
                                                      Neděle Quasimodogeniti v Litomyšli, 8.4.2018

Introitus:
„Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke 
spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘! “ 1. dopis Petrův 2:2-3

 

Čtení z evangelia:
„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 20  
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. 21  
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. 22  Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé 
tvé tělo bude mít světlo. 23  Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v 
tobě je temné, jak velká bude potom tma? 24  Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho 
bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu 
i majetku. 25  Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete 
mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 26  Pohleďte na nebeské ptactvo: 
neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cen-
nější? 27  Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 28  A o 
oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – 29  a pra-
vím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 30  Jestliže tedy 
Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, 
malověrní? 31  Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme 
oblékat? 32  Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebu-
jete. 33  Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 
34  Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního 
trápení.“  
Evangelium podle Matouše 6:19-34

Čtení ze Staré smlouvy ke kázání:
„Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. 3  Jaký 
užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? 4  Pokolení odchá-
zí, pokolení přichází, ale země stále trvá. 5  Slunce vychází, slunce zapadá a dychtivě tíhne k mí-
stu, odkud opět vzejde. 6  Vítr spěje k jihu, stáčí se k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas 
oklikou vrátí. 7  Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se 
zase vracejí k novému koloběhu. 8  Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; 
nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. 9  Co se dálo, bude se dít zase, a co se dě-
lalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. 10  Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je 
cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi. 11  Nelze podržet v paměti věci 
minulé; a ani budoucí, které nastanou, nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom.!  
Kniha Kazatel 1:1-11

Podíl-Zisk-Zůstatek
Vlastně začnu poděkováním. Na prvním místě mého působení, v Děčíně, jsem se zastavoval na 
evangelické faře, která stála naprosti základní škole. Tam jsem vodil svoje první dva syny od první 
třídy. Na faře bydleli Čapkovi. Petr Čapek, farář, mi věnoval pozornost a péči; mimo knih, rad a 
kontaktů. Byla to nelehká doba, protože sám byl všelijak postrkován za kontakty s Janem Soko-
lem, Petrem Pithartem či dalšími na Libštátě, kam jezdil. Můj starý otec, kazatel Voříšek, na tato 
setkání chodíval, ale mně v tom bránil. Podle něj proto, že mám rodinu… Mezi dveřmi evangelické 
fary se občas mihnul stín tichého chlapce. Byl to farářův syn Filip. Vyrůstal tam vedle dalších sou-
rozenců. Pamatuji ještě paní doktorku, krásnou ženu s plstěným kloboukem, co měl široký okraj. 
To byla farářova manželka. Když teď čtu výklad knihy Kazatel od Filipa Čapka, jsem plný vděčnos-
ti, že jsem měl podíl na této době a směl vidět, slyšet a cítit. A využívám taje, které mi poodkrývá 
zkušený hebraista. Filip farářoval patnáct let v Třebechovicích pod Orebem a je docentem na 
Evangelické teologické fakultě UK. 
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Kniha by se spíš měla jmenovat Kazatelka, protože původní výraz naznačuje, že šlo o svolavatelku 
shromáždění. Ta udělala rozhovor se starověkým králem Šalamounem (možná fiktivní, kniha se 
datuje do třetího století před Kristem) a v tom interview mimo jiné věci - a ty přebíráme ve čtvrteč-
ních chvílích nad Biblí ve Svitavách - vynikne rozdíl mezi třemi pojmy: Podíl, zisk a Zůstatek. Odli-
šit to dovede každý, můžete namítnout. Ale v biblickém myšlení je třeba naslouchat trochu déle. 
Podíl je část nějakého celku. Zisk je nadhodnota, tedy to, co vyzískám, když vložím energii, pení-
ze a čas. A Zůstatkem se myslí to, co zůstane po odečtení nákladů a poplatků či daní z toho, co 
jsme dostali za zboží či práci. Saldo. Obnos, který máme v tom okamžiku k dispozici. A právě 
tady začneme.


Zůstatek 
Vlastně od konce. Kazatelka nám v naší knize promítá zpověď panovníka, krále, který dovede 
ocenit dobrou kvalitu Božího díla: „On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i 
touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná!“ (3:13): „Poznal 
jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, 
aby lidé žili v bázni před ním. Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to bylo; a Bůh vyhledá, co 
zašlo.“ (Kazatel 3:14n) Tím více je bolavé, že králi trvanlivost chybí. Vyprosil si na Hospodinu 
moudrost, ale ani ta nepřispěla k věčnosti. Král se moří, ale něco, co by zůstalo navěky, uniká! Čím 
větší vliv, tím více vidíš marnost, absurditu a pomíjivost. Hořké hodnocení se těžko poslouchá: „Po-
jal jsem v nenávist všechno své klopotné pachtění pod sluncem, neboť jeho plody zanechám člo-
věku, který bude po mně… Odvrátil jsem se od toho se srdcem plným zoufalství nad vším svým 
klopotným pachtěním pod sluncem.“ (Kazatel 2:18 a 20) Králi nic nezůstává, dokonce říká: „Pojal 
jsem nenávist k životu, zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje.“ (2:17) A ještě jednou dejme králi 
slovo, říká v rozhovoru: „Vždyť, co má (co zůstává) člověku ze všeho snažení i z honičky svého 
srdce, z toho, jak se pod sluncem snaží?“ (2:22) A podle použitého hebrejského výrazu,  který se 1

