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� Texty na tento týden – Gn 3:19; Dt 16:15; Ex 25:8.9; Ga 5:22–26; Kaz 9:10; 1K 10:31 
 

� Základní verš 
„A tak, moji milovaní brat�í, bu�te pevní, nedejte se zviklat, bu�te stále horliv�jší v díle Pán�; vždy� víte, 

že vaše práce není v Pánu marná.“ (1K 15:58) 
 

   Práce byla od po�átku Božím plánem pro �lov�ka. V ideálním sv�t�, p�ed pádem �lov�ka do h�íchu, dal 

B�h Adamovi a Ev� úkol obd�lávat a st�ežit zahradu (Gn 2,15). Podobn� jako jejich Stvo�itel, podle jehož 

obrazu byli stvo�eni, i oni se m�li v�novat tv�r�í práci a láskyplné služb�. To znamená, že i ve sv�t� bez 

h�íchu, smrti a utrpení m�l �lov�k pracovat. 

   I v „mezidobí“ (v �ase po ideálním sv�t� bez h�íchu a p�ed slíbenou novou zemí) máme práci považovat 

za jedno z Božích požehnání. V židovském národ� se každé dít� vyu�ilo n�jakému �emeslu. �íkalo se, že 

otec, který svého syna nevyu�uje žádnému �emeslu, z n�j vychová zlo�ince. Ježíš, Boží Syn, mnoho let plnil 

v�li svého Otce tak, že poctiv� pracoval jako tesa�. Z�ejm� vyráb�l obyvatel�m Nazareta nábytek a r�zné 

zem�d�lské ná�adí (Mk 6,3). Bylo to sou�ástí p�ípravy na jeho pozd�jší službu. Apoštol Pavel konal Boží 

dílo nejen v sobotu, kdy diskutoval v synagoze, ale také když rok a p�l pracoval spolu s Akvilou a Priscillou 

jako výrobce stan� (Sk 18,1–4; 2Te 3,8–12). Tento týden budeme hovo�it o práci jako Božím daru a o její 

roli v k�es�anské výchov� a našem osobním r�stu. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Práce – povinnost nebo požehnání? 
- Práce a náš osobní r�st 
- Poctiv� odvedená práce 
- Práce a náš duchovní život 
- Práce a naše zodpov�dnost p�ed Bohem 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 6. prosince – Práce – povinnost nebo požehnání? 
Kaz 3:12.13.22  „12Poznal jsem, že není pro n�ho nic lepšího, než se radovat a konat v život� dobro.      
13A tak je tomu s každým �lov�kem: to, že jí a pije a okusí p�i veškerém svém pacht�ní dobrých v�cí, je dar 

Boží. 
22Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se �lov�k raduje z toho, co koná, nebo� to je jeho podíl. Kdo 

mu dá nahlédnout, co se stane po n�m?“ 

Gn 3:19  „V potu své tvá�e budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do zem�, z níž jsi byl vzat. Prach jsi         

a v prach se navrátíš.“ 
 

PO 7. prosince – Práce a náš osobní r�st 
Dt 16:15 �SP  „Po sedm dní slav svátek Hospodinu, svému Bohu, na míst�, které Hospodin vyvolí, protože 

Hospodin, tv�j B�h, ti požehná ve vší tvé úrod� a p�i všem díle tvých rukou. Jen bu� radostný.“ 

Kaz 9:10 B21  „�ehokoli se chopí tvá ruka, tomu se v�nuj ze všech sil – vždy� mí�íš do hrobu, kde není co 

d�lat, kde chybí smysl, moudrost i v�d�ní!“ 

P� 21:25  „Lenocha usmrtí choutky, nebo� jeho ruce odmítají práci.“ 

Jr 1:16  „Vyhlásím jim své soudy nad všemi jejich zlými skutky, že m� opustili; jiným boh�m pálili ka-

didlo a klan�li se dílu svých rukou.“ 
P� 10:4  „Zchudne, kdo pracuje zahál�ivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.“ 
P� 12:14  „Ovocem svých úst se každý dob�e nasytí, skutek rukou se �lov�ku vrátí.“ 
Ž 90:17  „Vlídnost Panovníka, Boha našeho, bu� s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou u�i� pev-
ným!“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. P�e�t�te si Kaz 2,18–24. Jak m�že Šalomoun považovat práci za požehnání i kletbu v téže �ásti Bible? 
Jaké rady v textu ukazují na velký význam toho, jak k naší práci p�istupujeme? 
 

