
Kázání Růžďka 15. 12. 2019   Neustávejte v cestě, dokud máte světlo! 
Introit: „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 
Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se 
nad tebou jeho sláva.“ (Izajáš 60, 1-2) 
Píseň 273    Modlitba                                                        Čtení: 1. Samuelova 3 k. 
Píseň 271                                                                 Text kázání: Jan 12, 35-46 
Bratři a sestry, 
  je tady někdo, kdo má rád tu brzkou tmu v těchto dnech? Ještě ani není 16 hodin a už je skoro 
tma. Ti, co chodí ráno do práce, vlastně pracují od nevidím do nevidím. Každým dnem se stmívá 
dřív a o to rychleji. Už koncem září, když jsem jezdil na kole, jsem musel počítat s tím, že se 
stmívá dřív a přesto jsem to někdy nestihl a jel po tmě. Tma mě vždycky nějak dostihla a 
překvapila. 
  Pán Ježíš ale říká: „Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, 
neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Já 
samozřejmě bych měl být připraven a mít kolo osvětlené. Když ovšem o té tmě mluví Pán Ježíš, 
pak si musíme uvědomit, že v tehdejší době nebylo v Izraeli veřejné osvětlení. A kdyby se tehdy 
naskytl pohled z vesmíru, tak bychom viděli planetu zemi ponořenou do tmy. Dnes jsou i 
z vesmíru zřetelně vidět osvětlená města. Říká se tomu světelné znečištění. Nicméně tehdy bylo 
velmi důležité nezůstat někde přes noc v poušti, nebo v horách. O horách to platí vlastně i dnes. 
Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma, kdo chodí ve tmě, neví, 
kam jde. A je to vskutku nebezpečné zvláště v horách, kdy ve tmě nevíte, že pod vámi je třeba 
stometrová strž. Vzpomínám si na jednoho mládežníka, který šel do Oder pěšky přes kopce, 
nejdříve zbloudil v mlze a pak šel lesem v úplné tmě. Volali jsme spolu, nevěděl, kde je, a 
k tomu se mu navíc vybil mobil. Jeli jsme ho hledat, nakonec našli, ale zpětně jsme se bavili, 
že procházel po tmě kolem starých břidlicových lomů a že se mohl zřítit a zabít. Kdo chodí ve 
tmě, neví, kam jde. Tma je nebezpečná, může přivést až k smrti. 
  Nicméně všichni víme, že Pán Ježíš v tom slově neudílí rady v Klubu českých turistů, ale že 
zde mluví ještě o jiné a hlubší tmě, o jiném a jasnějším světle a o jiné cestě, která vede k životu. 
Začneme ale tou hlubší tmou. Tma je něco, co není příjemné. Ve tmě člověk skutečně neví, 
kam jde, bloudí a může se dostat na scestí, padnout do propasti. Bible mluví o lidech, kteří žijí 
bez Boha jako o těch, kteří bloudí ve tmě, neboť vlastně neví, kam jdou. A dnešní doba se 
vyznačuje morálním úpadkem, kdy ubývá věřících a přibývá zlých činů. Ve tmě se dá mnoho 
věcí skrýt, ten, který např. podvádí, propadá klamu, že se na to nepřijde. V podstatě by se dalo 
říct, to co čteme v Janově evangeliu. Lidé si místo světla zamilovali více tmu, protože jejich 
skutky byly zlé. Více lež, nežli pravdu. Více hřích, nežli čistotu. Samozřejmě to neplatí pouze 
o naší době. Jak říká kniha Kazatel, i to, co je, už tu bylo mnohokrát. Před potopou, v době 
babylonského zajetí, v Ježíšově době, v temném středověku atd. V tom prvním čtení jsme četli 
o knězi Élim. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. 
Proč tomu tak bylo? Protože byl tehdy duchovní úpadek i v té starozákonní církvi. Když 
bychom si přečetli předchozí 2. kapitolu 1. Samuelovi, zjistili bychom, že synové Élího byli 
ničemníci, neznali se k Hospodinu. A v podstatě znesvěcovali kněžskou bohoslužbu. Lidé 
nosili obětní zvířata Hospodinu, oni však to maso brali přímo z kotle pro sebe. A navíc u vchodu 
stanu setkávání s Bohem obcovali s ženami, které konali službu. Hřích těch mládenců byl 
před Hospodinem nesmírně veliký, … svým konáním sváděli lid k přestoupením. Lidé 
nejenže ztratili důvěru v takovou církev, ale tím, že ztratili své vzory, morálně také upadali.  I 
dnes, víme, že mnozí lidé ztratili důvěru v církev díky různým morálním úpadkům. Když 
duchovní temnota pronikne i církví, pak je to vždycky zlé i pro ostatní lid.  
  Neztrácejme ale naději. Bůh nedopustí, aby se Mu Jeho dílo vymklo z rukou. A jako tehdy 
volal k mládenci Samueli, tak volá dnes každého z nás. Samuel na počátku neuměl ještě Boží 
hlas poznat, ale když se naučil Jemu naslouchat, pak věděl, co je jeho posláním. K čemu ho 
Bůh vede a co po něm chce. Ze Samuela vyrostl nový soudce, prorok a kněz a Bůh nedopustil, 



