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Kazatel 3, 1 a 11-14 

 
1 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. (…)  
11 

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. 
12 

Poznal jsem, že není pro 

něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. 
13 

A tak je tomu s každým 

člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. 
14 

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. 

 
 
Sestry a bratři, milí přátelé,  

moudrost biblického kazatele vyjádřená ve zkratce slovy, že „všechno má svůj čas“, 
se může na první pohled či poslech jevit jako poněkud banální. Vždyť to je přece jasné. 
Přesto nám neuškodí, když se nad těmi slovy na chvíli zastavíme, jakkoli tento 
starozákonní text možná nemáme rádi.  

Nabízí se otázka, proč tomu tak je. Je to tím že má pro nás celá kniha Kazatel určitý 
skeptický podtón, protože nás hned v první větě „načne“ slovy o marnosti a pomíjivosti? 
Je to naší znalostí Komenského spisu Labyrint světa a ráj srdce? Nebo má náš dosti 
chladný vztah k této knize kořeny v něčem hlubším a možná o poznání osobnějším? 

Kazatel mluví o zkušenosti, která je vlastní všem lidem, protože ať chceme, nebo ne, 
jsme bytosti v čase. V čase, který s sebou přináší změny. Někdy příjemné a milé. Přináší 
s sebou to, na co jsme se těšili, co jsme očekávali, za co jsme prosili. A jindy přináší 
změny nepříjemné. To, o co jsme nestáli, čeho jsme se obávali, co jsme nečekali, čeho 
jsme se ani nenadáli. 

Ptáme se, jestli je možné objevit v čase nějaký systém? Nějakou pravidelnost, kterou 
bychom vysledovali, a pak mohli předpokládat, predikovat, prognostikovat? Určitě ano. 
Teď hned by si jistě každý z vás dokázal vybavit mnoho pravidelností, zákonitostí, 
kratších i delších opakujících se cyklů. A dává to smysl. Žijeme přece tam, kde to známe. 
Žijeme s našimi blízkými, s rodinou, přáteli, spolupracovníky, spoluobčany. Žijeme ve 
stejné zemi, na stejném kontinentu, na stejné planetě. A hodně toho známe a mnoho věcí 
předvídáme, předpokládáme. Víme, jak to chodí. Člověk se někdy směje a někdy pláče. 
Někdy mluví a někdy mlčí. Někdy hledá a někdy ztrácí. Někdy miluje a někdy zase 
nenávidí. Je čas, kdy boří, je čas, kdy staví. Nejde stále se jen smát, být „veselej jak 
Frankie Dlouhán.“ Někdy to opravdu nejde. Neznamená to ale, že když se nesmějeme, 
musíme hned plakat. Můžeme zrovna mluvit o vážných věcech, bořit, stavět, nebo třeba 
milovat… Kazatel neklade vedle sebe dvě možnosti, z nichž musí vždy platit pouze 
jedna. Když není čas milování, není to hned čas nenávidění. 



Biblický kazatel se jenom zastavil, rozhlíží se a vidí řadu jevů, dějů i věcí majících 
svůj určený čas. Neustále se něco děje, neustále se něco mění. A nemění se jen jedna věc 
a pak teprve další, změny se nejednou odehrávají současně. A člověk na to, co se děje, 
reaguje; odpovídá na přicházející události. Zařizuje se podle toho, co přišlo. 

Ale co z toho? Co z toho, když jednu chvíli kameny odhazujeme, a v jinou chvíli ty 
samé kameny zase shromažďujeme, jak říká kazatel? Co z toho, že spoustu věcí 
očekáváme dopředu? Ano, věci přijdou, my se podle toho zařídíme a vykonáme, co je 
v tu chvíli potřeba. Ale k čemu nám to je, když za chvíli přijde něco jiného, něco, co 
vyžaduje úplně odlišnou odpověď a naši úplně jinou činnost? Třeba úplně obrácenou 
oproti té předchozí? K čemu to děláme? Co z toho máme? Neděláme to úplně zbytečně, 
úplně nadarmo? Vždyť se zdá, že pokaždé začínáme znova od nuly. Jaký to má smysl, 
ptáme se, když se s námi kazatel podělí o to, že „viděl lopotu, kterou Bůh uložil synům 

lidským“?! 

Kazatel ten pohled ustál. Takže se dívá, ohlíží se i nazpět, a vidí: Nejenže dobré  
a radostné je střídáno něčím zlým a smutným, ale funguje to i obráceně. Neustálá změna 
času v sobě nese naději: Přejdou i časy zlé, nejsou tady natrvalo. 

Kazatel však vidí ještě něco jiného – a hned se také o svůj postřeh dělí: „Bůh všechno 

učinil krásně a v pravý čas.“ V pohledu zpět vidí přes všechnu tu lopotu i spoustu krásy 
ve svém životě. Přes všechnu námahu a úskalí vidí krásu. Kraličtí překladatelé Božího 
slova zvolili trochu střízlivější překlad, když nám zapsali, že „sám všechno činí 

ušlechtile časem svým“. Má to svůj smysl. Ne vše, co je krásné, je také k užitku, zatímco 
to, co je ušlechtilé, nemusí být zrovna krásné, ale je to čisté a nese to hodnoty a smysl.  
I když to na první pohled nemusí být vždycky úchvatné. Vedle vnější krásy tak můžeme 
nalézat i smysl, poučení, posunutí, a dokonce i bolest. Ale myslím, že jestli takto 
budeme chápat krásu, nemineme se s tím, co má kazatel na mysli. 