odlišuje od zisku i podílu, je jasné, že se Šalamoun neptá jen po zůstatku movitém či nemovitém, 
ale po své vlastní existenci. 

Možná pamatujete, jak stál o zůstatek statkář, kterému se urodilo. Pan Ježíš vyprávěl, že si statkář 
řekl: „Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní 
zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé 
mysli.“ (Evangelium Lukášovo 12:18-19) A to měl starost jen o to hmotné. Jenže, jak nás to později 
apoštol učí, v tom Božím počítání je zůstatek tím, co bude k dispozici, když projdeme posledním 
sítem nebeského berňáku: „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to 
je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, 
trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vy-
zkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, 
utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.“ (1. dopis do Korintu 3:11-15). Tak by-
chom si přáli, abychom byli jako zlato, stříbro a drahé kamení. Ale na to nemáme. Všichni jsme 
jako seno, sláma, strniště. To říkají proroci, nikoli já (tak např. Izajášovo proroctví 40:7). A teď to 
krásné na konci - ale jsme zachráněni, když jsme prošli ohněm.

Jak zpracujeme pojem Zůstatek? Stará smlouva svědčí o tom, co někdo rád opakuje ve vyzná-
ních a modlitbách: „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na 
věky věků.“  či se žalmistou: „Ty však, Hospodine, ty zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech 
pokoleních.“ Ale někoho to rozzuří a slova: „Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje, usychám 
jako bylina.“ (Žalm 102:12n) cedí mezi zuby. Absurdita, marnost…

1. Když něco nemůžeme udržet, je dobré to pustit a nechat být. Vliv na další generaci, církev či 
stát. Já tím nemyslím vše hodit za hlavu a nic nedělat. Ale to, jak to bude, ten výsledek, jen ko-
nečný stav - je třeba pustit. Vidíte, já nemám na mysli jen věci a majetek. Věci dosloužily? Maje-

 h-w-h, howé, v Septuagintě ginomai, tedy nejenom to, co držíme v rukou, ale i to čím jsme.1

�2



                                                      Neděle Quasimodogeniti v Litomyšli, 8.4.2018

tek zabrán mocnostmi? Vzali ti vliv, byl jsi sesazen? Vzdej chválu Bohu a jdi! Dobrá, však Hos-
podin ví! On ty zůstatky umí. Je to jeho řemeslo.

2. Je to i ve smyslu lidského vztahu.  Zůstal jsi sám? Jsi v generaci, která se zvedá a odchází? Měl 2

jsi spolupracovníka, mentora, přítele? Musel jít? Vzdej Bohu čest a nech minulost jít! Platí to o 
mladých lidech a jejich vztazích a láskách a platí to i o nás starších. Jak těžko se to museli 
učedníci učit po vzkříšení také vůči svému Pánu. Přece těch čtyřicet dnů odcházel… 

3. Ještě to řeknu kralicky nakonec: „Neboť nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího 
hledáme!“ (Dopis Židům 13:14) Člověk musí pustit i sám sebe. Udržet sebe sama? Absurdita. 
Někdy nás opouští naše vlastní nohy, paměť a síly. Vzdej Bohu chválu, usměj se a udělej, co 
můžeš udělat teď.  

Užitek
Tohle je tón, který hraje zpovídaný velkokrál od prvních veršů. Když nejsme schopni uhrát zůsta-
tek, tak alespoň momentální zisk,  nějakou nadhodnotu. Nějaký užitek z toho, že se tu mořím! To 3

je zcela správná otázka, která celou knihu otevírá a ozvučuje: „Jaký užitek má člověk ze všeho 
svého snažení, z toho, jak se pod sluncem snaží, usiluje, pachtí?“ (Kazatel 1:3) „I pohlédl jsem na 
všechno dílo svých rukou a na výsledky svého snažení, jež jsem konal. A hle, to vše je absurdita, 
pomíjivost a honba za větrem; a není žádný užitek pod sluncem.“ (2:11 Čapek) Nejen, že není 
možné dosáhnout užitku. Ten užitek neexistuje! Chvilku se zdá, že by mohl být alespoň nějaký uži-
tek z moudrosti! Král říká: „Shledal jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost, jako svět-
lo dává větší užitek než tma.“ (2:13) jako by tu svitla naděje. Tedy větší moudrost, více vzdělání a 
ještě přesnější technologie. Průmysl 5.0? Povede nás to ke většímu zisku? Získáme tím nadhod-
notu, bod blaha?  Horu proměnění, kde chtěl radši Petr zůstat? (Matoušovo evangelium 17:1nn) 4

