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Týden od 19. do 25. únoraLekce Lekce 8

8

Plánování úspěchu
Texty na tento týden
Kaz 12,1; Gn 2,15; 1Tm 5,8; Ko 3,23.24; Gn 39,2–5; Př 3,5–8

Základní verš
„Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu 
dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.“ (Ko 3,23.24)

Většina lidí chce žít úspěšný a šťastný život. Žijeme však ve světě poznamenaném Většina lidí chce žít úspěšný a šťastný život. Žijeme však ve světě poznamenaném 
hříchem, kde na nás mohou z ničeho nic dopadnout tragédie a neštěstí. Otázkou pak zů-hříchem, kde na nás mohou z ničeho nic dopadnout tragédie a neštěstí. Otázkou pak zů-
stává, o jaký „úspěch“ a o jaké štěstí se máme snažit? Co vlastně považujeme za skutečný stává, o jaký „úspěch“ a o jaké štěstí se máme snažit? Co vlastně považujeme za skutečný 
„úspěch“? „úspěch“? 

Známe příběh Josefa v Egyptě. Pokud bychom měli hledat vzor opravdu úspěšného živo-Známe příběh Josefa v Egyptě. Pokud bychom měli hledat vzor opravdu úspěšného živo-
ta, Josef by se určitě dostal do úzkého výběru, je to tak? Z vězení přímo do paláce, to se jen ta, Josef by se určitě dostal do úzkého výběru, je to tak? Z vězení přímo do paláce, to se jen 
tak nevidí. Ale co potom Jan Křtitel? Z vězení do hrobu... Dá se v jeho životě mluvit o úspě-tak nevidí. Ale co potom Jan Křtitel? Z vězení do hrobu... Dá se v jeho životě mluvit o úspě-
chu? Vše tedy závisí na tom, jak definujeme opravdový „úspěch“.chu? Vše tedy závisí na tom, jak definujeme opravdový „úspěch“.

Tento týden se podíváme na myšlenku „úspěchu“ v kontextu základních principů věrné-Tento týden se podíváme na myšlenku „úspěchu“ v kontextu základních principů věrné-
ho správcovství. Bez ohledu na to, kdo jsme nebo kde žijeme, budou peníze vždy součástí ho správcovství. Bez ohledu na to, kdo jsme nebo kde žijeme, budou peníze vždy součástí 
našeho života, ať už se k nim stavíme jakkoli. Jaké praktické kroky můžeme podniknout? našeho života, ať už se k nim stavíme jakkoli. Jaké praktické kroky můžeme podniknout? 
A i když nám tyto kroky nezaručí finanční „úspěch“, mohou nám pomoci vyhnout se nástra-A i když nám tyto kroky nezaručí finanční „úspěch“, mohou nám pomoci vyhnout se nástra-
hám a chybám, které by nás mohly přivést do neštěstí.hám a chybám, které by nás mohly přivést do neštěstí.

Osnova lekce
Hlavním tématem další lekce je „úspěch“ a „úspěšný život“, tak jak je představen v bib-Hlavním tématem další lekce je „úspěch“ a „úspěšný život“, tak jak je představen v bib-

lickém kontextu. Postupně se zaměříme na to, z čeho vychází, na jakých hodnotách stojí lickém kontextu. Postupně se zaměříme na to, z čeho vychází, na jakých hodnotách stojí 
a k jaké zodpovědnosti nás vede.a k jaké zodpovědnosti nás vede.

• Gn 29,10–12.18–20: Jasné stanovení priority (neděle)• Gn 29,10–12.18–20: Jasné stanovení priority (neděle)
• Gn 1,28; 2,15: Práce jako Boží dar a požehnání (pondělí)• Gn 1,28; 2,15: Práce jako Boží dar a požehnání (pondělí)
• 1Tm 5,8; Př 14,23: Zodpovědnost za rodinu (úterý)• 1Tm 5,8; Př 14,23: Zodpovědnost za rodinu (úterý)
• Gn 39,1–5: Úspěch a mravní zásady (středa)• Gn 39,1–5: Úspěch a mravní zásady (středa)
• Př 3,5–8: Respektování Božích principů (čtvrtek)• Př 3,5–8: Respektování Božích principů (čtvrtek)
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NEJPRVE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
10Jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky, a jeho ovce, přistoupil, odvalil 
kámen z otvoru studně a napojil ovce Lábana, bratra své matky. 11Jákob pak Ráchel políbil a hla-
sitě zaplakal. 12Oznámil jí, že je synovec jejího otce a syn Rebeky. Běžela to povědět svému otci. 
[…] 18Jákob si Ráchel zamiloval; proto řekl: „Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel.“ 
19Lában souhlasil: „Lépe, když ji dám tobě než někomu jinému; zůstaň u mne.“ 20Jákob tedy sloužil 
za Ráchel sedm let; bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. (Gn 29,10–12.18–20)