aby některé z jeho slov padlo na zem. On je ten, z kterého se stal starozákonní syn světla. 
Ovšem dnes Pán Ježíš volá i tebe, aby ses stal synem světla. Dokud máš světlo, věř ve světlo, 
aby ses stal synem světla. Dokud ještě máš světlo. Co to znamená? Dokud ještě dokážeš 
rozlišit ve svém životě dobré a zlé, dokud se ještě usiluješ odvrátit od konání zla, dokud máš 
ještě morální a duchovní sílu, a dokud máš i fyzickou sílu, tak dělej vše pro to, abys byl synem 
světla. Abys byl tím nezkaženým. A nejen to. Dokud máš světlo, věř ve světlo. Dokud máš 
sílu věřit, že se vyplatí být poctivý a věrný. Dokud máš víru, že ještě můžeš něco změnit, tak 
neustávej v cestě. Dokud máš víru se modlit za své nespasené blízké, tak to, prosím, dělej! 
Dokud máš víru, že má smysl se modlit za druhé, hlásat jim evangelium, sloužit Pánu, tak to, 
prosím, dělej! Až nebudeš mít tyto možnosti, až bude pozdě, až zestárneš, pak můžeš litovat 
toho, že jsi málo vykonal. Čiň tedy dnes, máš-li ještě sílu a víru v lepší zítřky. Nenech se pohltit 
tmou druhých, buď synem, nebo dcerou světla. Buď hvězdou, co uprostřed noci září. Na noční 
obloze nikdo nevidí černé díry, nebo vyhaslé hvězdy. Vidět budeš pouze tehdy, staneš-li se 
skutečným světlem Božím. Ne však pro svou slávu, ale proto, abys těm, kteří jdou do zahynutí, 
ukázal na Ježíše Krista.  
   Bratři a sestry, máte ještě světlo? Máš naději pro dobré konce? Máš víru?  Anebo už jsi 
rezignoval? Pokud tomu tak je, pak je něco špatně na tvém vztahu s Bohem. Vždyť přece ten, 
který se modlí a prosí s vírou o Ducha svatého, ten dostává. Možná si připadáš, že nejsi hoden 
a že jenom doutnáš. Ano, i já nejsem hoden a někdy pouze doutnám. Avšak Kristus nalomenou 
třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. A je to jen o mě a o tobě. Jestli chci, anebo nechci. 
Jestli dám přednost zábavě, anebo modlitbě. Občas se mi stává, že mám málo světla. To je ale 
v okamžiku, kdy se přestanu sytit tím, co je světlem mým nohám. Tedy slovem Božím. A tehdy, 
když se přestanu modlit. Je to tedy o tvém rozhodnutí, zda budeš líný a nezodpovědný, milovník 
Boha, anebo zábavy. Každý sám si určuje, zda je synem světla, zda chodí v naději Ducha 
svatého, anebo zůstává-li v ponuré tmě.  
  Ta adventní výzva se, bratři a sestry, týká každého z nás. Týká se tebe i mně. Pán přichází. 
Přichází dnes v tichém hlase. Tak jak tehdy přišel k Samuelovi. Volá na tebe tvým jménem. 
Samueli, Jane, Jano, Martino,…. Co mu odpovíš? Kněz Éli tehdy poznal, že k Samuelovi mluví 
Hospodin, a tak mu poradil: Jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník 
slyší.“  Samuela Bůh povolává k důležité službě. On v poslušnosti naplňuje Boží plán a 
výsledkem je, že Bůh nedopustil, aby některé ze Samuelových slov padlo na zem. Proroka 
Izajáše se zase Hospodin ptá: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ Ta otázka se obrací i na tebe: 
„Koho pošlu a kdo nám půjde?“ Kéž bychom odpověděli a svým životním postojem jasně 
říkali tak jako Izajáš: „Hle, zde jsem, pošli mě.“  Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, 
věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.  
  Znovu se tedy zeptám, bratři a sestry. Věříš ve světlo? Věříš v Pána Ježíše? Věříš, že se chce 
s tebou i dnes setkat? Věříš, že ti chce dnes říci i něco důležitého? Věříš, že tě chce povolat i 
dnes za služebníka světla? Věříš, že k tobě dnes mluví? Anebo jsi jako ti, o kterých cituje Jan 
z proroka Izajáše? Ač před nimi učinil Ježíš taková znamení, nevěřili v něho; a tak se 
naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš: ‚Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání? A komu 
byla zjevena moc Hospodinova?‘ Proto nemohli věřit, neboť Izajáš také řekl: ‚Oslepil jim 
oči a zatvrdil jim srdce, takže neuvidí očima a srdcem nepochopí, neobrátí se a já je 
neuzdravím.‘ Ten, kdo má oslepené oči, tápe, neví, co má dělat a kam jít. Kéž nás nepřekvapí 
tma, kéž nemáme zatvrzelé srdce, kéž se obrátíme ke Kristu a jdeme za Ním po cestě uzdravení, 
po cestě života. Kéž jsme syny a dcerami světla. Amen. Píseň 375 modlitby píseň 658 
Slovo poslání: Světlo spravedlivých radostně září, kdežto svévolníkům svítilna hasne. (Př 13,9) 
Požehnání: Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne 
slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého a vede tě do života věčného. 
Amen píseň 636 
  
 



 
  