2. Tím, že pracujeme, staráme se o svou rodinu. Jak m�žeme p�enést sv�j pozitivní p�ístup k práci i na naše 
rodiny? 
 

3. Je dobré, pokud máme stanovenou hranici mezi dob�e vykonanou prací a workoholismem. Jak zabránit 
tomu, abychom ji nep�ekra�ovali? (Viz Kaz 2,23.) 
 

4. Pavel jasn� �ekl: „Když jsme u vás byli, p�ikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, a� nejí!“ (2Te 3,10) 
Tato zásada má ur�it� smysl. Napadají vás n�jaké p�íklady, kdy a kde se nedá aplikovat? Pro� si musíme 
být jisti, že se z tohoto pravidla nestane zákon, který se nikdy nesmí porušit? 
 

 
� 
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PÁ 11. prosince – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si texty Gn 3; Kaz 2,18–23, Ef 6,5–8 a 3. kapitolu „Nev�ra a její d�sledky“ z knihy Ellen G. White-

ové Na úsvitu d�jin (PP 52–62; NUD 18–22). 

   Práce – kletba, nebo požehnání? Zdálo by se, že byla sou�ástí kletby h�íchu (Gn 3,17). Pokud si však 

biblický text p�e�teme pozorn�ji, zjistíme, že prokletá byla zem, ne práce. Ellen G. Whiteová �íká, že Božím 

úmyslem bylo, aby práce byla požehnáním: „Rozhodnutí, že lidským úd�lem bude nadále život d�iny          

a starostí, bylo motivováno láskou. H�íšný �lov�k pot�eboval ur�itý výchovný prost�edek, aby bylo drženo 

na uzd� požitká�ství a váše� a aby se rozvinuly zvyky sebeovládání. To bylo sou�ástí Božího velkého plánu 

k obnovení �lov�ka.“ (PP 60; NUD 21.22) Nestala se práce svou jednotvárností, množstvím nebo nespráv-

ným místem na žeb�í�ku hodnot pro nás kletbou? Bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíme, musíme se 

nau�it dívat na práci ze správné perspektivy. K�es�anská výchova má pomoci lidem uv�domit si hodnotu 

