
Pracovní list 2 Kapitoly z knihy Kazatel 

Jsem v pohodě! A je to tady! Boží chyby?! 
„Podívej se na Boží dílo. Vždyť kdo bude moci narovnat, co on pokřivil?“ (Kniha Kazatel 
7:13) „Co je zkřivené, nelze narovnat a nedostatek nelze sečíst.“ (Kniha Kazatel 1:15) 

„Po dlouhé době má Kazatel odvahu mluvit otevřeně o Bohu. A taky o jeho chybách! To 
náboženství vždycky odmítalo.“ to a nebo něco podobného jste ještě neslyšeli? Já ano.  
Máte odvahu přijmout, že Pán Bůh tvoří také i zlo (viz Izajáš 45:7)? A že jeho pokřivení, 
není křiváctvím, ale právem stvořitele a pána?! Jediné - opatrné - vysvětlení pro tento text 
nacházíme v tom, že Bůh - jen on sám - umí zacházet se zlem, které stvořil. Jen on umí 
zacházet s takovou zbraní hromadného kosmického ničení. Nesvěřil zlo andělům a už 
vůbec ne lidem. Ale ten Zlý vynalézavě zkouší, zda by mohl Boží majetek zneužít. A to i 
přes to, že ví, že zlo dopadne i na něj. Tím hůř, když zlo zneužívá člověk. Tento text je 
cestou k pochopení Boží vůle.  

Dobré i zlé Boží dílo v 7:13-14 
Přečti si doma oddíl v několika překladech. Co tě v něm nejvíce zaujalo? 

Třikrát je v textu použito rozkazovacího způsobu pro čtenáře či posluchače, kde?  
1.
2.
3.

Poslechněte si společně si video, nech po něm chvíli ticha a pak pros za požehnání pro 
společnou práci: 
 
Věnujme se společně biblickému textu: 

Pán Bůh není vidět, ale neskrývá se, jeho vláda je vedena průhledně  
Vůči Jóbovi vystupuje Elíhú s povzbuzením, aby si udělal svůj názor (viz Jób 
33:2 a 35:5) 
Dokonce sám Hospodin se nijak neskrývá a Jóbovi otevírá pohled do svého 
rozhodování (viz Jób 40:11, 12, 15, 16)  
Civilizaci Bůh vydal do trápení, měl k tomu důvod (viz Římanům 1:18-32) Jak 
bys to chtěl změnit?  
Naše aktivita a náš zápas o poznání má svůj začátek (viz Deuteronomium 4:39) 
Pán nás nechá samostatně uvažovat (viz Efezským 5:10, 1. Tesalonickým 5:21 
a 1. Janova 4:1) Život nemáme na stříbrném podnosu. Takže Boží vůlí může 
být to, ale i ono a možná i to třetí… Sneseš toto tvrzení? 

Jsou i krásné dny! Povyprávěj o nějakém ze svého života!  
Proč si většinou všimneme dříve problémů a starostí než dobrých věcí?   
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Druhý marnotratný syn si zakázal radost (viz Lukáš 15:25) Myslíte si, že se to 
stává i dnes?  
Užívat si dobra, být v dobru, žít v dobru - jak se dnes říká  „Jsem v pohodě!“ 
Proč je to velmi často jen hláška? Co dělat pro to, aby to bylo skutečné 
prožívání přítomnosti v náruči Boží? Máš nějaký příklad?  
Doporučuji stránku z tohoto blogu Marka Orko Váchy http://blog.aktualne.cz/
blogy/marek-vacha.php?
itemid=33710&fbclid=IwAR3I8xDceNAz1nDrF2KouyXO-
wJuApVW_DBEDU9d53jBNbq3-9tEdFKW85s 

K čemu jsou zlé dny? Vyprávět bychom o nich dovedli dlouho! 
Je dobře, že člověk nevidí do budoucnosti? Nezná den své smrti?  
Proč je dobrovolný odchod z tohoto světa vlastně útěkem, pokusem vyhnout 
se dnům zlým? A jak jednat, pokud najdeme člověka, který o tom útěku 
uvažuje?   
Člověk píše závěti, zajišťuje svoje děti, svoje firmy. Ale neuvidí, nedozví se, 
nenalezne, co bude po něm. Ale čím více pracuje tom, co bude až u nebude, 
tím více vypadá pošetile. Říkáme si zpětně někdy nad potomky, nad dějinami, 
nad vývojem okolností: „Kdyby to tak ten či onen viděl… V hrobě by se 
obracel!“ Tak proč tak sveřepě pracujeme na tom, co bude po nás?  
Když se chceme postavit čelem zlým dnům i dni svého konce, co bychom měli 
dělat? Což takhle po pilné práci důsledně odpočívat s Bohem a jeho lidmi? (viz 
Exodus 20:11) Kšefty neutečou, práce taky ne… Ale život ano! 

  
Zaujalo tě ještě něco? Zůstala ti otázka? Poznamenej si je a nebo se přímo ptej 
vedoucího lekce. 

Závěrem se svěřme do rukou Božích. Neprotahujte lekci! Hodinka stačí!  
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