Program Dorostu OÁZA – ROK 2008 - téma: ČAS
6. O čase z Bible: Kazatel 3,1-8
ONDRA:Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
A) Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat,
B) Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat,
C) Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat
D) Je čas kameny rozhazovat, i čas kameny sbírat,
E) Je čas objímat i čas objímání zanechat,
F) Je čas hledat i ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat,
G) Je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit,
A) Je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
8. Citáty o čase:
A) Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.
B) Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě má jen šedesát minut.
C) Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene.
D) Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jsou příliš rychlé.
E) Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem.
F) Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech.
G) Čas mění všechno, i časy.
A) Nejblíže všemu velkému stojí věčnost.
B) Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky.
C) Století připadá jako dlouhá doba, zvlášť když vám někdo dluží peníze, ale z
astronomického hlediska uběhne jedna dvě.
D) Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
E) Kdo není připraven dnes, bude zítra tím míň.
F) Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme získat čas.
H) Jeden dnešek má cenu dvou zítřků.
A) Čas je mnohem cennější než peníze. Peněz můžete získat více, ale času ne.
B) Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni,
jsme efektivní.
C) Čas jsou sice peníze, ale nelze si ho uložit do banky, aby nám přinášel úroky.
D) Šťastný člověk nevnímá čas.
E) Nikdy jsem se nepodřizoval hodinám. Hodiny jsou vyrobené pro člověka a ne člověk pro
hodiny.
F) Neschopnost využívat volného času vede k tomu, že chceme volného času stále víc.
G) Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho
udělat, bez času nic.
A) Čas je drahocenná útrata.
B) Když se člověk rozhodne něco udělat, čas se vždycky nějak najde.
C) Kdo nedokáže řídit svůj čas, nedokáže řídit vůbec nic!
D) Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně
mnoho.
E) Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny...
F) Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit k
starým dobrým časům.
G) Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.

scénka: ČAS NA TOHO, KTERÝ DÁVÁ ČAS
Večer:
Marek: Tak, zítra si nastavím budík zase o tři čtvrtě hodiny dříve, abych měl čas na setkání
se svým Bohem. Takže nebudu vstávat 5.30, ale 4.45. Jde spát.
Ráno: zvoní budík, Marek se probudí a MLUVÍ HLAS: Marku, už na Tebe čekám. Tvůj Bůh.
ho zaklapne - řekne. Ách, mě se nechce, Bože, ty vidíš mou únavu. Setkám se s Tebou, určitě,
udělám si na Tebe čas cestou do školy, jedu přece skoro hodinu vlakem.
Spí dál, zaspí.
Probudí se, rychle se obleče a utíká na vlak. Stihne přibalit i Bibli.
Ve vlaku potká svou spolužačku. Přisedne si k ní.
Marek: Ahoj
Saša: Ahoj. MLUVÍ HLAS: Marku, jsem připraven se s Tebou setkat.
Marek: Prosím, Bože, ještě ne, když je tu Saša. Ale pak si na Tebe určitě čas udělám.
Rozhovor se Sašou: volně
Ve škole: paní učitelka: přichází, učí.
Vyvolává Sašu: zkouší ji ze slepé mapy. Ukažte města: .....
Vyvolá i Marka: Zkouší jej z povrchu a vodstva: Pohoří a řeky ..... Marek dostane 5.
MLUVÍ HLAS: Marku, stále na Tebe čekám.
Marek je ale nahněvaný a hlas ignoruje.
Zpáteční cesta domů, příchod domů. Marek hodí tašku na zem, sedne si a vydechne.
Marek: No, teď bych mohl věnovat čas setkání s Bohem.
MLUVÍ HLAS: Já už se na to, Marku, moc těším.
Když tu zazvoní telefon: crrrrrrr. Volá kamarádka Vanda, Marek zvedne telefon.
Vanda: No čus. Přijdeš do půl hodinky na hřiště. Zrovna to tu rozjíždíme. Bude to pěknej
fičák. Dneska tu přijede kapela SIX DOWN, a lidi do 190cm mají vstup zdarma. Skvělá
nabídka, co říkáš?
Marek: No víš, zrovna .... (odmlčí se). SLYŠÍ HLAS: Marku, já jsem připraven.
Marek rychle odpoví: OK, už tam valím. A běží na hřiště (ze sálu).