Osobní studium

Když mladí lidé dospívají, začínají si uvě-Když mladí lidé dospívají, začínají si uvě-
domovat svou zodpovědnost za zajištění domovat svou zodpovědnost za zajištění 
svých základních potřeb – jídla, oblečení svých základních potřeb – jídla, oblečení 
a přístřeší. Sám Ježíš ukázal, jak si máme a přístřeší. Sám Ježíš ukázal, jak si máme 
správně seřadit své hodnoty a priority: „Hle-správně seřadit své hodnoty a priority: „Hle-
dejte především jeho království a spravedl-dejte především jeho království a spravedl-
nost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ nost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ 
(Mt 6,33). Čím dříve se člověk rozhodne žít (Mt 6,33). Čím dříve se člověk rozhodne žít 
podle Božího ideálu, tím lepší nasměrování podle Božího ideálu, tím lepší nasměrování 
v životě získá (Kaz 12,1). Samozřejmě starší, v životě získá (Kaz 12,1). Samozřejmě starší, 
kteří se nerozhodli pro Ježíše v mládí, mo-kteří se nerozhodli pro Ježíše v mládí, mo-
hou udělat správná rozhodnutí týkající se hou udělat správná rozhodnutí týkající se 
správcovství i později.správcovství i později.

Jak můžeme číst v Gn 28,20–22, Jákob Jak můžeme číst v Gn 28,20–22, Jákob 
učinil několik důležitých životních rozhod-učinil několik důležitých životních rozhod-
nutí – duchovních i materiálních. Předtím nutí – duchovních i materiálních. Předtím 
se Bůh představil Jákobovi ve vidění násle-se Bůh představil Jákobovi ve vidění násle-
dovně: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce dovně: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce 
Abrahama a Bůh Izákův“ (Gn 28,13). Potom Abrahama a Bůh Izákův“ (Gn 28,13). Potom 

Jákob jako součást svého slibu Bohu řekl: Jákob jako součást svého slibu Bohu řekl: 
„bude mi Hospodin Bohem“ (Gn 28,21).„bude mi Hospodin Bohem“ (Gn 28,21).

Přečtěte si text Gn 29,9–20. Co je důležité Přečtěte si text Gn 29,9–20. Co je důležité 
pro načasování popisované události v Jáko-pro načasování popisované události v Jáko-
bově životě?bově životě?

Až poté, co Jákob vyslovil své duchovní Až poté, co Jákob vyslovil své duchovní 
a finanční závazky vůči Bohu (Gn 28,20–22), ho a finanční závazky vůči Bohu (Gn 28,20–22), ho 
Hospodin nasměroval k Ráchel u studny. Před Hospodin nasměroval k Ráchel u studny. Před 
uzavřením manželství je vhodné se rozhod-uzavřením manželství je vhodné se rozhod-
nout, kam budeme směřovat svůj duchovní nout, kam budeme směřovat svůj duchovní 
i osobní život. Náš budoucí životní partner i osobní život. Náš budoucí životní partner 
by měl vědět, „do čeho jde“. Bude můj partner by měl vědět, „do čeho jde“. Bude můj partner 
oddaným křesťanem? Čemu se bude v životě oddaným křesťanem? Čemu se bude v životě 
věnovat? Bude učitel, zdravotní sestra, práv-věnovat? Bude učitel, zdravotní sestra, práv-
ník, dělník nebo něco jiného? S kým vlastně ník, dělník nebo něco jiného? S kým vlastně 
spojuji svůj život? Existují i další otázky, které spojuji svůj život? Existují i další otázky, které 
vyžadují odpovědi ještě před uzavřením man-vyžadují odpovědi ještě před uzavřením man-
želství: Jaký stupeň vzdělání jste ukončili? želství: Jaký stupeň vzdělání jste ukončili? 
S jakým dluhem vstupujete do manželství? S jakým dluhem vstupujete do manželství? 
Jsem vůbec ochoten přijmout tuto situaci jako Jsem vůbec ochoten přijmout tuto situaci jako 
součást své zodpovědnosti?součást své zodpovědnosti?

