
Kázání Růžďka 2.9.2018       Vhodná (velká a nadějná) příležitost                             Radek Hanák 

introit: Skutky Hospodinovy si připomínám,... Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých 

skutcích. Bože, tvá cesta je svatá. Který bůh je velký jako Bůh náš? Ty jsi Bůh, jenž činí divy! Svoji 

moc jsi dal národům poznat. (Žalm 77, 12-15) 
píseň 441                                       modlitba                                        čtení: Matouš 6, 19-34 

píseň 178                                                                                      text kázání: 1. Korintským 16, 8 - 9  

  Otevřela se velká a nadějná příležitost, těmito slovy, bratři a sestry, vyhodnocuje apoštol Pavel svou 

situaci. Nachází v Efezu otevřené dveře a především otevřená lidská srdce pro zvěst evangelia a proto se 

tam ještě zdrží. Velká a nadějná příležitost. Kolik v životě jsme jich již měli? A kolik z nich jsme jich 

využili? Jistě byste mohli vyprávět, jak jste chytli příležitost za pačesy. Ale možná byste mluvili i o 

mnohých promarněných příležitostech.  Stejně tak i já. Nicméně nyní s nástupem nového kazatele si 

můžete klást otázku: Otevřela se nám zde velká a nadějná příležitost? Nevím, jaká máte očekávání, pro 

mne osobně je to tady veliká a nadějná příležitost. Nacházím zde u vás otevřené dveře, dostal jsem od 

bratra kurátora už i klíče od zdejšího Božího království. To je veliká důvěra, které si hluboce vážím. 

Přijali jste mne a mou rodinu s otevřeným srdcem mezi sebe. A já vám za tuto příležitost velmi děkuji. 

Ovšem jsem rovněž vděčný Bohu, protože vnímám, že tohle všechno je jeho dílo. To, že na tomto místě je 

církev, tento chrám, to, že v tomto chrámu jsou lidé chválící a vyznávající Krista, to že mne i vám se Bůh 

v Kristu dal poznat. To je všechno jeho dílo, a kdyby Boha nebylo, tak je tady pusto. Vnímám, že jeho 

dílem je i to, že naše cesty v hledání Božího království se nyní spojily. A mohu říci za celou rodinu, že se 

zde mezi vámi cítíme dobře. Osobně pak zde prožívám radostné ujištění a hluboký Boží pokoj. A v tom 

všem stěhování a budování by člověk řekl, že je toho už moc. Že už není síla. Já však musím vyznat, že 

Bůh mi sílu dává. A že vnímám jeho požehnání v tomto stěhování a budování. A když zmíním známý 

žalm, Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé, tak tady musím říci, že Hospodin 

staví. A to i díky vašim modlitbám. V posledních dnech s rodinou prožíváme změnu a vnímám, že to je 

milost a taky zázrak. Před několika dny jsme bydleli jinde a najednou jsme zde. A těch emocí, změn a 

informací je tolik, že to nestačím kolem sebe pořádně vnímat. A možná si trochu připadám jako jiný 

apoštol. Filip, kterého Duch svatý přenesl úplně do jiného místa, aby tam zvěstoval evangelium 

etiopskému dvořanovi. Skutečně to, bratři a sestry, vnímám jako Boží dílo. A vnímám, že se mi zde 

otevírá velká a nadějná příležitost, proto i já, stejně jako Pavel v Efezu, se tu ještě na nějaký čas, když 

dovolíte, zdržím.   

  A zdržím se rovněž u toho slova příležitost. Co je to vlastně příležitost? Ve slovníku českých synonym 

je napsáno, že slovo příležitost se dá vyjádřit slovy šance, nebo možnost. A samozřejmě život sám nabízí 

různé šance, možnosti a příležitosti. Zdaleka však, ale ne všechny příležitosti jsou k dobrému jednání. 