Čteme ale knihu Kazatel, takže naše naděje brzdí sama moudrost: Odpovídá si: „V srdci jsem si 
řekl: Co potkává hlupáka, potká i mne. Nač jsem tedy byl tak nadmíru moudrý? A v srdci jsem 
usoudil, že i to je pomíjivost.“ (2:15)

Znáte asi apoštolské rady ke skromnosti: „Jestiť pak zisk  veliký zbožnost, s takovou myslí, kte5 -
ráž na tom, což má, přestati umí.“ (1. Timotejovi 6:6 Kralicky) Tady se zisk či užitek paradoxně, 
neuvěřitelně vysvětluje tím, že se přestane o zisk či užitek usilovat. Vždyť nelze stoupat stále na-
horu a uspokojovat všechny maximálně. 


Jak tedy zpracujeme pojem Zisk? Jen tím, že se jej vzdáme a dokonce jej zpochybníme? To by 
bylo příliš zbabělé a kdo mne zná, ví, že bych nebyl schopen vidět požehnání v odříkání. Nikoli. 
Sám král ve své zpovědi dochází k tomu, že ta absurdita není tak špatná: „Bůh totiž člověku, který 
je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit 
věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za vě-
trem.“ (Kazatel 2:24) Zisk je darem!


1. Otevři se daru. V matematice musí existovat také pravidlo zázraku a divu. Dar úspěchu. Kdy se 
naprosto nesamozřejmě a bez zvláštního úsilí a bez nějakého pozitivního přesvědčení (jak ně-
kdy - a chybně - lidé popisují víru), tedy proti smyslu všech věcí, podaří uspět. 


2. Namítáš-li, že v reálném světě je třeba zisk spočítat, pak, prosím, počítej nízko, spíše velice 
skepticky a podle toho se rozhoduj. A zisk ber jako skvostné požehnání a vždycky se div.


 V nejhrubší verzi: Eva v Genesis 4:1 komentuje narození Kaina: „Získala jsem muže, a tím Hospodina.“ 2

 jitrón, slovo z pozdní hebrejštiny, které se objevuje jenom v knize Kazatel (2:1 a 3; 3:9; 5:15; 10:11 atd.)3

 bliss point, saturation point - kýžená hodnota spotřeby, místo kde je jedinec naprosto blažený a není, kam 4

víše užitek hnát (podle Tomáše Sedláčka, Ekonomie dobra a zla, 65. pole, 2009, strana 35)

 porismos - zisk finanční, především výdobytek hmotný. Výraz je použit v Nové smlouvě jen dvakrát, právě 5

v 1. Timotejovi 6:5n
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3. Každopádně podnikej, konzlutuj, bádej, zlepšuj! Jen drž pravidlo, že zisk za každou cenu není 
ziskem. Apoštol bilancuje: „Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti; 
jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak 
nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž 
posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v 
Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6:21-23).

Podíl
Podíl je zcela náš!  Naše víra je na podílu postavena. Máme podíl na Ježíšově vítězství nad smrtí. 6

Nic nemáme sami. Ani tu víru. Té se někdy říká: víra Ježíšova. Od ráje, od prvních chvil, měl mít 
člověk podíl na tom, co dělal. A také král dochází k tomu, že podíl na všem dobrém je právě to, co 
pro něj má Hospodin z tohoto života:


(2:10)  „V ničem, co si žádaly mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost 
a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj podíl ze všeho mého pach-
tění.“ (3:22) „Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to 
je jeho podíl.“
(5:17n) „Hle, co jsem shledal: Je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při veškerém 
klopotném pachtění pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho 
podíl.  Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat 
jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží.“ 
(9:6-9, zvl. 9) „Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého živo-
ta. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klo-
potném pachtění pod sluncem.“

