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Kazatel 1,2.12; 2,18-23: Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, 
všechno pomíjí. Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Předsevzal jsem si, že moudře 
propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům, a 
tak se lopotí. Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem. 
Pojal jsem v nenávist všechno své klopotné pachtění pod sluncem, neboť jeho plody zanechám 
člověku, který bude po mně. Kdo ví, bude-li moudrý nebo pomatený, přesto se však zmocní všeho, 
čeho jsem se při své moudrosti pod sluncem klopotně dopachtil. Také to je pomíjivost. Odvrátil jsem 
se od toho se srdcem plným zoufalství nad vším svým klopotným pachtěním pod sluncem. Některý 
člověk se pachtí moudře, dovedně a prospěšně, ale musí svůj podíl předat člověku, který se s tím 
nepachtil. Také to je pomíjivost a prašpatná věc. Vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z 
honičky za žádostmi svého srdce, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Všechny jeho dny jsou samá 
bolest a jeho lopota je plná hoře; jeho srdce mu nedá spát ani v noci. I to je pomíjivost. 
 
List Koloským 3, 1-11:  Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí 
na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s 
Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto umrtvujte 
své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro 
takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili. Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, 
špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka 
i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého 
Stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale 
všechno a ve všech Kristus. 
 
Lukáš 12,13-21:  Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o 
dědictví.“ Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ A 
řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho 
život zajištěn tím, co má.“ Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích 
hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ Pak si 
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.‘ Ale Bůh 
mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘ Tak je to s tím, 
kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ 

 
 

Principy správného křesťanského života 
 
Podobenství mluví o chamtivosti, o hladovosti po něčem dalším.  
Život je v něčem jiném, než v našich majetkových sporech. Proto se Ježíš nezabývá 
problémem mladíka.  
Na jednání bohatého člověka není nic špatného, stejně jako není nic špatného na prosbě 
mladíka. 
Podobenství je provokativní tím, že v něm bohatý člověk jedná rozumně, logicky. Kde je 
tedy problém? Problém je v tom, že dneska zemře. I nám se kdykoli může stát, že 
půjdeme na nákup a přejede nás auto. Kdybychom to věděli, tak se třeba před tím doma 
nepohádáme.  
Ukládat si poklady v nebi.  



Bohatý člověk žije sám pro sebe, je to opuštěný zoufalec. Blázen, jakkoli jedná rozumně, 
racionálně. Nevnímá, neví, na čem záleží. Může se to přihodit i nám. Někdy nás 
okolnosti, lidé i blízcí mohou zatlačit do opuštěnosti.  
Bůh vystupuje přímo, nikdo jiný s boháčem nedokáže zatřást, aby se vzpamatoval. Říká 
mu: „Ještě dnes si pro Tebe přijdou“ – kdo si pro něj přijde? Bůh je ten, který ví a 
oznamuje.  
V podobenství se máme najít. Boháč – to jsme my, ať už máme úrodu jakoukoli. Ono 
totiž nejde jen o bohatství, ale především o vztahy. Kde si člověk ukládá na účet, v nebi, 
nebo na zemi? Jak už jsem řekla, jde o vztahy mezi námi lidmi, boháč je sám. Moc se 
raduji z toho, že se v náboženské obci snažíme o to, aby v ní lidé nebyli sami.  