Považme: Jidáš hledal vhodnou příležitost, jak a kdy zradit Ježíše. Zloděj hledá vhodnou příležitost, jak a 

co ukrást. Uchvatitel moci hledá příležitost jak se moci chopit. Nekající hříšník, jakmile najde první 

příležitost (když ho nikdo nevidí, nebo když má v dosahu, to co chce), bude se hned dopouštět zlých 

skutků. Jako křesťané bychom měli především vyhledávat a vytvářet příležitosti, které nám otevírají cestu 

k Božímu království. Vždyť přece Boží přítomnost, Boží blízkost, Boží království můžeme ve svém 

životě prožívat každý den. A já jsem rád, že to hledání Božího království budeme moci po nějaký čas 

prožívat společně a vzájemně se také povzbuzovat a obohacovat ve víře. Otevřela se nám k tomu velká 

a nadějná příležitost. 
   A když se o velké a nadějné příležitosti zmiňuje apoštol Pavel, tak v původním překladu bychom se 

dočetli, že našel otevřené dveře. A zase. Jak jsem již řekl, otevřené dveře nalézám zde u vás a vidím to 

nadějně. Zároveň si u toho mého přesunu uvědomuji duchovní princip, který platí: Abychom mohli 

vstoupit do nových otevřených dveří, je potřeba zavřít dveře staré. My jsme se stěhovali postupně, tak 

nějak nenápadně a nějak jsem si tu realitu do poslední chvíle neuvědomoval. Nějakou dobu se člověk 

pohyboval v meziprostoru mezi Odrami a Růžďkou.  Až ve čtvrtek ráno, kdy už jsem si v Odrách neměl 

do čeho udělat kafe, tak jsem si musel připustit, že něco končí, že už tam nebydlím. Nelze být na dvou 

místech. A abych mohl být vaším kazatelem, musel jsem přestat být kazatelem v Odrách. Aby mohla 

platit nová smlouva, musela ta stará být ukončena. A ten duchovní princip platí ve všech oblastech života. 

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, jak říká Pán Ježíš. Aby se člověk stal křesťanem, musí zavřít za 

sebou dveře starého života. Aby člověk vstupoval do otevřených dveří Božího království, aby zakoušel 

Boha ve svém životě, musí zavřít dveře za svým hříchem. Někdy mám pocit, že jako křesťané zůstáváme 

stát někde na chodbě. Abychom měli všechno! Necháváme otevřené dveře do starého života, abychom 



tam mohli kdykoliv nakouknout a užívat si ho, a zároveň před sebou vidíme pootevřené dveře do Božího 

království, cítíme vůni z té Boží kuchyně, ale neochutnáme, neboť nevejdeme, láká nás příliš vliv tohoto 

světa.  Myslím, bratři a sestry, že Bůh nám chce dát mnohem více, než jen tak přičichnout. Včera jsem o 

tom mluvil na seniorátní grilovačce mládeže. Maso tam vonělo, ale kdybychom tam byli pozváni jen 

proto, abychom se nadýchali té vůně, tak by to nebylo ono. Bůh nám chce dát také ochutnat. Sám sebe, ne 

jen přivonět. Chceš-li tedy žít naplno s Bohem, chceš-li zakoušet Jeho hluboký pokoj, jeho lásku, prožívat 

tu úžasnou radost, pak zavři dveře za starým životem a odděl se od svého hříchu. 

  A víte, jsou příležitosti, které se objeví jen na chvíli a rychle zmizí. Chceme něco výhodně koupit přes 

inzerát, ale než se rozhodneme, už je to pryč. Nebo když se dlouho rozhodujume, prováháme ten správný 

okamžik. Tak to platí třeba ve sportu, ale i v životě. Je potřeba neváhat, abychom neztratili. Izraelcům se 

naskytla příležitost odejít bez váhání z Egypta, otevřelo se jim moře, to byla příležitost zbavit se faraona, 

avšak moře bylo otevřeno jen na chvíli. Jsou příležitosti, které jsou otevřeny jen na chvíli. Tak je to i 

s lidmi. Mnohdy jsou uzavřeni pro evangelium, přestože jim stále svědčíte o Pánu Ježíši. A pak přijde 

chvíle, kdy je jejich srdce otevřené, ale zase není, kdo by posloužil.  

