
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pouštěj chléb svůj po vodě (Kaz 11.1-4) 
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642 Už svítá jasný bílý den  

191 Svou oslav Pána písní 

611 Není lepší na tom světě 

192 Dobře staví, kdo zná a ví  

608 Čisté srdce musí mít 
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Milí bratři a sestry, 

 

 „pouštěj chléb svůj po vodě.“ K čemu nás to vlastně Kazatel 

vyzývá? Nebyla by to škoda? Pouštět chléb po vodě! Vždyť voda by 

ho odnesla pryč. A  to by byla ztráta. Chléb je přece naše základní 

potravina. A je k jídlu a ne k tomu, abychom ho pouštěli po vodě. A 

jaký by to mělo vlastně smysl?  

 „Pouštěj chléb svůj po vodě“ – zní to opravdu jako 

bláznivá výzva. Vyhazovat chléb, Boží dar. Chleba si přece máme 

vážit, šetřit s ním. Vždyť je to naše základní živobytí. A ne jej pustit 

po vodě, aby jej odnesla kdovíkam. Víme však, že řeč Písma je řeč 

symbolická, odkazující a mnohovýznamná. Nejde zde tedy asi jen o 

chléb jako takový. Chléb je  zde zřejmě symbol pro naše živobytí. 

Pro to, co máme. Chléb je zde symbol pro naše vlastnictví. 

 Naši rodiče nás od mládí učili, že s chlebem a živobytím 

máme šetřit. Je moudré s ním neplýtvat. A šetřit si ho pro horší 

časy. Třeba jako to dělal Josef v Egyptě. Shromažďoval úrodu v 

sedmi letech hojnosti. To je rozumné. Nevydat se ze všeho. Mít 

zásoby, když přijdou hubená léta. 

 To ale může člověka svést ze správné cesty. Hromadit 

chléb, hromadit živobytí, hromadit věci, nechávat se všechno u sebe a 

pro sebe, to může člověka odvést od Boha i od svých bližních. A 

nakonec   i od smyslu života vůbec.  

 Podle Kazatele není dobré nechat si chléb jen pro sebe. 

Dobré naopak je pustit ho po vodě. Pustit ho pryč! Když se vzdáme 

toho, co je tak důležité pro náš každodenní život, nemusí to být jen 

ztráta. Může to být i obohacení. Když se něčeho vzdáme, máme 

také naději, že budeme moci nalézt to, co nám to vynahradí. 

Třeba Boha, nebo bližního, či sami sebe.  
 Možná bychom tomuto textu mohli rozumět jako výzvě k 

rozdávání. Nejez svůj chléb sám, ale pusť ho po vodě, tedy pusť ho  i 

ke svým bližním. Tedy rozděl se o něj! Rozděl se o své živobytí, o 

svůj majetek. Rozděl se o to, co máš. To se člověku vyplatí!  

 Možná, že k tomu nás Kazatel povzbuzuje. Pouštěj svůj chléb 

po vodě a po mnohých dnech ho zase najdeš. Neužívej to, co máš, jen 

pro sebe, ale využij to také pro druhé. Nyní to pro tebe bude 

znamenat ztrátu. Ale vyplatí se ti to! Jistě se ti to vyplatí.                   
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 I další výzva zdá se ukazuje podobným směrem. „Dej 

částku“ resp. „rozděl“ na 7 či 8 dílů. Rozděl to, co máš. Nenech si 

to jen pro sebe. To není moudré. Nevyplatí se ti to. Mnohem lépe 

bude to rozdělit. Dát to na sedm, osm míst. Rozdělit to mezi sedm, 

osm lidí. Vždyť nevíš, jaká bude budoucnost. Nevíš, co se zlého 

stane na zemi. Vždyť to, co máš pro sebe, vždyť veškerý tvůj 

majetek může vzít za své.  

 Není proto lepší rozdělit ho druhým? A udělat si tak 

přátele, udělat si tak dobré jméno. Tak jako to udělal „vladař 

nepravý“ v Ježíšově podobenství. Udělat něco, aby mne druzí měli 

rádi. To jsou přece hodnoty, které přijdou velmi vhod právě ve zlých 

časech. Vždyť nevíš, co bude. Proto nehromaď, ale raději rozdávej. 

