? Bůh na nás zanevřel, zapomenul, nezajímáme ho… 
 

Do této situace přichází slovo od Hospodina. Prorok Jeremiáš přináší národu poselství naděje: 
Jeremiáš 29:10  Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let Babylóna, navštívím vás a splním na vás 
své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. 
11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o 
zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 
12  Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. 
13  Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. 
14  Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze 
všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás 
přestěhoval." 

 
Hospodin na svůj lid nezapomněl. Slibuje vysvobození. Slibuje, že se vrátí zpět domů. Až se naplní čas… 
přijde má záchrana. To díky svým hříchům jste dnes v zajetí. Ale Boží hněv netrvá věčně. Jeho milosrdenství je 
větší, než jeho hněv.  

Žalm 103:8  Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 
9  nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. 
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10  Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. 
11  Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 
12  jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. 
 

Jakubův 2:13  .... Ale milosrdenství vítězí nad soudem. 
 
Zaslíbení, které prorok předává Božímu lidu je shrnuto jednou větou: chci vám dát naději do budoucnosti. 
(CSP...abych vám dal budoucnost a naději) 
 

Dávám vám budoucnost a naději. 
 
Stejné slovo platí i pro nás. 
Bůh nám dává BUDOUCNOST  a NADĚJI. 
(slovo pro nový rok, který je před námi) 
 
Podívejme se na náš text. 

Jeremiáš 29:10  Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let Babylóna, navštívím vás a splním na vás 
své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. 
11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o 
zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 
12  Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. 
13  Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. 
14  Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze 
všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás 
přestěhoval." 

 
Vše začíná tím, že Bůh nám dává zaslíbení. Dává nám své DOBRÉ SLOVO. (v.10) 
Vzdálili jsme se Bohu, odešli jsme od něj. On nečeká, až se vrátíme zpět, vlastně to ani nejde, protože naše 
hříchy nás od něj odloučili. Mezi námi a Bohem je propast, kterou nedokážeme překonat. A tak udělal Bůh 
krok k nám. Přemostil propast, a umožnil nám návrat k sobě. 
Poslal svého Syna, Pána Ježíše, jeho kříž je tím mostem, po kterém se můžeme vrátit se k Bohu. 
Už v ráji dal Bůh toto DOBRÉ SLOVO, dal zaslíbení Spasitele.  
Toto dobré slovo vyslovil Bůh pro každého člověka. Jde o to, jestli jsem toto slovo přijal, jestli se toto slovo 
stalo pro mne životem, anebo jestli ho odmítám. 
Jan říká: to slovo se stalo tělem… Tím dobrým slovem je Pán Ježíš. 
 

Kdo přijal Pána Ježíše, ten prožil to, o čem Jeremiáš píše dál: změním váš úděl. (v.14) a přivedu vás zpět (k 
sobě). 
V Kristu Bůh změnil náš úděl.  

Ef. 2,19  Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. 
 

Jeremjáš 31:33  Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: 
Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 

 
 
Je velice důležité, abychom znali Boha. Abychom věděli, jaký je Hospodin. Jaký je jeho charakter, jaké jsou 
jeho myšlenky, plány, jaké má záměry, o co se můžeme opřít. 
A to je možné skrze Bibli, Jeho slovo. V ní poznáváme Boha. Připomeňme si, co Bůh říká o svém vztahu k nám. 
 
 
1. Bůh má s naším životem plán 

nejsme řízeni osudem, nejdeme životem nazdařbůh, od události k události, náš život se nevytváří v 
závislosti na tom, v jakém znamení jsme se narodili, neřídí ho předpovědi, horoskopy, hvězdy. 
Když někdo řekne: Bůh má s Tvým životem plán, jsme ve střehu. Pozor, někdo mne chce manipulovat, 
někdo kde řídit můj život. Někdo mne chce využít. 
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To jsou zkušenosti, které máme s lidmi, zkušenosti, které nás mohou zablokovat vůči Bohu. Ale Bůh je 
jiný. 
Bůh vymyslel pro náš život plán. Bůh má myšlenky, nápady, plány, má o nás své představy a ty chce 
naplnit. Bůh o nás přemýšlí, a protože nás zná, ví co je pro nás nejlepší. 
Tak, jako máme my myšlenky o našich dětech. Všímáme si, jaké jsou, jaké mají schopnosti, obdarování, a 
podle toho se jim snažíme pomoci vstoupit do života. Někdy můžeme do dětí promítat své 
neuskutečněné představy. To ale Bůh nedělá.  Proč by to dělal? On je všechno ve všem. On je dokonalý. 
Když přemýšlí o nás, má na mysli jen a jen naše dobro. 
Často si myslíme, že Bůh chce skrze nás zrealizovat své plány.  
Bůh realizuje své plány a zapojí nás do nich. Ale ne proto, aby nás využil (jako to dělají lidé), ale abychom 
mohli prožívat radost a naplnění z toho, že jsme součástí velkého Božího díla.  
Ale v prvé řadě jde Bohu o nás. 
Zastavme se a uvažujme: Bůh přemýšlí o mně. Jeho mysl je zaměstnaná tím, že promýšlí jak to udělat, 
aby byl můj život krásný, naplněný, abych byl šťastný. Bůh zvažuje čím mne má provést, aby posílil a 
zkvalitnil můj charakter. A přitom je velmi citlivý na to, aby na nás nevložil víc, než uneseme.  
Jsme středem jeho zájmu, středem jeho myšlení, středem jeho lásky. 
 

