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� Texty na tento týden – Gn 1; Gn 8:22; Ž 90:10; Jb 1:13–19; Sk 9:1–22; Fp 1:6; � 8:1 
 

� Základní verš 
„Všechno má ur�enou chvíli a veškeré d�ní pod nebem sv�j �as.“ (Kaz 3:1) 
 

   Král Šalomoun je autorem text�, které pat�í k nejkrásn�jším, jaké kdy byly napsány: 
„Všechno má ur�enou chvíli a veškeré d�ní pod nebem sv�j �as: 
Je �as rození i �as umírání, �as sázet i �as trhat; 
je �as zabíjet i �as lé�it, �as bo�it i �as budovat; 
je �as plakat i �as smát se, �as truchlit i �as poskakovat; 
je �as kameny rozhazovat i �as kameny sbírat, �as objímat i �as objímání zanechat; 
je �as hledat i �as ztrácet, �as opatrovat i �as odhazovat; 
je �as roztrhávat i �as sešívat, �as ml�et i �as mluvit; 
je �as milovat i �as nenávid�t, �as boje i �as pokoje.“ (Kaz 3,1–8) 
   Tato slova popisují život �lov�ka v jeho r�zných obdobích a v jeho rozmanitosti. Ano, náš život prochází 
r�znými fázemi. Za�íná to již naším narozením; nic totiž nez�stává stejné, hned od prvního dne procházíme 
zm�nami. N�které z nich se nám líbí, jiné ne. Tento týden se podíváme na r�zná období našeho života a na 
to, jakým zp�sobem ovliv�ují nejen nás, ale i celé naše rodiny. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Na po�átku 
- Rytmus života 
- Neo�ekávané 
- Zm�na 
- Vzájemné p�sobení 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 31. b�ezna – Na po�átku 
Gn 1:14-19  „14I �ekl B�h: „Bu�te sv�tla na nebeské klenb�, aby odd�lovala den od noci! Budou na 

znamení �as�, dn� a let. 15Ta sv�tla a� jsou na nebeské klenb�, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 
16U�inil tedy B�h dv� veliká sv�tla: v�tší sv�tlo, aby vládlo ve dne, a menší sv�tlo, aby vládlo v noci; u�inil 

i hv�zdy. 17B�h je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18aby vládla ve dne a v noci a odd�lo-

vala sv�tlo od tmy. Vid�l, že to je dobré. 19Byl ve�er a bylo jitro, den �tvrtý.“ 
Gn 1:1.2.14  „1Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi. 2Zem� byla pustá a prázdná a nad propastnou t�ní byla tma. Ale nad 
vodami vznášel se duch Boží. … 14I �ekl B�h: „Bu�te sv�tla na nebeské klenb�, aby odd�lovala den od noci! Budou na 
znamení �as�, dn� a let.“ 
Gn 8:22  „Setba i že� a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nep�estanou po všechny dny zem�.“ 
 

PO 1. dubna – Rytmus života 
Ž 90:10  „Po�et našich let je sedmdesát rok�, jsme-li p�i síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trá-

