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Co je vlastně dobré?  
„Vždyť kdo ví, co je pro člověka v životě dobré, v počtu dnů jeho marného života, které 
stráví jako stín?“ (Kniha Kazatel 6:12) 

Pomíjivost, blbá nálada, absurdita… Napadá nás, že: Za komunistů bylo lépe… Teď to 
zaručeně nestojí za nic!… To dobré teprve přijde, je lepší se vykašlat na současnost a 
ulétnout do budoucnosti… Pár set let před Kristem (v době sepsání knihy Kazatel) je svět v 
situaci tolik podobné naší. Život je absurdní a střídání dobrých i zlých věcí se zdá 
neúnosné a nepřijatelné. Hledá se viník. Buď jsme blbí my, nebo něco pokazil Hospodin 
či se na nás podepsali konkrétní lidé. Žije se těžko. Ale to je také ideální doba pro hledání 
toho lepšího, toho dobrého.  

Sedm dobrých (lepších) v 7:1-12 
Přečti si doma oddíl v několika překladech. Co tě v něm nejvíce zaujalo? 

Najdi si sedm tvrzení, že je možno najít to lepší: 
1. (napiš si verš a argument autora) 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poslechněte si společně si video, nech po něm chvíli ticha a pak pros za požehnání pro 
společnou práci: 
 
Věnujme se společně některým z dobrých důvodů blíže: 

Kterému z těch sedmi důvodů je blízké slovo z Přísloví 22:1? (Rozuměj, tehdy byl olej 
vzácný, používal se jako lék a platidlo.) 

Co bys proti dobrému jménu dal dnes jako protihodnotu?  
Učedníci Pána Ježíše dali hodně na dobrou pověst - (viz Skutky apoštolů 2:47 
a 5:13). Církevní pracovník  musí mít dobrou pověst mimo církev (viz 1. 
Timotejovi 3:2 a 1. Petrův 2:19nn).  
Co děláš pro své dobré jméno? Jak má církev pracovat na své dobré pověsti? 
Neměli bychom se na dobrou pověst vykašlat?  Vidíte to špatně! Vždyť 
křesťany nikdo nemá rád. A každý je přece nenávidí (viz Lukášovo evangelium 
6:22)! 
Proč nenáviděli Ježíše (Janovo evangelium 15:23-25)? A proč nenávidí nás 
(Lukášovo evangelium 21:17nn)? 
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Chudoba, hlad a pláč? Jak může Bůh považovat za blahoslavené a lepší hoře či 
trápení? (viz Lukášovo evangelium 6:20n) Co je to za pitomost?! Kde to Ježíš vzal? Což 
tu není Bůh od toho, abychom se měli dobře, či lépe, než bezbožní?  

Proč mi Pán Bůh podsouvá, že je moudrost minimálně tak dobrá jako majetek 
(viz Kazatel 7:11-12)? Proč Bůh nemá v úctě majetek?  
Nikdy jsem nepochopil, proč se první učedníci zbavovali majetku (viz Skutky 
apoštolů 2:45nn a 5:1nn). Může mi to někdo vysvětlit? Je v tom nějaký návod 
pro dnešní dny?  
Proč plakat? Je to k něčemu? Mně to nebaví, otevřeně to říkám. Náboženství 
má pozvedat! Daly by se najít nějaké důvody pro pláč? (Zkus třeba třeba 
Jakubův list 4:9;  Žalm 42:4; Jób 30:31) 
Tak zase abyste z toho světa nedělali slzavé údolí! Nemá snad být křesťan 
trochu nezávislý na svém stavu? (viz 1. Korintským 7:30nn) 
Co dělat, když někdo pláče? Přemlouvat aby odložil své trápení? Nebo aby 
zkusil překonat žal? Mám věřit trpícím jejich trápení a nebo tak trochu 
relativizovat jejich důvody k nářku? (viz Římanům 12:15) 
Mohou pro Krista trpět i lidé, kteří nepatří do církve, tzv. nevěřící, protože je 
neznáme a nemáme  pocit, že by odpovídali našim představám?  

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

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