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Týden od 6. do 12. prosinceLekce 11

11

Práce jako nástroj r stu
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 počátku Božím plánem pro člověka. V ideálním světě, před pádem člověka 
do hříchu, dal Bůh Adamovi a Evě úkol obdělávat a střežit zahradu (Gn 2,15). Podobně jako 
jejich Stvořitel, podle jehož obrazu byli stvořeni, i oni se měli věnovat tvůrčí práci a láskypl-
né službě. To znamená, že i ve světě bez hříchu, smrti a utrpení měl člověk pracovat. 

I v „mezidobí“ (v čase po ideálním světě bez hříchu a před slíbenou novou zemí) máme 
práci považovat za jedno z Božích požehnání. V židovském národě se každé dítě vyučilo 
nějakému řemeslu. Říkalo se, že otec, který svého syna nevyučuje žádnému řemeslu, z něj 
vychová zločince. Ježíš, Boží Syn, mnoho let plnil vůli svého Otce tak, že poctivě praco-
val jako tesař. Zřejmě vyráběl obyvatelům Nazareta nábytek a různé zemědělské nářadí 
(Mk 6,3). Bylo to součástí přípravy na jeho pozdější službu. Apoštol Pavel konal Boží dílo 
nejen v sobotu, kdy diskutoval v synagoze, ale také když rok a půl pracoval spolu s Akvilou 
a Priscillou jako výrobce stanů (Sk 18,1–4; 2Te 3,8–12). Tento týden budeme hovořit o práci 
jako Božím daru a o její roli v křesťanské výchově a našem osobním růstu.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Práce – povinnost nebo požehnání?- Práce a náš osobní růst- Poctivě odvedená práce- Práce a náš duchovní život- Práce a naše zodpovědnost před Bohem- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

-jcHB
Zvýraznění
Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim kamenem úrazu.

-jcHB
Zvýraznění
1Potom odešel Pavel z Athén a přišel do Korintu.2Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscillou z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi sblížil,3zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo – dělali stany.4Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany.

-jcHB
Zvýraznění
8ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.9Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.10Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!11Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.12Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
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PRÁCE Ð POVINNOST NEBO POŽEHNÁNÍ?
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? (Kaz 3,12.13.22)
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. (Gn 3,19)

Osobní studium
Když mluvíme o práci, často se nám spojuje 
s námahou a nutností. Musíme pracovat, 
abychom měli co dát na stůl, mohli zapla-
tit účty a trochu si ušetřili na horší časy. 
Na druhou stranu ale ztratit zaměstnání je 
pro nás často horší než se vyrovnat se špat-
nými pracovními podmínkami.

Práce dává člověku zároveň i pocit hod-
noty a identity. Když se má někdo druhým 
představit, kromě jména většinou zmíní 
i své povolání, které definuje, kým je. Pro 
řadu lidí je smysluplná práce tak důležitá, že 
jen těžce snášejí odchod do důchodu. Práce 
je důvod, proč ráno vstáváme. Zaměstnejte 
teenagera prací, která ho bude bavit, a bude 
o jednoho kandidáta na páchání kriminali-
ty méně. 

Přečti si úvodní verš Gn 3,19. Jaký je kon-
text tohoto verše? Co říká o práci? Jakým 
různým způsobem se dají tato slova (možná 
i nesprávně) pochopit?

Práce, kterou dostali za úkol naši prarodi-
če před pádem do hříchu, se po pádu najed-
nou mění, dostává novou podobu. Pro něko-
ho je práce pouze denní dřinou, která končí 
smrtí. Mnozí lidé pracují v zaměstnání, které 
je vůbec nenaplňuje, a doufají, že se ve zdraví 
dočkají důchodu. Pro jiné je naopak práce víc 
než vlastní život. Je smyslem jejich existen-
ce, posláním, nebo dokonce zdrojem osobní 
identity. Bez práce se těchto lidí zmocňuje 
deprese nebo ztrácejí smysl života. Nevědí, 
co mají dělat nebo kam se mají podít. Stává 
se, že po odchodu do důchodu se fyzicky 
a psychicky zhroutí a předčasně umírají.