pením a ni�emnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.“ 
Kaz 3:2  „Je �as rození i �as umírání, �as sázet i �as trhat;“ 
Gn 21:8  „Dít� rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody.“ 
Sd 13:24  „I porodila ta žena syna a dala mu jméno Samson. Chlapec vyrostl a Hospodin mu žehnal.“ 
Ž 71:5  „Ty jsi p�ece má nad�je, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.“ 
P� 5:18  „Bu� požehnán tv�j zdroj, raduj se z ženy svého mládí.“ 
Gn 15:15  „Ty vejdeš ke svým otc�m v pokoji, budeš poh�ben v ut�šeném stá�í.“ 
Sd 8:32  „I zem�el Gedeón, syn Jóaš�v, v ut�šeném stá�í a byl pochován v hrob� svého otce Jóaše v abíezerské Of�e.“ 
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PÁ 5. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�edstav si zm�ny, které se odehrály v život� u�edník� b�hem doby, kdy trávili �as s Kristem. V�tšinou 
šlo o nevzd�lané, jednoduché lidi, zvyklé na u�ení a tradici své židovské víry. Pod vlivem galilejského 
u�itele si však museli klást stále více otázek. Prožívali žárlivost a touhu prosadit se (Mt 20,20–24) a také 
spory (J 3,25). Zdálo se, že jim chybí víra (Mk 9,28.29), a pozd�ji dokonce Ježíše opustili (Mt 26,56)          
a zradili (Mt 26,69–74). Sou�asn� však duchovn� rostli, takže jiní lidé dokázali rozpoznat, že nap�íklad Petr 
pat�il mezi Ježíšovy u�edníky (Mt 26,73). Dokonce i �lenové židovské velerady, když si uv�domili, že jsou 
Petr a Jan „lidé neu�ení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kte�í bývali s Ježíšem (Sk 4,13).  
   Uvažuj o úžasn� pozitivním vlivu, který m�žeme mít na svou rodinu, když žijeme tak, že ostatní �lenové 
na nás vidí, že jsme „byli s Ježíšem“. 
   P�emýšlej nad následujícími slovy: „I jednoduchý domov m�že být místem, kde zaznívá povzbuzení, kde 
se jedná dobrosrde�n� a kde jsou stálými hosty láska a ohleduplnost.“ (AH 18). 
Mt 20:20-24  „20Tehdy k n�mu p�istoupila matka syn� Zebedeových se svými syny, klan�la se mu a cht�la ho o n�co 
požádat. 21On jí �ekl: „Co chceš?“ �ekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové m�li místo jeden po tvé pravici a druhý po 
tvé levici ve tvém království.“ 22Ježíš však odpov�d�l: „Nevíte, o� žádáte. M�žete pít kalich, který já mám pít?“ �ekli mu: 
„M�žeme.“ 23Praví jim: „M�j kalich budete pít, ale ud�lovat místa po mé pravici �i levici není má v�c; ta místa pat�í t�m, 
jimž je p�ipravil m�j Otec.“ 24Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry.“ 
J 3:25  „Mezi u�edníky Janovými a Židy došlo ke sporu o o�iš�ování.“ 
Mk 9:28.29  „28Když vešel do domu a jeho u�edníci s ním byli sami, ptali se ho: „Pro� jsme ho nemohli vyhnat my?“ 
29�ekl jim: „Takový duch nem�že vyjít jinak než modlitbou.““ 
Mt 26:56  „Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni u�edníci opustili a utekli.“ 
Mt 26:69-74  „69Petr sed�l venku v nádvo�í. Tu k n�mu p�istoupila jedna služka a �ekla: „I ty jsi byl s tím Galilejským 
Ježíšem!“ 70Ale on p�ede všemi zap�el: „Nevím, co mluvíš.“ 71Vyšel k brán�, ale uvid�la ho jiná a �ekla t�m, kdo tam byli: 
„Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem.“ 72On znovu zap�el s p�ísahou: „Neznám toho �lov�ka.“ 73Ale zakrátko p�istou-
pili ti, kdo tam stáli, a �ekli Petrovi: „Jist� i ty jsi z nich, vždy� i tvé ná�e�í t� prozrazuje!“ 74Tu se za�al zaklínat a zap�í-
sahat: „Neznám toho �lov�ka.“ Vtom zakokrhal kohout.“ 
Sk 4:13  „Když vid�li odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neu�ení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, 
kte�í bývali s Ježíšem.“ 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. P�e�t�te si text Kazatel 3,1–8. O �em mluví tyto verše? Jaký princip se v nich nachází? Jak m�žete tento 
princip aplikovat do svého života? 
 