Proč je při hledání životního partnera tak důležité, aby měli oba v základních otázkách 
společné nasměrování (2K 6,14.15)? Přestože ani společné duchovní zaměření není záru-
kou šťastného manželství, může na ně výrazně zvýšit šance. Proč?

AplikaceAplikace
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KDYŽ JE PRÁCE POŽEHNÁNÍM

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad 
mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ (Gn 1,28)
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15)
Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani 
moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. (Kaz 9,10) 
7[…] My jsme u vás nezaháleli 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! (2Te 3,7–10)

Osobní studium

Pokud jste nezdědili obrovský majetek nebo Pokud jste nezdědili obrovský majetek nebo 
nepobíráte rentu ze svěřeneckého fondu, nepobíráte rentu ze svěřeneckého fondu, 
který založili vaši rodiče, dříve či později bu-který založili vaši rodiče, dříve či později bu-
dete muset začít pracovat. (Literatura a fil-dete muset začít pracovat. (Literatura a fil-
my jsou plné osudů lidí, pro které bohatství my jsou plné osudů lidí, pro které bohatství 
nebylo požehnáním, ale naopak je přivedlo nebylo požehnáním, ale naopak je přivedlo 
k tragickému konci.) Volba zaměstnání je k tragickému konci.) Volba zaměstnání je 
pro mladé lidi těžká a komplikovaná. Ať už pro mladé lidi těžká a komplikovaná. Ať už 
se rozhodnou jakkoli, ideálem je najít si ta-se rozhodnou jakkoli, ideálem je najít si ta-
kové zaměstnání či povolání, které je bude kové zaměstnání či povolání, které je bude 
vnitřně naplňovat, poskytne jim dobrý pří-vnitřně naplňovat, poskytne jim dobrý pří-
jem, a ještě bude užitečné pro společnost. jem, a ještě bude užitečné pro společnost. 
Samozřejmě, reálný život je od takového Samozřejmě, reálný život je od takového 
ideálu často vzdálen.ideálu často vzdálen.

Jaký význam má skutečnost, že Adam Jaký význam má skutečnost, že Adam 
a Eva dostali ještě před pádem do hříchu a Eva dostali ještě před pádem do hříchu 
určité pověření, zodpovědnost, práci? Může určité pověření, zodpovědnost, práci? Může 
odpověď na tuto otázku vysvětlit, proč jsou odpověď na tuto otázku vysvětlit, proč jsou 
lidé, kteří nikdy nemuseli pracovat, často lidé, kteří nikdy nemuseli pracovat, často 
nespokojení a nešťastní?nespokojení a nešťastní?

Je zřejmé, že práce, kterou dostali za úkol Je zřejmé, že práce, kterou dostali za úkol 
první lidé, pro ně nebyla trestem, ale bylo to první lidé, pro ně nebyla trestem, ale bylo to 
pro jejich dobro. Bůh usoudil už v ráji, ve svě-pro jejich dobro. Bůh usoudil už v ráji, ve svě-
tě, ve kterém neexistoval hřích, smrt ani utr-tě, ve kterém neexistoval hřích, smrt ani utr-
pení, že lidské bytosti potřebují pracovat. pení, že lidské bytosti potřebují pracovat. 