Jako křesťané potřebujeme najít správný 
(tedy Boží) a vyvážený vztah k práci. Práce 
je více než ekonomická nezbytnost. Člověk 
není jen zaměstnanec. Správně bychom to 
měli chápat tak, že naše práce je službou, 
která vyjadřuje náš vztah k Bohu, a kterou 
také rosteme k jeho obrazu. Máme-li děti, 
pak je naším úkolem předat jim právě tako-
vý postoj k práci.

Co tvoje práce? Je pro tebe povinností, nebo radostí? Dokážeš v ní vid t požehnání, které 
ti dává B h? A pokud ne, jak by se to mohlo zm nit?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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PRÁCE A NÁŠ OSOBNÍ R ST
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. 
(Dt 16,15; SP)

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! (Kaz 9,10; B21)
Lenocha usmrtí choutky, nebo  jeho ruce odmítají práci. (P  21,25)
Vyhlásím jim své soudy nad všemi jejich zlými skutky, že m  opustili; jiným boh m pálili kadidlo 
a klan li se dílu svých rukou. (Jr 1,16) 

Osobní studium
Ať už má naše práce jakoukoliv podobu – 
manuální, intelektuální, nebo i obojí – vždy 
v ní jde o to, že člověk musí vyvinout urči-
té úsilí, aktivitu, námahu, aby se mu po-
dařilo zrealizovat to, co je potřebné. Když 
biblické texty hovoří o práci „vlastníma 
rukama“, neodkazují vždy nutně na práci 
manuální, ale vystihují tímto názorným 
obrazem právě ono osobní úsilí a určitou 
námahu, kterou každý z nás musí vynalo-
žit, aby mohl vykonat to, co si předsevzal. 
A právě tento rozměr práce nás v životě 
někam posouvá a přispívá k rozvoji naše-
ho charakteru.

Co říkají dnešní úvodní texty o práci? Jak 
přitom používají symbol „rukou“?

Dt 16,15

Kaz 9,10

Př 21,25

Jr 1,16

Bůh nám umožňuje dělat „dílo našich ru-
kou“, abychom mohli prožívat naplnění a ra-

dost (viz Př 10,4; 12,14). Člověk není v životě 
skutečně šťastný, pokud se nemusí o nic 
snažit a překonávat překážky, pokud nemů-
že dělat a dosáhnout něčeho smysluplného. 
Je možné mít velké plány, hovořit o nich, ale 
naše osobnost skutečně roste teprve tím, že 
něco skutečně děláme.

„Dílo našich rukou“ je pro nás Božím 
požehnáním (Ž 90,17). Umožňuje nám žít 
smysluplným životem. Ale hlavním Božím 
záměrem je, aby práce našich rukou byla 
požehnáním pro jiné. Pavel píše, že musí-
me pracovat, musíme svýma rukama dělat 
něco užitečného, abychom se měli o co po-
dělit s ostatními. Sám Pavel žil podle tohoto 
principu.

„Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly 
na všechno, co jsem potřeboval já i moji 
společníci.

Tím vším jsem vám ukázal, že máme tak-
to pracovat, pomáhat slabým a mít na pamě-
ti slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Blaze tomu, 
kdo dává, ne tomu, kdo bere.‘“ (Sk 20,34.35)

Nehemjášova jednoduchá modlitba by 
měla být i naší modlitbou: „Proto nyní, Bože, 
posilni mé ruce!“ (Neh 6,9)

Jaký máš postoj k práci? Jak m že být tvá práce v tším požehnáním pro druhé?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.

-jcHB
Zvýraznění
Ovocem svých úst se každý dobře nasytí, skutek rukou se člověku vrátí.

-jcHB
Zvýraznění
Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným!

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si: „Upustí od díla a ono se neuskuteční.“ „Proto nyní, Bože , posilni mé ruce!“
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POCTIV  ODVEDENÁ PRÁCE
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 25,8.9)

Osobní studium
Text zaznamenaný v Ex 25,10–30,38 je velmi 
podrobným návodem k postavení svatyně. 
Co tě v této stati nejvíce zaujalo na jednot-
livých detailech, které Bůh nařizuje Mojží-
šovi? Co se na základě těchto veršů můžeš 
dozvědět o Bohu?