práce, ale zárove� si z ní neud�lat modlu. 
Gn 3  „1Nejzchytralejší ze vší polní zv��e, kterou Hospodin B�h u�inil, byl had. �ekl žen�: „Jakže, B�h vám zakázal jíst 
ze všech strom� v zahrad�?“ 2Žena hadovi odv�tila: „Plody ze strom� v zahrad� jíst smíme. 3Jen o plodech ze stromu, 
který je uprost�ed zahrady, B�h �ekl: ‚Nejezte z n�ho, ani se ho nedotkn�te, abyste nezem�eli.‘“ 4Had ženu ujiš�oval: 
„Nikoli, nepropadnete smrti. 5B�h však ví, že v den, kdy z n�ho pojíte, otev�ou se vám o�i a budete jako B�h znát dobré    
i zlé.“ 6Žena vid�la, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro o�i, strom slibující všev�doucnost. Vzala tedy z jeho 
plod� a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 7Ob�ma se otev�ely o�i: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy 
fíkové listy a p�epásali se jimi. 8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahrad� za denního vánku. I ukryli 
se �lov�k a jeho žena p�ed Hospodinem Bohem uprost�ed stromoví v zahrad�. 9Hospodin B�h zavolal na �lov�ka: „Kde 
jsi?“ 10On odpov�d�l: „Uslyšel jsem v zahrad� tv�j hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ 11B�h mu 
�ekl: „Kdo ti pov�d�l, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z n�hož jsem ti zakázal jíst?“ 12	lov�k odpov�d�l: „Žena, 
kterou jsi mi dal, aby p�i mn� stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ 13Proto �ekl Hospodin B�h žen�: „Cos to 
u�inila?“ Žena odpov�d�la: „Had m� podvedl a já jsem jedla.“ 14I �ekl Hospodin B�h hadovi: „Protožes to u�inil, budeš 
proklet, odvržen ode všech zví�at a ode vší polní zv��e. Polezeš po b�iše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 
15Mezi tebe a ženu položím nep�átelství, i mezi sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 16Žen� 
�ekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti t�hotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on 
nad tebou bude vládnout.“ 17Adamovi �ekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z n�hož jsem ti zakázal jíst. 
Kv�li tob� nech� je zem� prokleta; po celý sv�j život z ní budeš jíst v trápení. 18Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní 
byliny. 19V potu své tvá�e budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do zem�, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrá-
tíš.“ 20	lov�k svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých. 21Hospodin B�h ud�lal 
Adamovi a jeho žen� kožené suknice a p�iod�l je. 22I �ekl Hospodin B�h: „Te� je �lov�k jako jeden z nás, zná dobré i zlé. 
Nep�ipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ nav�ky.“ 23Proto jej Hospodin B�h vyhnal ze zahrady           
v Edenu, aby obd�lával zemi, z níž byl vzat. 24Tak �lov�ka zapudil. Východn� od zahrady v Edenu usadil cheruby s míha-
jícím se plamenným me�em, aby st�ežili cestu ke stromu života.“ 
Kaz 2:18-23  „18Pojal jsem v nenávist všechno své klopotné pacht�ní pod sluncem, nebo� jeho plody zanechám �lov�ku, 
který bude po mn�. 19Kdo ví, bude-li moudrý nebo pomatený, p�esto se však zmocní všeho, �eho jsem se p�i své moudrosti 
pod sluncem klopotn� dopachtil. Také to je pomíjivost. 20Odvrátil jsem se od toho se srdcem plným zoufalství nad vším 
svým klopotným pacht�ním pod sluncem. 21N�který �lov�k se pachtí moud�e, dovedn� a prosp�šn�, ale musí sv�j podíl 
p�edat �lov�ku, který se s tím nepachtil. Také to je pomíjivost a prašpatná v�c. 22Vždy� co má �lov�k z veškerého svého 
pacht�ní, z honi�ky za žádostmi svého srdce, z toho , jak se pod sluncem pachtí? 23Všechny jeho dny jsou samá bolest        
a jeho lopota je plná ho�e; jeho srdce mu nedá spát ani v noci. I to je pomíjivost.“ 
Ef 6:5-8  „5Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z up�ímného p�esv�d�ení jako Krista. 6Nejen 
naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kte�í rádi plní Boží v�li 7a lidem slouží ochotn�, jako by 
sloužili Pánu. 8Víte, že Pán odm�ní každého, kdo n�co dobrého u�iní, a� je to otrok nebo svobodný.“ 
 

� 
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Neh 6:9  „Ti všichni nás cht�li zastrašit. �íkali si: „Upustí od díla a ono se neuskute�ní.“ „Proto nyní, Bože , posilni mé 
ruce!““ 
 