Jak zpracujeme pojem Podíl? Jen tím, že projdeme Bibli od prvních listů až po poslední v údivu, 
jak toto slovo přesně popisuje naši existenci? Muž a žena v ráji měli mít podíl na plodech ráje. Ale 
neměli mít zisk poznání dobrého a zlého. A neměli usilovat, aby byli jako Bůh - tedy neměli usilo-
vat o zůstatek! Podíl praotců, Izraele a jeho rodů, podíl Levitů… Celá ekonomika je postavena na 
podílu. Jen tím, že usedneme do židle a budeme chválit Pán Boha s pokáním, že jsme se tak za-
měřili na zůstatek na účtu a na navýšení zisku? I sám král v polovičce naší druhé kapitoly knihy 
Kazatel prožívá zlom, doslova obrácení: „A obrátil jsem se, abych prozkoumal, či pohlédl na mou-
drost, ztřeštěnost a pomatenost…“ (2:12 Čapek) Raduj se z Božího podílu, připomínej si jej - tak 
lehko se zapomíná! Kudy chodíš, chlub se podílem na Božím vítězství! Však jsme si nedávno při-
pomínali Ježíšovu oběť popsanou prorokem dopředu: „Proto mu dám podíl mezi mnohými a s 
četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl 
hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.“ (Izajášovo proroctví 53:12) A spou s ním, s Kris-
tem se vydej v oběť, abys měl podíl na jeho díle.


1. Tvorba cen i mzdy tím má být ovlivněna chápáním podílu. Tak moc jsme si zvykli na trh, ten 
stojí ale na zisku! Cena nemovitostí a života obecně se žene neúměrně nahoru. Ovšem, když na 
něčem pracuješ, měl bys mít podíl z toho, čím žiješ. Ale potom, prosím, podíl ber i dávej! Co jsi 
vzal, předej! Nepřivlastňuji si! Pán Ježíš radí: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, 
natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří 
vám.“ (Lukášovo evangelium 6:38). Zjevně se tu myslí na kbelíky na manu, do kterých si sesy-
pávali tak, aby měl každý dost. Tak byla postavena dobrá aristokratická správa majetku. A sou-
časnost? Například John Lewis partnership,  obchody, konfekce, nábytek, zahrada - má tento 7

 Máš mít podíl, hebrejsky chéleq, ten ti patří: (1. Korintským 9:10b, 9:13b) Tak i v evangeliu chce mít podíl 6

(9:14 a 9:23!) To je opět rabínské myšlení. Rabíni učili, že samo přikázání je odměnou za přikázání a jeho 
naplňování (sekhar mitzvah, mitzvah… Viz P. Avot 4,2). Kdo by našel kněze, který není používán ke službě, 
chápe Pavlovo myšlení. Služebník Boží nečeká jen na kazatelnu, musí sloužit, protože by jinak nemohl 
(9:16n). Běda mi, kdybych nekázal! (Viz Lukášovo evangelium 17:10)

 Viz zde: https://www.johnlewis.com/men/c50000300?rdr=1 7
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                                                      Neděle Quasimodogeniti v Litomyšli, 8.4.2018

rys společného vlastnictví.  Stálý zaměstnanec je podílníkem. Zaměstnanci vlastní většinu akcií 8

a zároveň většina zaměstnanců vlastní akcie. Asi by vás také potěšila půlroční dovolená po ně-
jakém čase služby…


2. Taky nemáte v oblibě církev? Občas se mne někdo ptá, zda umím pokřtít bez toho, aby se stal 
členem církve. Ano, neoblibuji instituci církve. Ale bez církve neumím pokřtít. Církev pro mne 
není instituce. Církev chápu jako servisní tým s jedním mistrem, s Ježíšem. Církev je společen-
stvím, na kterém máme všichni podíl. Neseme spolu s Kristem odpovědnost, protože křtem 
máme podíl na Kristově životě, ale i výsady. Přijímáme jeden druhého se všemi nesnadnostmi a 
skládáme se svými silami podíl k podílu na díle, kterému správně říkáme dílo Boží. 


3. Otevřel jsem příběhem, skončím příběhem: Paní Heda, starší paní, žije dnes v zahraničí svůj 
průměrný život evropského seniora. V Čechách měl její tatínek majetek. Nějaké výrobní kapaci-
ty a obchody s látkami a galanterií. Něco z toho se jí po roce 1989 vrátilo. Majetek převzala a 
předala jej potomkům přátel svého otce. Ona v Čechách už žít nebude a starosti si přidělávat 
nechce, tak bezúplatně převedla vše na nového majitele. Moudře, s úsměvem a požehnáním. 
Majiteli jsem trochu viděl pod ruce. Učil mne. Byl to všemi mastmi mazaný obchodník a své 
podnikání spravoval s nesporným úspěchem. Měl štůčky překrásných látek, které sháněl s ne-
smírnou pílí. A pravidelně posílal určitou částku do ciziny na konto té staré paní. (A jak dnes 
vím, nejen tam.) Protože posílat nic nemusel, ptal jsem se jej: „Leo, proč to děláš?“ Podíval se 
mi do očí pravdivým a hlubkým pohledem a pronesl bezelstně: „Já ale přece chci mít požehná-
ní! A toto je pro mne nutný podíl, bez něho to nejde…“


Vyznávám spolu se žalmovým zpěvákem: „Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los 
držíš pevně, Hospodine.“ (Žalm 16:5)


 Viz zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Lewis_Partnership 8
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