2. Mluvte spolu o zkušenostech, kterými jste prošli a ony zm�nily váš život. Pod�lte se o to, co jste se z nich 
nau�ili, a také o to (pokud se to na vás vztahuje), co jste se m�li nau�it, ale nenau�ili. Jak se z toho m�žete 
pou�it dnes? Jak tyto zkušenosti ovlivnily vaši rodinu? 
 

3. V �em se váš dnešní život liší od toho, jaký by (pravd�podobn�) byl, kdyby ve vašem život� nep�sobil 
Kristus? Co to vypovídá o Kristov� moci m�nit nás? 
 

� 
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�T 4. dubna – Vzájemné p�sobení 
� 15:7  „Proto p�ijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k sláv� Boží p�ijal vás.“ 

1Te 3:12  „Nech� Pán dá bohat� r�st vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.“ 
� 15:7  „Proto p�ijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k sláv� Boží p�ijal vás.“ 
Ef 4:2.32  „2D�lali �est svým životem, vždy skromní, tiší a trp�liví. Snášejte se navzájem v lásce … 32bu�te k sob� navzá-
jem laskaví, milosrdní, odpoušt�jte si navzájem, jako i B�h v Kristu odpustil vám.“ 
1Te 3:12  „Nech� Pán dá bohat� r�st vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.“ 
Jk 5:16  „Vyznávejte h�íchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí 
modlitba spravedlivého.“ 
L 11:34  „Sv�tlem tvého t�la je oko. Je-li tvé oko �isté, i celé tvé t�lo má sv�tlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé t�lo je ve 
tm�.“ 
Mk 4:24.25  „24�ekl jim také: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou m�rou m��íte, takovou B�h nam��í vám, a ješt� 
p�idá. 25Nebo� kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude od�ato i to, co má.““ 
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Ž 90:10  „Po�et našich let je sedmdesát rok�, jsme-li p�i síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ni�em-
nostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.“ 
Sk 17:26  „On stvo�il z jednoho �lov�ka všechno lidstvo, aby p�ebývalo na povrchu zem�, ur�il pevná ro�ní údobí           
i hranice lidských sídel.“ 
P� 20:29  „Ozdobou jinoch� je jejich síla, d�stojností starc� jsou šediny.“ 
 

ÚT 2. dubna – Neo�ekávané 
Jb 2:7-9  „7A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k pat� ošklivými v�edy. 8Jób vzal st�ep, aby 

se mohl škrábat, a posadil se do popela. 9Jeho žena mu však �ekla: „Ješt� se držíš své bezúhonnosti? 

Zlo�e� Bohu a zem�i.““ 
Jb 1:1-3.13-19  „1Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a p�ímý, bál se Boha a vyst�íhal se zlého. 
2Narodilo se mu sedm syn� a t�i dcery. 3Jeho stáda �ítala sedm tisíc ovcí, t�i tisíce velbloud�, p�t set sp�ežení skotu a p�t 
set oslic. M�l také velmi mnoho služebnictva. Ten muž p�ed�il všechny syny dávnov�ku. … 13Nastal pak den, kdy Jóbovi 
synové a dcery hodovali a pili víno v dom� svého prvorozeného bratra. 14Tu p�išel k Jóbovi posel a �ekl: „Práv� orali      
s dobytkem a p�i n�m se popásaly oslice. 15Vtom p�itrhli Šebovci, pobrali je a �ele� pobili ost�ím me�e. Unikl jsem jenom 
já a oznamuji ti to .“ 16Ješt� nedomluvil, když p�išel další a �ekl: „Z nebe spadl Boží ohe�, zachvátil ovce a �ele� poz�el. 
Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 17Ješt� nedomluvil, když p�išel další a �ekl: „Kaldejci rozd�lení do t�í houf� 
napadli velbloudy, pobrali je a �ele� pobili ost�ím me�e. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 18Ješt� nedomluvil, když 
p�išel další a �ekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v dom� svého prvorozeného bratra. 19Vtom se zvedl od 
poušt� silný vítr a op�el se ze všech �ty� stran do domu. Ten se na mladé lidi z�ítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já      
a oznamuji ti to .““ 
 