Text ale pokračuje. Pokračuje slovy o tom, že Bůh „dal lidem do srdce touhu po 

věčnosti“. To dává naší cestě smysl. Ano, náš život je cesta, která odněkud někam vede. 
Nestojíme na místě, nechodíme v kruzích, ani se nevracíme stále do jednoho a téhož 
bodu. My někam jdeme, putujeme. A toužíme dojít do cíle, který nám určil Bůh, ano, 
ten Bůh, který „učinil všechno krásně a v pravý čas“. A to je přinejmenším povzbudivé. 

A kazateli to dochází: „Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat  

a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem: To, že jí a pije, a okusí při 

veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.“ Radovat se a konat v životě dobro. 
To kazatel vidí jako nejlepší, co je v životě možné konat. Ano, vždy je z čeho se 
radovat. Když se člověk ohlédne, nemůže nevidět dobré věci. A dobré věci konat, to 
taky dává smysl, stačí se kolem sebe pořádně rozhlédnout. Nemusíme mít přímo nějaká 
soukromá zjevení, abychom viděli, co máme dělat. Apoštol Pavel píše, že Boží moc  
a božství lze od stvoření světa vidět, když přemýšlíme. Nemáme výmluvu. Poznávat 
Boha ze stvoření, ale nevzdávat mu čest jako Bohu a nebýt mu vděčni, to nás zavádí  
do tmy. 



Není tedy tím dobrem, které je dle kazatele nejlepší v životě konat, právě ona radost, 
ono děkování za to, co každý den dostáváme? To ostatní, co dělat, přijde samo. Radost 
ze všeho kolem nás, z darů, které jsme dostali, sama o sobě vede k lásce k bližnímu. 

Kazatel nám ukazuje, že ne nadarmo propátral vše, co se děje pod nebem. Nezastírá 
si nic, jeho střízlivost odpovídá světu kolem nás, světu, ve kterém žijeme. Darem Božím 
je také jíst a pít. Darem Božím je okusit dobré věci při veškerém svém pachtění, nebo 
možná lépe a přesněji řečeno – vidět dobré ve všem svém pachtění. Kazatel vidí bídu 
světa, ale zároveň říká: To, že jsme den za dnem na tomto světě jeden každý 
obdarováváni, to je také fakt. A právě proto máme chtít vidět, že jsme obdarováváni. Že 
je pořád tolik věcí, i těch, na které už ani příliš nemyslíme, darem Božím. 

Jak vidno, biblický kazatel není nějaký skeptik nebo nihilista. Jeho uvažování se 
naopak odehrává na velmi optimistické ose: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění 

pod nebem svůj čas.“ – „Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce 

i touhu po věčnosti.“ – „Není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě 

dobro… Tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém 

pachtění dobrých věcí, je dar Boží.“ – a „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.“ Kazatel 
nahlíží na svět kolem sebe střízlivě a přitom pozitivně – a to se od něj můžeme učit i my. 

A co dál? To už je Hospodinova věc. My toho mnoho nezmůžeme. Ale kazatel říká – 
a znovu to připomenu: „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.“ A to je 
dobré, protože je to Boží dílo učiněné ve správnou chvíli.  

Všechno má svůj čas. Je čas hekticky pracovat, ale i čas se zklidnit, usadit. Věnovat 
se rodině, dětem, probrat si knihovničku, přerovnat regál s nářadím, na který jsem se 
chystal roky… Je čas chodit na koncerty, ale i čas zprovoznit starý gramofon, nebo si 
jen tak doma zazpívat a chodit na procházky do lesa… Je čas scházet se a být aktivní ve 
sborovém životě a je čas studovat Písmo doma a sdílet se víc se svými nejbližšími. Je 
čas hledět na nové technologie a sociální sítě opatrně a s rezervou, a je čas je s vděčností 
a naplno využít pro sdílení kázání a povzbuzení nebo k tomu, abychom v přímém 
videopřenosu pustili do svých obývacích pokojů učitele našich dětí nebo kolegy z práce, 
když nemáme možnost se potkat osobně… 

A ještě jedna věc mi leží na srdci. Také souvisí s tím, že všechno má svůj čas. Pán 
Ježíš ve svém horském kázání říká, abychom si nedělali starosti o zítřek – a klade nám 
před oči obraz ptáků, kteří nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, a přece je Bůh 
živí. A poukazuje také na polní lilie, jak rostou. Na to, že nepracují ani nepředou,  
a přesto ani Šalomoun – ano, náš starozákonní kazatel – ve vší své slávě nebyl oblečen 
jako jedna z nich. Pán Ježíš, který má vše ve svých rukách, nás neburcuje, abychom 
hleděli zaopatřit svoje fyzické potřeby, abychom nejdřív pomýšleli na jídlo, a potom na 
oděv. Naopak říká nám: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto 
vše vám bude přidáno.“  



Pán Ježíš obrací naši pozornost k tomu, jehož dílo zůstává navěky. Povzbuzuje nás, 
abychom hledali Pána Boha, abychom žili v bázni před ním, a abychom ho ctili jako 
toho, který vidí své dílo do nejmenších detailů i důsledků. Vede nás, stejně jako 
starozákonní kazatel, k tomu, abychom nezapomínali na toho, který ví, co dělá.  

Koneckonců, vždyť díky tomu, že je každý z nás bez výjimky dnes a denně 
obdarováván, můžeme vědět, koho máme ctít, komu máme děkovat. Bohu, který si nás 
vyvolil, a který nám v pravý čas a za všech okolností dává všechno, co potřebujeme.  
A tak díky jemu za to. 

Amen. 

 