Večer přijde, je 21.30 hodin.
SLYŠÍ HLAS: Marku, já na Tebe tady celou tu dobu čekám, mám pro Tebe čas.
Marek:Už to bude, Bože, jen shlédnu můj oblíbený seriál. Víš, on trvá jen 45 minut. Pak si
určitě udělám čas na Tebe.
Marek sleduje seriál: čas na hodinách běží.... Je 22.30
Marek: Tak skočím do sprchy ať nesmrdím a pak už se setkám s Bohem. Budu už v posteli.
Času budu mít! Sprchuje se. Píská si u toho. Pak vleze do postele. Vezme si Bibli.
MLUVÍ HLAS: Marku, vítám Tě.
Marek otevře Bibli a začne si číst. Po chviličce ale usne. Spí.
Probudí se a řekne: Ach, usnul jsem: Bože, promiň. Ale víš co, zítra ráno Ti to vynahradím.
Budu vstávat o tři čtvrtě hodiny dřív.
MLUVÍ HLAS: Marku, já mám na Tebe čas stále, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v
roce. Jsem přece Bůh.
Dopis od Boha:
A) Není nic, není čas, není den, není noc, jsem jen já - Bůh. A nemám čas. Jsem nad ním vysoko. Mne čas netlačí. Jsem pořád. Jsem, který jsem. Byl jsem na počátku, tvořil jsem
počátek, ale já už jsem byl. Však nechtěl jsem být sám, tak člověka jsem učinil - a dal mu čas,

aby poznal nás. Světla na nebi jsem udělal, nebeské hodiny to jsou. Netikají, nenatahují se,
nenabíjí - a přece jdou.
B) Čas běží a hle - člověk tu jest. Ku svému obrazu jsem jej učinil, aby se v čase, který jsem
mu dal, jen maličko o život věčný se přičinil. Mám času dost, a ten čas jsem mu dal - však on
stále úpí - nemám čas. Jak to, člověče, že úpíš - nemám čas? Vždyť přece sám jsem ti ho dal.
Dal jsem ho, aby sis jej užíval a svého Stvořitele poznal.
C) Já vládnu časem, praví Bůh, zastavit jej či posunout, můj problém vůbec není. A ty,
člověče, tak moc umět bys to chtěl, však život svůj ani prodloužit ti nejde. Tvé přání jest - ó
kdyby den pětadvacet hodin měl, či týden 8 dní. 8 den schází nám, člověče, zpíváš ve své
písni, to dokazuje jen, že žiješ v časové tísni. Ale tvůj Bůh - má času dost.
D) Jen zastav se u něj, postůj, a naber čas. Jen nabírej. Ty však tak často říkáš - nemám čas.
Když jsem na tebe shlédl, člověče, jak v čase topíš se, sám jsem si čas vyměřil, kdy na Zem k
Tobě do času, se i já - Bůh ponořil.V tom čase jsem ti ukázal, že vládnu jím. Tři roky na Zemi
jsem mocně působil, v čase jako ty - na rozdíl od tebe, jsem můj čas vždy využil.
E) No ale nevadí - vždyť od toho jsem Bůh, abych ti odpustil. To umím, to mi problém
nedělá. Avšak - obrať se ke mně - v čase, který jsem ti dal. To musíš zvládnout sám svobodnou vůli jsem ti k tomu dal. Ale ty říkáš - nemám čas.
F) Až starosti se na tě vysypou a ty nevíš, jak dál, pak vzpomeneš si na Boha, který čas ti dal.
A když jsi to udělal už dříve, svůj čas jsi využil, pak poznal jsi to, po čem jsem toužil.
Po tobě, člověče. Nyní jsi můj - využívej čas, který jsem ti dal. Nebude navěky - to věz a s tím
počítej. Tak jako jsem jej utvořil, svinu jej zase pryč a pak i pro tebe čas bude nic.
G) Zatím čas máš, abys jej užíval a se mnou jsi rozmlouval. Jak často však mi odpovíš počkej, teď nemám čas. Já čekám - avšak ty nevíš jednu věc - sám sebe o čas okrádáš. Vždyť
já ho mám a ty ho chceš, vnímáš ten paradox, můj člověče?
VŠICHNI: A tak pojď a nabírej, a budeš ho mít víc. Já čekám, mám času dost. Jsem Bůh.

