
Záznam kázání bratra Vítězslava Vursta – „Všechno je marnost“ 

 

Kaz 2,1. - Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet radovánky! Užij si přece blahobyt! 

A hle - i to je marnost. 

Kaz 2,4.-8. 

Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem si paláce, vysázel jsem si vinice. 

Zakládal jsem parky a zahrady, plnil je stromy s rozličným ovocem. 

Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se stromky. 

Pořídil jsem si otrokyně a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda 

dobytka i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřív. 

Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem 

si zpěváky a také zpěvačky, lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. 

Kaz 2, 11. - Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se 

zabýval: Hle, vše je marnost a honba za větrem! Není nic smysluplného pod sluncem! 

Kaz 2, 13.-14.  

Viděl jsem, že moudrost je lepší než hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota. 

"Moudrý má oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný 

osud čeká oba dva! 

 

Bratr Vurst jako mladý pod vlivem těchto veršů měl kázání, ve kterém vysvětloval 

posluchačům, že všechno naše pozemské počínání je marnost. Nic nemá smysl, pouze víra a 

dodržování přikázání. Jeden z posluchačů se po kázání zeptal bratra Vursta: „Takže studovat 

je marnost? Mít rodinu je marnost? Snažit se získat dobré postavení je marnost? ... S církví, 

která to tvrdí, nechci mít nic společného.“ Tohoto posluchače už bratr skutečně nikdy 

neviděl. A v té chvíli se začal zamýšlet, zda jeho pochopení knihy Kazatel bylo správné. 

Kniha Kazatel popisuje něco mezi touhou a realitou. Je realita totožná a našimi představami? 

Splnilo se vždy to, co jsme si přáli? Na počátku každého počínání byla víra, že postupujeme 

správně. Ale vše nedopadlo vždy dobře. Spousta věcí se postupem času jevila jako marnost. 

Kaz 2, 17.-18. - Proto mě omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno 

je marnost a honba za větrem! Omrzelo mě všechno to pachtění, kterým se pachtím pod 

sluncem a které po mně zdědí můj následník. 



Jeden pacient nevyléčitelně nemocný se svěřoval bratru Vurstovi, že neví, co bude s jeho 

majetkem po jeho smrti. Syn fetoval, dcera také nežila zrovna spořádaně a tento muž vlastnil 

velký dům. „Kdo ho po mně dostane?“ Bratr odpověděl: „Neboj se, někdo ho dostane.“ 

 

Často žijeme v představách, že když budeme konat dobro a modlit se, bude to dobré. Ale 

mnohdy není. 

Kaz 8,14. - Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali 

zločiny, zatímco zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivě. Říkám: I to je marnost. 

Kaz 3,16.  - A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti 

zlo. 

 

Honění se za materiálními věcmi je skutečně marnost. Mnohem důležitější je snažit se o 

krásné vztahy v rodině i mimo ni, udělat každý den něco dobrého, někoho potěšit. Také 

bychom měli mít uspořádány své věci, protože „nevíme dne ani hodiny“. Měli bychom mít 

v pořádku jak vztahy, tak věci. 

Bratr Vurst má nad psacím stolem několik hesel, kterými se snaží řídit, např. „Každý den 

řekni někomu něco pěkného.“ Nebo „Žít život navzdory .....(myšleno problémům)”. Také si 

pořídil zápisníček, do kterého si každý den zapisuje, co krásného prožil a jakých požehnání se 

mu dostalo. A to proto, aby si tuto věc uvědomil a byl za to vděčný. Špatné zážitky a křivdy si 

pamatujeme ještě několik dní, ale pěkné věci máme tendenci brzy zapomínat. Proto dalším 

hesle bratra je „Napiš si něco, co bylo obdarováním tebe.“ 

 

Kaz 7, 18.-19. - Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštět; kdo je bohabojný, dodrží 

obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. 

 

Shrnutí: 

Pět důrazů v knize Kazatel: 

1. Dobro v den dobrý.  Život není nekonečný. 

2. Žij smysluplný život naplněný činy. Každý den řekni někomu něco hezkého.  

3. Žít život navzdory negativním okolnostem. 

4. Nejsme tady jen pro sebe. Konání dobra přináší lidem pocit štěstí.  

5. Žij odpovědně vůči Bohu i lidem.  



 

Slova po probuzení: 

Jsem 

Mám 

Děkuji 

Odevzdávám 

 

 