2. Jeho plán je o pokoji, ne o trápení, ne o neštěstí, ne o zlu 
Aby bylo jasné, jak jiný je Bůh, než jsme my lidé, ukazuje nám zde Bůh, jak přemýšlí. 
Pokud přemýšlí o náš, vždy myslí na naše dobro. Nikdy nepřemýšlí o tom, jak by nás trestal, jaké 
neštěstí, zlo, nebo trápení by nám poslal do cesty. Jeho myšlenky jsou o pokoji. Jeho plán s naším 
životem je o pokoji. 
Proč je tolik nepokoje, zmatku a trápení v našich životech: Je to důsledek Božího jednání s námi, nebo je 
to důsledek naší neposlušnosti? 
V mém případě musím konstatovat, že trápení a těžkosti, neštěstí, nebo zlo, které mne v životě potkalo, 
přišlo buď mou neposlušností, anebo to byl důsledek jednání druhých lidí. Lidí, kteří prosazovali sebe, 
lidí, kteří se rozhodli ublížit, bez toho, že by přemýšleli nad důsledky. Anebo lidí, kteří prosazovali své 
ego, a neviděli nic jiného než sebe.  
Ale i v takovém případě, pokud jsem se obrátil Bohu, přinesl duch svatý do mého srdce pokoj.  
Pokud jsem se na druhé zlobil, přemýšlel jak jim to vrátit, anebo jen uchovával ve svém srdci hořkost, 
živil jsem pocit zranění a křivdy, pak jsem byl vnitřně rozbitý. Ale pokud jsem dal prostor Bohu, pak On 
mi dal sílu odpustit, vlil do mého srdce pokoj. A tak jsem se učil pochopit, že Jeho pokoj je cennější, než 
lpění na satisfakci, než boj o spravedlnost.  
Bůh přemýšlí o tom, jak uprostřed nepokojného a hříchem zkaženého světa, kde lež a nenávist vítězí nad 
pravdou a nad láskou, přinést pokoj do našeho života, do našeho srdce. 
Protože On sám je Pokoj. A jsme-li jeho děti, pak Bůh touží po tom, aby jeho pokoj naplňoval našeho 
ducha, celou naši osobnost.  
A proto se nemusím bát dávat mu prostor ve svém životě. Protože vím, že dokáže vymyslet to, na co já 
bych nikdy nepřišel. Že dokáže změnit situace v můj prospěch. Že cokoliv on vezme do svých rukou, 
přinese to dobro a požehnání do mého života. 

Římanům 8:28  Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, 
 

3. On nám dá BUDOUCNOST a NADĚJI 
On nám dá naději do budoucnosti - úžasné. Jsme lidmi naděje, ne proto, že bychom byli optimisti, ale 
proto, že věříme, spoléháme se a očekáváme na Boha. 
On slíbil: změním váš úděl, přivedu Vás zpět - k sobě. To slíbil Izraeli, a měl na mysli zaslíbenou zem, 
Jeruzalém, chrám…. 
A to slibuje i nám, ale má na mysli daleko víc, než nějakou vsněnou zem, město, či stavbu. 
Změní náš úděl a přivede nás k sobě - vstoupí do našeho srdce. Bude bydlet v nás. 

Jan 14:23  Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude 
milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 
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Dá nám budoucnost a dá nám naději. 
 

Nejen naději pro budoucnost. Ale dá nám BUDOUCNOST.  
...zde na zemi, a další budoucnost v nebi-tam bude také vše nové… 
 

Novou budoucnost. Co je staré, to je pryč, to pominulo, a je zde nové.  
2 Korintským 5:17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
18  To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista 

Nová budoucnost. Budoucnost Božího dítěte. Budoucnost pod ochranou Boží, pod vedením ducha svatého, 
pod očišťující mocí krve Ježíše Krista, pod uzdravující mocí našeho Spasitele Ježíše. Je to budoucnost plná 
naděje, protože za ní stojí Bůh. 
 
 
Zárukou je Boží charakter (ne naše dobré skutky, změněný život…) 
 

Jeremiáš 29:10  Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let Babylóna, navštívím vás a splním na vás své dobré 
slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. 
11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci 
vám dát naději do budoucnosti. 
12  Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. 
13  Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. 
14  Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech 
míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval." 

 
 
JAK POZNÁME, že se toto naplnilo, říkali si Židé v babylonském zajetí. 

Jer. 29,12  Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. 
13  Budete mě hledat a naleznete mě… 

 
Izrael dostává zaslíbení - až se naplní čas - 70 let, přijde vysvobození. 
Je to tak, že se někdy ptáme: Jak dlouho, Pane? Až se naplní čas? Kdy se naplní? 
Kolik let musím čekat, abych odčinil svou neposlušnost, než dáš svou milost? 
 (Darek - 5 let budeš čekat a pak ti požehnám…)  
 
Nemusíme čekat, nemusíme si nic odpracovat, odčinit. 
Čas se již naplnil. Již nás Hospodin navštívil. Přišel Pán Ježíš, a s ním odpuštění a Boží milost.  
Naopak Bůh slibuje, že nám vynahradí roky, kdy jsme prožívali utrpení. 

Jóel 2:25  Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké 
vojsko, které jsem na vás posílal. 
26  Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi tak podivuhodně 
jednal. A můj lid nebude navěky zahanben. 
27  Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude 
navěky zahanben. 

 
Můžeme volat – a On vyslyší, můžeme hledat – najdeme. 

Matouš 7:7  Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. 
8  Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

 
 
Dal nám BUDOUCNOST, dal nám naději. 
A tak volejme, prosme, tlučme… 
a nechejme se naplnit Božím pokojem. 
Filipským 4:6-7  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti 
Bohu.  A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 


