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Ámos 6, 1a.4-7: Běda bezstarostným na Sijónu! Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se 
na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební 
nástroje jako David, pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se mažou, ale nad Josefovou těžkou 
ranou se netrápí. Proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců, ustane hodokvas povalečů. 
 
1.List Timoteovi 6, 11b-19:  Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý 
boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým 
vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, 
který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil 
své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a 
jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho 
nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kteří jsou bohatí v 
tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře 
opatřuje vším, co potřebujeme; napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, 
dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. 
 
Lukáš 16,19-31:  Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U 
vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co 
spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé 
ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, 
uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli 
Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘ 
Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak 
všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže 
nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘ Řekl: ‚Prosím tě tedy, 
otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do 
tohoto místa muk.‘ Ale Abraham mu odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!‘ On řekl: 
‚Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ Řekl mu: 
‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“ 

 
 

Nepřestat vidět, že jiní se nemají tak dobře. 
 

Z toho, co víme o situaci Severního Izraele z doby proroka Ámose, to vypadá, že se 
jednalo o období poměrné ekonomické prosperity. Co si přesně pod tím představit, je 
těžké, ale o bohatých se dovídáme, že si svůj život zpestřovali všemožným blahobytem: 
hodovali, pili nejvzácnější vína, napodobovali krále Davida, vzor to nejlepšího 
panovníka, ale v nedůležitých věcech, jako byla snaha vymýšlet nové hudební nástroje. 
Za to o situaci v celém království se nestarali, o zahraniční sousedy a vzájemné vztahy s 
nimi také ne. Zapomněli, že bohatství je Božím darem k tomu, aby ho používali pro lidi 
potřebující pomoc v základních životních potřebách, aby měli alespoň potraviny na 
každý den, popřípadě kam složit hlavu. To jsou ti chudí podle biblického pohledu. 
  
Slyšíme z našich médií, že i my žijeme v ekonomické prosperitě. Hodně bohatí lidé si 
užívají radovánek, až oči přecházejí, ale i většina dalších „obyčejných“ lidí si žije velmi 
pohodlně. Jezdí se do zahraničí několikrát za rok; už jsme zapomněli, že vyjet 
v minulosti mohli jen někteří a jen někam. Jezdí mladí i staří a nevozíme si většinou 



všechnu stravu sebou, abychom ušetřili. Vymýšlejí se různé adrenalinové i jiné aktivity, 
budují se přepychová sportovní centra a hřiště jako by to bylo normální. Mohla bych 
pokračovat, ale to nechám na Vás. Chci z Božího slova ukázat, co vnímám pro sebe já. 
Třeba v tom také něco najdete pro změnu ve svém životě. Vnímám, že mě Boží slovo 
upozorňuje na sebejistotu, že jsme něco dokázali, že si tedy všechny ty nadstavby 
materiální a zážitkové zasloužíme. Nepociťujeme bytostnou, hlubokou a každodenní 
pokornou vděčnost Pánu Bohu, že se nám tak dobře daří, jsou to přece naše schopnosti 
a píle, že jsme tam, kde jsme. A jistě, mnoho lidí je pilných, pracovitých a schopných. 
Jenže, pak čteme připomenutí, že náš život není stvořen jen od narození do smrti, a pak 
už nic, nebo že pro všechny to po smrti bude stejné. Máme přísloví, že každý je svého 
štěstí strůjcem. Použijme ho v příběhu o boháči a Lazarovi. Chceme být po smrti na 
místě boháče, nebo Lazara? Žít z našeho pozemského zajištění, nezajišťuje věčný život. 
Je zapotřebí stále mít na mysli víru či naději na věčný život.  Kde se ocitneme po smrti, o 
tom rozhoduje také náš život.  
 
Když se člověk má dobře, hrozí mu, že přestane vidět, že jiní se dobře nemají. Stává se 
nesolidárním. Žije si ve svém světě, se stejnými lidmi se také stýká. Jiné, kteří se dobře 
nemají, postupně ignoruje, nakonec by je nejraději někam odsunul, aby nepřekáželi. 
Vnímám příběh o Lazarovi a boháči jako neustálou možnost být Pánu Bohu vděčná, že 
se mám dobře a že tedy mohu, mám a musím méně šťastným pomáhat. Nežít 
v bezprostřední jistotě svého majetku, bankovního účtu a dobrého zaměstnání. Stále 
myslet na svůj život a své chování z cílové pásky. Upravovat svou životní cestu 
z pohledu cíle, z úhlu věčnosti, chcete-li.    
 
Blíží se 100 let působení naší církve. Z pohledu cílové pásky žila období, kdy si lidí 
chudých, potřebných, nešťastných všímala a hodně jim pomáhala. Žila také období, kdy 
tomu tak nebylo. Bránily tomu i vnější podmínky, socialistický stát převzal všechny 
sociální služby na sebe. Církev tento zákeřný tah pozvolna ochromoval celkově, a 
důsledkem byl projevující se nezájem o druhé diecéze, náboženské obce, ba i jednotliví 
bratři a sestry se o sebe přestali starat a zajímat. Z 1. Listu Timoteovi čtu do stále příliš 
pomalu se zlepšující církevní situace tuto radu pro božího pracovníka: 
Usiluj o spravedlnost, zbožnost a zděděnou víru. Usiluj o lásku, trpělivost a mírnost. To 
je strategie pro chování v církvi, v rodině, v práci i mezi přáteli a ve společnosti vůbec. 
Být spokojen s tím co mám a zažívat, že nejkrásnější věci jsou vlastně velmi levné a 
jednoduché.  
Věčný život s Pánem Bohem, to je tam, kam toužím dojít, ovlivňuje moje zacházení 
s tím, co mi bylo Pánem Bohem do vínku při narození svěřeno. To je můj jedinečný dar 
– talent. Když hudebně nadané dítě nebude také cvičit, rozvíjet své schopnosti, tak nám 
divákům a posluchačům radost nebude přinášet. Nepromarnit ho. Nejde buď jen o dar, 
anebo jen o vlastní úsilí. Je to dar a samotné úsilí nestačí.  
Stejně tak boháč promarnil své bohatství. Teprve po smrti prozřel a viděl, co bylo 
důležité. Stejně jako on i my máme Zákon, proroky a navíc svého Pána Ježíše Krista.  
 

 
 