„Stvořitel však také věděl, že člověk by „Stvořitel však také věděl, že člověk by 
nemohl být šťastný bez práce. Svěřil mu nemohl být šťastný bez práce. Svěřil mu 
proto péči o zahradu Eden. Člověk se mohl proto péči o zahradu Eden. Člověk se mohl 
docela samozřejmě radovat z krásy, která docela samozřejmě radovat z krásy, která 
ho v zahradě obklopovala. To by však bylo ho v zahradě obklopovala. To by však bylo 
málo. Právě práce měla být příležitostí, kdy málo. Právě práce měla být příležitostí, kdy 
člověk mohl uplatnit svou tělesnou sílu a za-člověk mohl uplatnit svou tělesnou sílu a za-
pojit do činnosti obdivuhodné ústrojí celého pojit do činnosti obdivuhodné ústrojí celého 
svého organismu. Kdyby štěstí spočívalo svého organismu. Kdyby štěstí spočívalo 
v nečinnosti, mohl člověk, tehdy ještě ne-v nečinnosti, mohl člověk, tehdy ještě ne-
zatížený hříchem, zůstat bez práce. Ale ten, zatížený hříchem, zůstat bez práce. Ale ten, 
který člověka stvořil, věděl nejlépe, co je pro který člověka stvořil, věděl nejlépe, co je pro 
něj dobré. Dříve než ho postavil na svět, při-něj dobré. Dříve než ho postavil na svět, při-
pravil mu práci. Zaslíbení o budoucí slávě pravil mu práci. Zaslíbení o budoucí slávě 
i rozhodnutí o tom, že si člověk denní chléb i rozhodnutí o tom, že si člověk denní chléb 
bude muset dobývat v potu tváře, vyšly bude muset dobývat v potu tváře, vyšly 
z týchž úst.“ (AH 27; ŠD 19)z týchž úst.“ (AH 27; ŠD 19)

Avšak i po pádu, kdy (jako všechno ostat-Avšak i po pádu, kdy (jako všechno ostat-
ní) byla práce poskvrněna hříchem, Bůh ní) byla práce poskvrněna hříchem, Bůh 
řekl Adamovi: „Kvůli tobě nechť je země řekl Adamovi: „Kvůli tobě nechť je země 
prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst 
v trápení“ (Gn 3,17). Za povšimnutí stojí vý-v trápení“ (Gn 3,17). Za povšimnutí stojí vý-
raz „kvůli tobě“, který zde má význam „tvou raz „kvůli tobě“, který zde má význam „tvou 
vinou“, nikoli „pro tvé dobro“. V každém pří-vinou“, nikoli „pro tvé dobro“. V každém pří-
padě práce a požehnání z ní plynoucí bude padě práce a požehnání z ní plynoucí bude 
něco, co lidé i po pádu do hříchu budou po-něco, co lidé i po pádu do hříchu budou po-
třebovat.třebovat.

Co je na práci tak jedinečné, že – v ideálním případě – je pro nás požehnáním?

AplikaceAplikace
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OBDOBÍ PILNÉ PRÁCE

Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. (1Tm 5,8)
Každá námaha přinese prospěch, ale prázdné mluvení je jenom k nouzi. (Př 14,23; ČSP)
23Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, 24s vědomím, že jako odměnu 
dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. (Ko 3,23.24)

Osobní studium

Ukázali jsme si, že je Božím záměrem, aby Ukázali jsme si, že je Božím záměrem, aby 
každý z nás pracoval. Tato část našeho ži-každý z nás pracoval. Tato část našeho ži-
vota – od skončení přípravy na zaměstnání vota – od skončení přípravy na zaměstnání 
až po nástup do důchodu – trvá kolem čty-až po nástup do důchodu – trvá kolem čty-
řiceti let. Pro mnoho lidí je to čas (zejména řiceti let. Pro mnoho lidí je to čas (zejména 
na začátku), kdy vychovávají své děti, poři-na začátku), kdy vychovávají své děti, poři-
zují nemovitost a dělají jiné velké investice. zují nemovitost a dělají jiné velké investice. 
Finančně se může jednat o velmi náročné Finančně se může jednat o velmi náročné 
období. Zároveň jde o citlivé období, protože období. Zároveň jde o citlivé období, protože 
rodina se učí spolupracovat a její členové si rodina se učí spolupracovat a její členové si 
vytvářejí pouta na celý život. Často se stá-vytvářejí pouta na celý život. Často se stá-
vá, že finanční stres manželství poznamená vá, že finanční stres manželství poznamená 
nebo úplně zničí. Rodině může pomoci, po-nebo úplně zničí. Rodině může pomoci, po-
kud jsou oba partneři věřící a jsou ochotni kud jsou oba partneři věřící a jsou ochotni 
řídit se biblickými zásadami.řídit se biblickými zásadami.

Uvažuj o úvodních textech. Co z nich lze Uvažuj o úvodních textech. Co z nich lze 
aplikovat do života rodiny?aplikovat do života rodiny?