ST 3. dubna – Zm�na 
Fp 1:6  „A jsem si jist, že ten, který ve vás za�al dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ 
� 8:1  „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kte�í jsou v Kristu Ježíši.“ 
Sk 8:1-3  „1Saul schvaloval, že Št�pána zabili. Tehdy za�alo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni krom� 
apoštol� se rozprchli po Judsku a Sama�sku. 2Zbožní muži Št�pána pochovali a velmi nad ním truchlili. 3Saul se však 
snažil církev zni�it: pátral d�m od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žalá�e.“ 
Sk 9:1-22  „1Saul nep�estával vyhrožovat u�edník�m Pán� a cht�l je vyhladit. Šel proto k velekn�zi 2a vyžádal si od n�ho 
doporu�ující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kte�í se hlásí k tomu sm�ru, a p�ivést 
je v poutech do Jeruzaléma. 3Na cest�, když už byl blízko Damašku, zazá�ilo kolem n�ho náhle sv�tlo z nebe. 4Padl na zem 
a uslyšel hlas: „Saule, Saule, pro� mne pronásleduješ? “ 5Saul �ekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpov�d�l: „Já jsem Ježíš, 
kterého ty pronásleduješ. 6Vsta�, jdi do m�sta a tam se dovíš, co máš d�lat.“ 7Muži, kte�í ho doprovázeli, z�stali stát        
a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespat�ili nikoho. 8Saul vstal ze zem�, otev�el o�i, ale nic nevid�l. Museli ho 
vzít za ruce a dovést do Damašku. 9Po t�i dny nevid�l, nic nejedl a nepil. 10V Damašku žil jeden u�edník, jménem Ananiáš. 
Toho Pán ve vid�ní zavolal: „Ananiáši!“ On odpov�d�l: „Zde jsem, Pane.“ 11Pán mu �ekl: „Jdi hned do ulice, která se 
jmenuje P�ímá, a v dom� Judov� vyhledej Saula z Tarsu. Práv� se modlí 12a dostalo se mu vid�ní, jak k n�mu vchází muž 
jménem Ananiáš a vkládá na n�j ruce, aby op�t vid�l.“ 13Ananiáš odpov�d�l: „Pane, mnoho lidí mi vypráv�lo o tom 
�lov�ku, kolik zla zp�sobil brat�ím v Jeruzalém�. 14Také zde má od velekn�ží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé 
jméno.“ 15Pán mu však �ekl: „Jdi, nebo� on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národ�m i král�m   
a syn�m izraelským. 16Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ 17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil 
na Saula ruce a �ekl: „Saule, m�j brat�e, posílá m� k tob� Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cest�; chce, abys op�t 
vid�l a byl napln�n Duchem svatým.“ 18Tu jako by mu z o�í spadly šupiny, zase vid�l a hned se dal pok�tít. 19Pak p�ijal 
pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými u�edníky z�stal Saul n�kolik dní 20a hned za�al v synagógách kázat, že Ježíš je 
Syn Boží. 21Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a �íkali: „To je p�ece ten, který se snažil v Jeruzalém� vyhladit všechny vyznava-
�e tohoto jména. I sem p�išel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekn�žím.“ 22Ale Saul p�sobil �ím dál tím mocn�ji      
a svými d�kazy, že Ježíš je Mesiáš, p�ivád�l do úzkých damašské židy. 
Ga 1:15-17  „15Ale ten, který m� vyvolil už v t�le mé matky a povolal m� svou milostí, rozhodl se 16zjeviti mn� svého Syna, 
abych radostnou zv�st o n�m nesl všem národ�m. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému �lov�ku, 17ani jsem se nevypravil do 
Jeruzaléma k t�m, kte�í byli apoštoly d�íve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku.“ 
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