 Kazatel nám dále připomíná, že události mají svůj řád. 
Když se naplní mraky vodou, tak z nich pak prší. Když padne strom 

až už jižním nebo severním směrem, zůstane takto ležet. To je realita, 

kterou známe ze své zkušenosti. Ale máme se nechat ovlivnit jen 

tím? Znamená to, že vnější okolnosti nad námi budou mít vždy vrch?  

 Další slova nás však povzbuzují k odvaze na naději: „Kdo 

šetří větru, nebude síti; a kdo hledí na husté oblaky , nebude 

žíti.“ Když se totiž člověk bude stále ohlížet na to, že fouká vítr, 

který by mu rozfoukal osivo, nakonec nikdy nezaseje. A kdo se bude 

stále obávat, že bude pršet, nepustí se nikdy do sklizně, neboť by mu 

mohla zmoknout. Prostě obavy mu vezmou veškerou odvahu ke 

smysluplnému činu.  

 Bez víry a naděje, že to dopadne dobře, se totiž nedá žít.   
Kazatel nás varuje před přehnaným opatrnictvím. Je špatně, když 

člověk postrádá odvahu se rozhodnout a činit. Sít a sklízet je přece 

třeba. Často ať se děje co se děje. Neboť bez setby a sklizně by 

nebylo co jíst. Nenech si tedy obavami vzít odvahu k životu! Měj 

naději, že to dopadne dobře. To je poloha víry v Hospodina. 
 Víra dává člověku kuráž. Dává mu odvahu najít řešení 

navzdory třeba i velmi nepříznivým okolnostem. Dává mu odvahu 

najít řešení a cestu navzdory všemu. Tak jako je našel třeba nepoctivý 

správce z Ježíšova podobenství. Nezhroutil se z toho, že ho jeho 

pán zbavuje správcovství. Využil krátkého času, kdy byl ještě ve 

svém postavení. Využil toho k tomu, aby si udělal přátele. A tak 

změnil smlouvy s dlužníky a jejich dluhy podstatně snížil. Jednal  
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odvážně a moudře. A pán ho za to pochválil. A ač je „synem světa“, 

Ježíš nám ho dává za příklad.                                                      

 Možná, že i onen první verš našeho dnešního oddílu má tento 

smysl. „Pouštěj chléb svůj po vodě.“ Možná, že nás chce také 

povzbudit k aktivitě víry. Pouštějme svůj chléb po vodě! Pouštějme 

svoje živobytí mezi druhé. Pouštějme to co máme do tohoto světa. 

Investujme. Investujme Boží dary, které jsme dostali, do 

společnosti, v které žijeme. Nenechávejme si to všechno jen pro 

sebe. 
 A nebojme se, že to špatně dopadne. Dopadne to dobře. Jen 

když budeme věřit. Nenechme se odradit od setby větrem jakkoliv 

silným. Nenechme se odradit od žně mraky, byť by byly jakkoliv 

temné. Ten kdo věří, ten kdo se spoléhá na Hospodina, ten 

dopadne dobře. Jen se nesmí bát, jen se nesmí uzavřít do sebe. Jen 

nesmí žít jen pro sebe.  

 Tak to bylo přece s Ježíšem, naším Pánem. On si přece 

nenechal svůj chléb pro sebe. Ale naopak svůj chléb rozdal. Sám se 

rozdal jako chléb. Pustil chléb svého život po vodách tohoto 

světa. Tak rozumíme jeho existenci. Ježíš nežil pro sebe, ale žil pro 

druhé. Nehromadil, ale rozdával. Nechtěl vládnout, ale naopak 

sám sloužil a dokonce se i pro druhé obětoval. A proto se při něm 

také naplnilo i ono zaslíbení: „po mnohých dnech pak najdeš jej.“ 

Ježíš pustil chléb svého života mezi nás a vlastně do celého světa. A 

stálo jej to život - zemřel na kříži. Ale chléb svého života opět nalezl 

– vždyť byl vzkříšen. Ježíšův život, jeho smrt i vzkříšení je 

naplněním Kazatelových slov: „Pouštěj chléb svůj po vodě, po 

mnohých dnech pak najdeš jej.“ 
 Milí bratři a sestry, každý z nás má něco, co je chlebem podle 

Kazatelových slov. Něco, co nemá užívat jen pro sebe, čeho se nemá 

jen křečovitě držet, ale co má s odvahou, láskou a nadějí „pustit po 

vodě“. Co má s odvahou a s vírou pustit do tohoto světa. A jistě se 

mu to vyplatí. Jistě tento chléb jednou opět najde. 
 

                                                                                          Amen 