1Tm 5,81Tm 5,8
Př 14,23; ČSPPř 14,23; ČSP
Ko 3,23.24Ko 3,23.24
V mnoha případech pracují oba manželé, V mnoha případech pracují oba manželé, 

ale hlavním živitelem rodiny bývá často ale hlavním živitelem rodiny bývá často 
manžel. Manželka zůstává určité období manžel. Manželka zůstává určité období 
doma a věnuje se výchově dětí (v této oblas-doma a věnuje se výchově dětí (v této oblas-
ti nastávají postupné změny a doma může ti nastávají postupné změny a doma může 
zůstat s dětmi i otec). Do života však mo-zůstat s dětmi i otec). Do života však mo-
hou vstoupit nečekané okolnosti – nemoc, hou vstoupit nečekané okolnosti – nemoc, 
ekonomický pokles, dočasná nezaměstna-ekonomický pokles, dočasná nezaměstna-
nost –, které plány rodiny zkomplikují nebo nost –, které plány rodiny zkomplikují nebo 

zcela změní. Lidé se musí neustále přizpůso-zcela změní. Lidé se musí neustále přizpůso-
bovat měnící se situaci.bovat měnící se situaci.

Děti, které přicházejí do rodiny, jsou v Bib-Děti, které přicházejí do rodiny, jsou v Bib-
li označovány jako „dědictví od Hospodina“ li označovány jako „dědictví od Hospodina“ 
(Ž 127,3). Musíme chápat, že děti s sebou při-(Ž 127,3). Musíme chápat, že děti s sebou při-
nášejí obrovskou zodpovědnost. Cílem křes-nášejí obrovskou zodpovědnost. Cílem křes-
ťanských rodičů je vychovat ze svých dětí ťanských rodičů je vychovat ze svých dětí 
nezávislé dospělé, vštípit jim lásku k Bohu nezávislé dospělé, vštípit jim lásku k Bohu 
a základní pravidla života. Zde jsou tři rady, a základní pravidla života. Zde jsou tři rady, 
které mohou rodičům pomoci probudit v dě-které mohou rodičům pomoci probudit v dě-
tech zodpovědnost v oblasti financí:tech zodpovědnost v oblasti financí:
1.  1.  Vytvořte v rodině vyvážené křesťanské Vytvořte v rodině vyvážené křesťanské 

prostředíprostředí. To v sobě zahrnuje i pravidelné . To v sobě zahrnuje i pravidelné 
a zajímavé rodinné pobožnosti, navště-a zajímavé rodinné pobožnosti, navště-
vování bohoslužeb a věrnost v desátcích vování bohoslužeb a věrnost v desátcích 
a darech. Je dobré, když si tyto návyky a darech. Je dobré, když si tyto návyky 
děti osvojí již v raném věku.děti osvojí již v raném věku.

2.  2.  Naučte děti ochotě pracovat a vážit si prá-Naučte děti ochotě pracovat a vážit si prá-
cece. Děti zjistí, že píle a čestnost v práci bý-. Děti zjistí, že píle a čestnost v práci bý-
vají oceňovány a odměňovány. Naučí se, vají oceňovány a odměňovány. Naučí se, 
že odměna přichází jako výsledek toho, že že odměna přichází jako výsledek toho, že 
věnují svůj čas práci pro jiné lidi, pro které věnují svůj čas práci pro jiné lidi, pro které 
je tato činnost důležitá a zaplatí ji.je tato činnost důležitá a zaplatí ji.

3.  3.  Pomozte dětem získat dobré vzdělání.Pomozte dětem získat dobré vzdělání. Dě- Dě-
tem je třeba pomoci nejen s výběrem dobré tem je třeba pomoci nejen s výběrem dobré 
a vhodné školy, ale často je i povzbuzovat a vhodné školy, ale často je i povzbuzovat 
a vést k zodpovědnosti a trpělivosti. Vzdě-a vést k zodpovědnosti a trpělivosti. Vzdě-
lání je dnes drahé – zvláště křesťanské lání je dnes drahé – zvláště křesťanské 
vzdělávání na soukromých školách. Tato vzdělávání na soukromých školách. Tato 
investice se však vyplatí, neboť dává dítěti investice se však vyplatí, neboť dává dítěti 
v pozdějším životě širší možnost volby.v pozdějším životě širší možnost volby.

Život je komplikovaný. Ani to největší úsilí ze strany rodičů není zárukou, že jejich děti 
půjdou dobrým směrem. Proč je důležité, aby se rodiče neobviňovali za nesprávná roz-
hodnutí, která mohou udělat jejich děti v pozdějším věku?