ÚT 8. prosince – Poctiv� odvedená práce 
Ex 25:8.9  „8A� mi ud�lají svatyni a já budu bydlet uprost�ed nich. 9Ud�láte všechno p�esn� podle toho, 

co ti ukazuji jako vzor svatého p�íbytku i vzor všech bohoslužebných p�edm�t�.“ 
Ex 25:23-30  „23Zhotovíš st�l z akáciového d�eva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a p�l lokte. 
24Obložíš jej �istým zlatem a opat�íš jej dokola zlatou obrubou. 25Ud�láš mu také dokola na dla� širokou lištu a k lišt� 
ud�láš dokola zlatou obrubu. 26Opat�íš jej �ty�mi zlatými kruhy a p�ipevníš je ke �ty�em roh�m p�i jeho �ty�ech nohách. 
27Kruhy budou t�sn� pod lištou, aby držely ty�e na nošení stolu. 28Ty�e zhotovíš z akáciového d�eva a potáhneš je zlatem; 
na nich se st�l bude nosit. 29Zhotovíš k n�mu též mísy, pánvi�ky, konvice a ob�tní misky používané k úlitb�; zhotovíš je       
z �istého zlata. 30Pravideln� budeš klást p�ede mne na st�l p�edkladný chléb.“ 
Ex 31:1-6  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„Hle�, povolal jsem jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova,       
z pokolení Judova. 3Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, d�vtipem a znalostí každého díla, 4aby um�l dovedn� 
pracovat se zlatem, st�íbrem a m�dí, 5opracovávat kameny pro vsazování a obráb�t d�evo ke zhotovení jakéhokoli díla. 
6Dal jsem mu také k ruce Oholíaba, syna Achísamakova z pokolení Danova. A do srdce každého dovedného �emeslníka 
jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti p�ikázal.“ 
Ex 35:30-35  „30Mojžíš �ekl Izraelc�m: „Hle�te, Hospodin povolal jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova,        
z pokolení Judova. 31Naplnil ho Božím duchem, aby m�l moudrost, d�vtip a znalost pro každé dílo 32a um�l dovedn� 
pracovat se zlatem, st�íbrem a m�dí, 33opracovávat kameny pro vsazování a obráb�t d�evo, aby dovedl ud�lat každé 
navržené dílo. 34Dal mu i schopnost vyu�ovat, jemu i Oholíabovi, synu Achísamakovu z pokolení Danova. 35Obda�il je 
dovedností zhotovovat jakékoli dílo �emeslnické, um�lecké, výšivká�ské, na látce purpurov� fialové, nachové a karmínové 
a na jemném plátn�, i dílo tkalcovské; aby dovedli ud�lat jakékoli dílo a pracovat s vynalézavostí.““ 
Ex 36:1.2  „1Besaleel s Oholíabem a všichni, kdo byli dovední a jimž dal Hospodin moudrost a d�vtip, aby se vyznali ve 
veškerém díle pro službu ve svatyni, dali se tedy do práce podle toho, jak Hospodin p�ikázal. 2Mojžíš povolal Besaleela     
s Oholíabem a všechny dovedné, jež Hospodin obda�il moudrostí, všechny, jež srdce pudilo, aby p�istoupili k práci na 
tom díle.“ 
 

ST 9. prosince – Práce a náš duchovní život 
Ga 5:22-26  „22Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trp�livost, laskavost, dobrota, v�rnost, 
23tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 24Ti, kte�í náležejí Kristu Ježíši, uk�ižovali sami 

sebe se svými vášn�mi a sklony. 25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také �ídit. 26Nehledejme 

prázdnou slávu, nebu�me jeden k druhému vyzývaví, nezávi�me jeden druhému.“ 
 

�T 10. prosince – Práce a naše zodpov�dnost p�ed Bohem 
Kaz 9:10  „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, nebo� není díla ani myšlenky ani poznání ani 

moudrosti v �íši mrtvých, kam odejdeš.“ 

1K 10:31  „A� tedy jíte �i pijete �i cokoli jiného d�láte, všecko �i�te k sláv� Boží.“ 
1Pt 2:5  „I vy bu�te živými kameny, z nichž se staví duchovní d�m, abyste byli svatým kn�žstvem a p�inášeli duchovní 
ob�ti, milé Bohu pro Ježíše Krista.“ 
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