Když Bůh přikázal Mojžíšovi, aby pro něj 
postavil stan, mohl Mojžíš říct: „Žádný pro-
blém, Pane! Před čtyřiceti lety jsem utekl 
z Egypta a od té doby stále stavím stany… 
Dej mi minutu!“ Pro každého, kdo žil v teh-
dejší polonomádské midiánské kultuře, bylo 
postavit stan jednoduchou záležitostí. Do-
kázal to udělat mechanicky, a přitom ještě 
přemýšlet o mnohem důležitějších věcech. 
Mojžíš zřejmě nečekal, že dostane tak detail-
ní projekt (ačkoli ve své podstatě šlo o po-
měrně jednoduchou architektonickou stav-
bu), a navíc dlouhý seznam „jak na to“, který 
se týkal každého kusu vnitřního zařízení 
a oděvu kněží – téměř 150 pokynů podrob-
ně rozepsaných bod po bodu. Například při 
zhotovování jednoduchého stolu měl Mojžíš 
postupovat v sedmi krocích (Ex 25,23–30). 

Hospodin popsal stavbu „svého“ stanu 
velmi podrobně a do detailů (podobně po-

pisoval i obětní rituály). Svědčí to o touze 
vytvořit dokonalé mistrovské dílo. Svatostá-
nek měl být zhotoven z materiálů té nejvyšší 
kvality. Design byl dokonalý, bezchybný. 
Práce musela být vynikající. Poselství bylo 
jasné: „Bůh neakceptuje nedbalou práci!“ 

Stavba měla mít vysokou úroveň. Hospo-
din sám dal nejen podnět k dosažení tohoto 
cíle, ale postaral se i o lidské zdroje. V Ex 31,1–6 
a 35,30–36,1 čteme, že Bůh sám obdaroval 
lidi potřebnými dovednostmi. Tito muži byli 
„naplněni Duchem“. Bůh jim dal schopnosti 
a znalosti v každé odborné práci, takže stavba 
příbytku a jeho zařízení mohla postupovat 
tak, „jak Hospodin přikázal“ (Ex 36,1). Tito 
dva moudří a zkušení řemeslníci byli navíc 
obdarováni schopností vyučovat (Ex 35,34), 
aby se jejich znalosti a dovednosti v izraelské 
komunitě zachovaly. K těmto dvěma mužům, 
kteří jsou označeni za vůdce povolané Bohem, 
se připojili další muži, kteří dostali podobné 
dary (Ex 36,2). 

I když jsme hříšní lidé, každý úkol máme 
plnit s maximálním nasazením. Neplatí 
žádná výmluva. Bůh od nás očekává, že 
svou povinnost splníme vždy co nejlépe 
a svůj talent, zručnost, čas a vzdělání využi-
jeme co nejužitečněji.

Kdy jsi m l ze své práce velkou radost? Kdy ses cítil opravdu užite ný? Co bys poradil n -
komu, koho práce nudí nebo v ní nenachází žádné pot šení? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
23Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a půl lokte.24Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou.25Uděláš mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště uděláš dokola zlatou obrubu.26Opatříš jej čtyřmi zlatými kruhy a připevníš je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.27Kruhy budou těsně pod lištou, aby držely tyče na nošení stolu.28Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; na nich se stůl bude nosit.29Zhotovíš k němu též mísy, pánvičky, konvice a obětní misky používané k úlitbě; zhotovíš je z čistého zlata.30Pravidelně budeš klást přede mne na stůl předkladný chléb.

-jcHB
Zvýraznění
30Mojžíš řekl Izraelcům: „Hleďte, Hospodin povolal jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova.31Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo32a uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,33opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo.34Dal mu i schopnost vyučovat, jemu i Oholíabovi, synu Achísamakovu z pokolení Danova.35Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoli dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurově fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně, i dílo tkalcovské; aby dovedli udělat jakékoli dílo a pracovat s vynalézavostí.“

-jcHB
Zvýraznění
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2„Hleď, povolal jsem jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova.3Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla,4aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,5opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo ke zhotovení jakéhokoli díla.6Dal jsem mu také k ruce Oholíaba, syna Achísamakova z pokolení Danova. A do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti přikázal

-jcHB
Zvýraznění
1Besaleel s Oholíabem a všichni, kdo byli dovední a jimž dal Hospodin moudrost a důvtip, aby se vyznali ve veškerém díle pro službu ve svatyni, dali se tedy do práce podle toho, jak Hospodin přikázal.2Mojžíš povolal Besaleela s Oholíabem a všechny dovedné, jež Hospodin obdařil moudrostí, všechny, jež srdce pudilo, aby přistoupili k práci na tom díle.