   Ta velká a nadějná příležitost, o které píše Pavel, je vyjádřena řeckými slovy megalé a energos. Čili 

naskytla se megapříležitost, to slovo energos nás zase může svádět ke slovu energická, nicméně znamená 

působivá, činná, účinná. A nastává-li působivá megapříležitost, tak aby byla účinná, je právě potřeba se 

ihned činit a využít příležitost, něco udělat. A myslím, že vždycky je potřeba začít u sebe. Každý z nás má 

obrovskou megapříležitost každý den přijít k Ježíši Kristu. Ježíš nás volá! I dnes. Volá nás k pokání, 

k rozhodnutí jít za Ním, volá nás k obnově, k modlitbám, k sycení a budování se Božím slovem.  Volá 

nás k opravdovosti. K nové touze hledat Boží království. K touze mít srdce i poklad v nebesích, nikoliv 

na zemi. I na tebe Ježíš volá: „Koho pošlu, kdo nám půjde?“  

  A Bůh nás stále učí, abychom Mu důvěřovali. Abychom se spolehli na Jeho slovo. Učí nás, abychom si 

nedělali starosti, abychom vše vkládali do jeho rukou. A chce nám říci, že když se na něj spolehneme, 

když budeme hledat a s odvahou naplňovat jeho vůli, že to bude On, který se o nás postará. Měl jsem, 

bratři a sestry, na výběr několik sborů, měl jsem možnost i odejít z kazatelské služby, asi tři měsíce jsem 

se za to intenzivně modlil. A víte, jak mi Bůh odpověděl? Nebyl to blesk z čistého nebe. Ale postupně mi 

dával do srdce stále větší lásku k vám. Bůh mi položil Růžďku na srdce, a Bystřičku také. A já nemohl 

jinak. Respektive mohl jsem jinak, Bůh dává svobodu, nicméně Bůh mi to zde dal tak moc na srdce, že 

nemohu jinak. A když pak s tím byly spojeny všelijaké další starosti, především jak to bude mít manželka 

s prací, tak Bůh vyřešil i tohle. Dal jí práci ve Valašském Meziříčí, a představte si, rovněž od 1. září. Bůh 

nám požehnal i v tom, že najednou jsme schopni pokrýt všechny náklady se stěhováním spojené. 

Hledejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno. Chci vás tedy povzbudit, abyste se 

netrápili, aby vás starosti neubíjely, ale abyste se spolehli na Boha. Když apoštol Pavel mluví o své velké 

a nadějné příležitosti, tak dodává, že ale protivníků je mnoho. A jedním z těch protivníků, které hatí 

nadějné příležitosti, jsou právě naše ustaranosti, naše slabosti, náš hřích, náš nezájem, naše srdce u 

světských pokladů, naše duchovní slepota, laxnost, lenost, ale také někdy nemoc, únava atp. Na druhou 

stranu můžeme být vděčni, že nežijeme v době pronásledování. Však víte z historie, že i u vás byly díky 

pronásledování mnohé nadějné příležitosti zhatěny. Pak jistě víme, že máme protivníka ďábla, kterému se 

žádná nadějná příležitost nelíbí. Avšak Písmo říká, že ti, ve kterých Slovo Boží zůstává, jsou silní a tak 

zvítězili nad Zlým. Poraženého nepřítele se nebojme. 

   I dnes, bratři a sestry, se nám v Ježíši Kristu otevírá velká a nadějná příležitost. V Ježíši Kristu 

můžeme být svobodni od hříchu, od pokrytectví, v Něm můžeme růst ve víře a tak vítězit nad světem. 

V Ježíši Kristu můžeme být naplnění Duchem svatým, Duchem naděje, máme příležitost spatřit věci a 

okolnosti v naději, ve víře. V Ježíši Kristu máme příležitost jeden druhého povzbudit, modlit se jeden za 

druhého. Na závěr ještě otázka: Jakou příležitostí jsi ty sám pro Pána a pro jeho království? Buď 

velkou a nadějnou, ať má z tebe radost.  Amen.  Píseň 684     modlitby      píseň 382 

slovo poslání: Kazatel 9,11: Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na 

bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale 

jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost. 

požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať 

Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.  Píseň 611 

     

 



 


