
V Š E C H N O
 M Á  S V Ů J  Č A S

BIBLICKÝ TEXT S OTÁZKAMI PRO REFLEXI



Podíváme se na báseň z knihy Kazatel. Kazatel patří k souboru

zvaném „literatura moudrosti“ v Bibli, který si klade otázku, co je

potřeba k tomu, abychom žili dobrý život? Hlavní hlas v Kazateli

je Kritik. On vidí, že život je složitý. Není to tak, že pokud budeš

dodržovat všechna pravidla a chovat se slušně, všechno dopadne

dobře. Všichni zemřeme, ať už jsme dobří, nebo zlí. Jíš zdravě, a

stejně dostaneš rakovinu, zato soused, kuřák, žije dál. Špatné věci

se dějí dobrým lidem, a dokonce zlí lidé často dostanou nejlepší

odměnu. Proč tedy vést spravedlivý život? Ale Kazatel nás

nevede k cynismu. Chce nás naučit, jak žít dobře, jak důvěřovat,

že život má smysl, i když ho momentálně nevidíme, a že můžeme

zvolit postoj moudrosti v každém čase. Doporučujeme se podívat

na krátké a zajímavé video o Kazatelovi (v angličtině s možností

si nastavit české titulky), kde se dozvíte ještě více o tom, co se

píše v Kazateli a jak k této knize přistupovat. Upozorňujeme, že

video může působit docela temně, protože zobrazuje svět, jaký je

bez jakéhokoli duhového a jiskřivého krášlení. Naštěstí je na

konci pozitivní východisko...

Ú V O D  K  T E X T U

https://www.youtube.com/watch?v=VeUiuSK81-0


Najdi si klidné, tiché místo, kde můžeš být sám/sama. Je dobré

si stanovit, kolik času tomu budeš věnovat (doporučujeme 30-

60 minut, ale pokud můžeš jen 10 nebo 15, není problém).

Vypni si sociální sítě, ať máš klid. Můžeš začít krátkou

modlitbou, například: „Bože, prosím buď se mnou a otevři

moje srdce. Chci slyšet tvůj hlas“. Pokud nejsi věřící, nevadí,

můžeš zkusit modlitbu typu: „Bože, nevím, jestli existuješ. Ale

pokud ano, prosím ukaž mi, že jsi skutečný“.

I N S T R U K C E

Otázka na začátek:
 Čekal jsi někdy na něco, 

co nepřišlo, nebo přišlo úplně
jinak, než jsi to čekal? 
Jaké to pro tebe bylo?



Všechno má určenou chvíli a veškeré
dění pod nebem svůj čas: Je čas

rození i čas umírání, čas sázet i čas
trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas

bořit i čas budovat; je čas plakat i čas
smát se, čas truchlit i čas poskakovat;

je čas kameny rozhazovat i čas
kameny sbírat, čas objímat i čas

objímání zanechat; je čas hledat i čas
ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;

je čas roztrhávat i čas sešívat, čas
mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas
nenávidět, čas boje i čas pokoje. Jaký
užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho
svého pachtění? Viděl jsem lopotu,
kterou Bůh uložil lidským synům, 
a tak se lopotí. 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. 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.

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.

Přečti si úryvek 
z knihy 

Kazatel 3, 1-14:



1) otázky k textu:
Jaké jsou hlavní motivy úryvku?

Co Bůh uložil lidem?

Co je podle textu krásné?

V jakém vztahu jsou vůči sobě dvojice
vyjmenovaných činností?

Jakou otázku si autor pokládá?

Co mají lidé v srdci a v jakém světě
zároveň musí žít?

Co můžeme v životě zakoušet jako Boží
dary?

2) otázky na porozumění textu:
Proč jsou ve výčtu činností zahrnuté i ty

negativní?

Co si představíš pod každou zmíněnou
dvojicí činností?

Co znamená, že vše má svůj čas?

Jak a proč si Bůh chce zajistit, aby měli
lidé před ním bázeň?

Co si představíš pod bázní před Bohem?

V čem se liší lidské aktivity od těch
Božích?



3) otázky na osobní aplikaci:
Co si z tohoto úryvku odnáším?

Jak můžu po přečtení úryvku vnímat těžká období, krize i období radosti 
a pohody ve svém životě?

V čem mi může pomoct vědomí, že vše je pomíjivé?

V čem mi může pomoct vědomí, že vše má svůj čas?

Zažívám i já touhu po věčnosti? Pokud ano, v čem, jak se to projevuje?

V čem dokážu být vděčný/á a rozpoznávat Boží dary?

Zažívám ve svém životě určitou načasovanost různých období, situací,
zkušeností, informací, vztahů apod.?