-jcHB
Lístek s poznámkou
Ex 36:11Besaleel s Oholíabem a všichni, kdo byli dovední a jimž dal Hospodin moudrost a důvtip, aby se vyznali ve veškerém díle pro službu ve svatyni, dali se tedy do práce podle toho, jak Hospodin přikázal.
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PRÁCE A NÁŠ DUCHOVNÍ ŽIVOT
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. 
(Ga 5,22–26)

Osobní studium
Naši práci a duchovní život nelze oddělit. 
Křesťanství není oděv, který si oblékáme 
nebo svlékáme, když se nám změní nálada 
nebo přecházíme různými fázemi života. 
Naplno žité křesťanství spoluvytváří no-
vého člověka, což se projeví v každé oblasti 
života – včetně naší práce.

V úvodních verších se hovoří o „ovoci“ 
působení Ducha svatého v životě věřícího 
člověka. Které z těchto vlastností a projevů 
jsou patrné i ve tvém životě a ve tvé každo-
denní práci?

Apoštol Pavel ve svém listu Galatským 
jasně a otevřeně hovoří o tom, že vliv Ducha 
svatého na náš život se projeví velmi kon-
krétně a hmatatelně v našem každodenním 
životě, chování a jednání. Budeme-li spojeni 
s Kristem, budeme žít jako věřící ve všech 
aspektech našeho života.

V jedné z adventistických nemocnic 
na Floridě ležel umírající pacient. Jeho nej-
bližší kamarád bděl u jeho postele. Sestřič-

ky pacienta často navštěvovaly a staraly 
se o jeho potřeby. V jednom rozhovoru se 
jich přítel pacienta zeptal, kde studovaly. 
Mnohé odpověděly, že na Florida Hospital 
College – škole, kterou rovněž provozuje 
církev adventistů. 

To udělalo na přítele velký dojem. Ná-
sledně několikrát navštívil tuto školu, aby 
zjistil, čím je zvláštní. Proč? Zdálo se mu, že 
sestry, které absolvovaly tuto křesťanskou 
školu, byly vůči jeho umírajícímu příteli 
laskavější a pečlivější než sestry z jiných 
škol. Všiml si velkého rozdílu mezi nimi 
a ostatními, pokud jde o jejich postoj k jeho 
příteli. 

Zjistil si potřebné informace o této škole 
a nakonec věnoval dar ve výši 100 000 do-
larů na vzdělávání dalších sester. Přestože 
sám nebyl adventistou a možná ani necítil 
žádné velké sympatie k adventistické věro-
uce, velmi jej oslovilo praktické křesťanství 
sester, se kterými se setkal. Být věřícím 
křesťanem totiž není jen otázka vyznání, 
ale je to zároveň způsob našeho života. 

Jak se projevuje tv j duchovní život p i pln ní každodenních povinností? Co myslíš, jaký 
vliv ší íš ve svém okolí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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PRÁCE A NAŠE ZODPOV DNOST P ED BOHEM
Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, nebo  není díla ani myšlenky ani poznání ani 
moudrosti v íši mrtvých, kam odejdeš. (Kaz 9,10)
A  tedy jíte i pijete i cokoli jiného d láte, všecko i te k sláv  Boží. (1K 10,31)

Osobní studium
Asi všichni křesťané uznávají, že jsme před 
Bohem odpovědni za to, jakým způsobem 
prožíváme svůj život. Byl nám svěřen a my 
neseme zodpovědnost za to, jakým způso-
bem používáme to, co nám bylo dáno k dis-
pozici. Tuto zodpovědnost ale nelze zú-
žit jen na hospodaření s časem (jeden den 
ze sedmi patří plně Bohu) nebo na peníze 
(desetina našeho příjmu je Boží). Vše, co 
nám bylo svěřeno, máme používat k Boží 
chvále. Být dobrým správcem toho, co nám 
bylo svěřeno, znamená odpovědnost rozví-
jet a správně využívat všechny dostupné 
zdroje. 

Petr jasně říká, že Stvořitel obdaroval kaž-
dého člověka nějakými dary. V souvislosti 
s dary hovoří o křesťanech jako o „svatém 
kněžstvu“ (1Pt 2,5). Jsme zodpovědni Bohu 
za správu všech jeho darů, ať už jde o finan-
ce, čas, energii, schopnosti nebo talent.

Uvažuj o úvodních verších (Kaz 9,10 
a 1K 10,31). Jak bychom měli pracovat a vést 
jiné lidi k tomu, aby pracovali? 

Jedním z běžných úskalí současného živo-
ta je tendence rozškatulkovat, oddělit jednot-
livé oblasti našeho života. Máme pracovní 
život, rodinný život, duchovní život, a dokon-
ce i volný čas. Někdy lidé touží oddělit tyto 
oblasti života tak, aby se buď vůbec, nebo jen 
minimálně prolínaly. Například není dobré 
nosit si práci domů, aby nezasahovala do ro-
dinných povinností. Volný čas by neměl být 
na úkor času stráveného s Bohem.

Omezení se však nemělo vztahovat na roli, 
kterou má plnit duchovní život v průběhu naší 
existence. Práce křesťana je ovlivněna spole-
čenstvím církve a vědomím blízkého vztahu 
s Bohem. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme 
prožívat Boží přítomnost. Oddělit náš nábo-
ženský život, omezit Boha na jeden den či ho-
dinu nebo na jednu oblast života, to znamená 
odmítnout Boží přítomnost v těch ostatních. 

Je možné odd lit duchovní život od ostatních oblastí života? Jak dosáhnout toho, aby se 
tvá duchovnost projevila ve všem, co d láš? Je t eba o to usilovat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si texty Gn 3; Kaz 2,18–23, Ef 6,5–8 a 3. kapitolu „Nevěra a její důsledky“ z knihy 

Ellen G. Whiteové Na úsvitu dějin (PP 52–62; NUD 18–22). 
Práce – kletba, nebo požehnání? Zdálo by se, že byla součástí kletby hříchu (Gn 3,17). Po-

kud si však biblický text přečteme pozorněji, zjistíme, že prokletá byla zem, ne práce. Ellen 
G. Whiteová říká, že Božím úmyslem bylo, aby práce byla požehnáním: „Rozhodnutí, že 
lidským údělem bude nadále život dřiny a starostí, bylo motivováno láskou. Hříšný člověk 
potřeboval určitý výchovný prostředek, aby bylo drženo na uzdě požitkářství a vášeň a aby 
se rozvinuly zvyky sebeovládání. To bylo součástí Božího velkého plánu k obnovení člově-
ka.“ (PP 60; NUD 21.22) Nestala se práce svou jednotvárností, množstvím nebo nesprávným 
místem na žebříčku hodnot pro nás kletbou? Bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíme, 
musíme se naučit dívat na práci ze správné perspektivy. Křesťanská výchova má pomoci 
lidem uvědomit si hodnotu práce, ale zároveň si z ní neudělat modlu. 

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 i-
stupujeme? 

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 workoholis-
mem. 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:02
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Zvýraznění
1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“6Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.7Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.9Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“10On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“11Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“12Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“13Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“14I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.15Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“16Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“17Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.18Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.19V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“20Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých.21Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“23Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.24Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

-jcHB
Zvýraznění
18Pojal jsem v nenávist všechno své klopotné pachtění pod sluncem, neboť jeho plody zanechám člověku, který bude po mně.19Kdo ví, bude-li moudrý nebo pomatený, přesto se však zmocní všeho, čeho jsem se při své moudrosti pod sluncem klopotně dopachtil. Také to je pomíjivost.20Odvrátil jsem se od toho se srdcem plným zoufalství nad vším svým klopotným pachtěním pod sluncem.21Některý člověk se pachtí moudře, dovedně a prospěšně, ale musí svůj podíl předat člověku, který se s tím nepachtil. Také to je pomíjivost a prašpatná věc.22Vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za žádostmi svého srdce, z toho , jak se pod sluncem pachtí?23Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře; jeho srdce mu nedá spát ani v noci. I to je pomíjivost.

-jcHB
Zvýraznění
5Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.6Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli7a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.8Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
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Zvýraznění
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Podtržení