AplikaceAplikace
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BUDOVÁNÍ INTEGRITY
1Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan 
Potífar, faraónův dvořan, velitel tělesné stráže. 2S Josefem však byl Hospodin, takže ho prová-
zel zdar; byl v domě svého egyptského pána. 3Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, 
co on činí, dopřává Hospodin zdaru. 4Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífar ho 
ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. 5A od té chvíle, co ho Egypťan usta-
novil ve svém domě nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo 
požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli. (Gn 39,1–5)

Osobní studium

Další fáze „úspěšného“ života může být vel-Další fáze „úspěšného“ života může být vel-
mi příjemná – pokud rozhodnutí z předcho-mi příjemná – pokud rozhodnutí z předcho-
zích let byla moudrá a nezničily je neoče-zích let byla moudrá a nezničily je neoče-
kávané události. V ideální situaci rodiče kávané události. V ideální situaci rodiče 
vychovali ze svých dětí samostatné dospě-vychovali ze svých dětí samostatné dospě-
lé, dům či byt je zaplacen a člověka netrápí lé, dům či byt je zaplacen a člověka netrápí 
žádné nesplacené dluhy. V ideálním případě žádné nesplacené dluhy. V ideálním případě 
mají lidé i nějaké úspory, které jim pomohou mají lidé i nějaké úspory, které jim pomohou 
zajistit potřeby seniorské rodiny.zajistit potřeby seniorské rodiny.

Bůh povolává své děti, aby v tomto obdo-Bůh povolává své děti, aby v tomto obdo-
bí života žily i pracovaly ještě lépe. Měřít-bí života žily i pracovaly ještě lépe. Měřít-
kem je Boží zákon zapsaný v našich srdcích kem je Boží zákon zapsaný v našich srdcích 
(Jr 31,33), který se odráží v našich charakte-(Jr 31,33), který se odráží v našich charakte-
rech. Vzhledem k obecnému úpadku společ-rech. Vzhledem k obecnému úpadku společ-
nosti bude pro jednotlivého křesťana stále nosti bude pro jednotlivého křesťana stále 
důležitější snažit se žít a pracovat tak, aby důležitější snažit se žít a pracovat tak, aby 
mu nebylo možno nic vytknout. Bible říká: mu nebylo možno nic vytknout. Bible říká: 
„Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší „Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší 
než stříbro a zlato je přízeň“ (Př 22,1).než stříbro a zlato je přízeň“ (Př 22,1).

Bible zaznamenává případy zaměstnavate-Bible zaznamenává případy zaměstnavate-
lů, kteří uznali, že jsou požehnaní, protože mají lů, kteří uznali, že jsou požehnaní, protože mají 
čestného a zbožného zaměstnance. Když chtěl čestného a zbožného zaměstnance. Když chtěl 

Jákob odejít od svého tchána Lábana a vrátit Jákob odejít od svého tchána Lábana a vrátit 
se s rodinou do své vlasti, Lában ho prosil, se s rodinou do své vlasti, Lában ho prosil, 
aby neodcházel: „Kéž bych získal tvoji přízeň! aby neodcházel: „Kéž bych získal tvoji přízeň! 
Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě žehná“ Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě žehná“ 
(Gn 30,27). A když Josefa prodali do otroctví (Gn 30,27). A když Josefa prodali do otroctví 
v Egyptě, jeho pán Potífar přišel k podobnému v Egyptě, jeho pán Potífar přišel k podobnému 
závěru a patřičně za to Josefa odměnil.závěru a patřičně za to Josefa odměnil.

Uvažuj o (Gn 39,1–5). Přestože text neob-Uvažuj o (Gn 39,1–5). Přestože text neob-
sahuje konkrétní zmínky, čím si podle tebe sahuje konkrétní zmínky, čím si podle tebe 
Josef získal Potífarovu přízeň?Josef získal Potífarovu přízeň?

„Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného dě-„Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného dě-
láte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1K 10,31). láte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1K 10,31). 
Všechno naše jednání – včetně správy fi-Všechno naše jednání – včetně správy fi-
nancí – by mělo být oslavou Boha. On je nancí – by mělo být oslavou Boha. On je 
tím, kdo nám dává poznání a sílu, abychom tím, kdo nám dává poznání a sílu, abychom 
v životě uspěli.v životě uspěli.

„Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská „Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská 
síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, 
co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé 
je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako 
hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe, hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe, 
ty panuješ nade vším, máš v rukou moc ty panuješ nade vším, máš v rukou moc 
a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení 
všeho je v tvých rukou“ (1Pa 29,11.12).všeho je v tvých rukou“ (1Pa 29,11.12).

Jakými hlavními zásadami se řídíš nejen v práci, ale také celkově v životě? Je něco, co 
budeš možná muset změnit?

AplikaceAplikace
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HLEDÁNÍ ZBOŽNÉ RADY
5Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 6Poznávej ho na všech svých 
cestách, on sám napřímí tvé stezky. 7Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se 
odvrať. 8To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. (Př 3,5–8)

Osobní studium

Prostřednictvím různých finančních insti-Prostřednictvím různých finančních insti-
tucí, sociálních médií a nevyžádaných tele-tucí, sociálních médií a nevyžádaných tele-
fonátů se nám nabízí množství finančních fonátů se nám nabízí množství finančních 
a investičních poradců a odborníků. Bůh a investičních poradců a odborníků. Bůh 
nás však vyzývá k opatrnosti. Pokud někdo nás však vyzývá k opatrnosti. Pokud někdo 
nevyznává křesťanské zásady, jeho rady nevyznává křesťanské zásady, jeho rady 
mohou být v rozporu s tím, co Bůh považu-mohou být v rozporu s tím, co Bůh považu-
je za správné. „Blaze muži, který se neřídí je za správné. „Blaze muži, který se neřídí 
radami svévolníků, který nestojí na cestě radami svévolníků, který nestojí na cestě 
hříšných, který nesedává s posměvači, ný-hříšných, který nesedává s posměvači, ný-
brž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho brž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho 
zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako 
strom zasazený u tekoucí vody, který dává strom zasazený u tekoucí vody, který dává 
své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. 
Vše, co podnikne, se zdaří“ (Ž 1,1–3).Vše, co podnikne, se zdaří“ (Ž 1,1–3).

Podle Bible ten, kdo má zálibu v zákoně Podle Bible ten, kdo má zálibu v zákoně 
Hospodina (a zákon zde lze chápat šířeji – Hospodina (a zákon zde lze chápat šířeji – 
jako Boží slovo), bude požehnán a bude se jako Boží slovo), bude požehnán a bude se 
mu dařit. Zní to velmi jednoduše, že?mu dařit. Zní to velmi jednoduše, že?

Jaké principy obsahují úvodní verše Jaké principy obsahují úvodní verše 
(Př 3,5–8)? Jak by se daly aplikovat do sprá-(Př 3,5–8)? Jak by se daly aplikovat do sprá-
vy našich finančních záležitostí?vy našich finančních záležitostí?

Biblické rady pro správu financí nám po-Biblické rady pro správu financí nám po-
skytují velmi cenné zásady, kterými bychom skytují velmi cenné zásady, kterými bychom 
se měli řídit. Podívejme se na sedm z nich.se měli řídit. Podívejme se na sedm z nich.
1.  1.  Udělejte si pořádek. Naplánujte své výda-Udělejte si pořádek. Naplánujte své výda-

je (Př 27,23.24).je (Př 27,23.24). Mnohé rodiny přežívají  Mnohé rodiny přežívají 
od výplaty k výplatě. Bez jednoduchého od výplaty k výplatě. Bez jednoduchého 
plánu na vydělávání, utrácení a spoření plánu na vydělávání, utrácení a spoření 
může být život velmi stresující.může být život velmi stresující.

2.  2.  Utrácejte méně, než vyděláte. Rozhodněte Utrácejte méně, než vyděláte. Rozhodněte 
se žít podle svých možností (Př 15,16)se žít podle svých možností (Př 15,16). Mno-. Mno-
hé rodiny utrácejí víc, než vydělávají. hé rodiny utrácejí víc, než vydělávají. 
To je možné jen díky dostupnosti úvěrů To je možné jen díky dostupnosti úvěrů 
a půjček. Se zadlužením však přichází a půjček. Se zadlužením však přichází 
mnoho problémů.mnoho problémů.

3.  3.  Z každé výplaty si něco odložte (Př 6,6–8).Z každé výplaty si něco odložte (Př 6,6–8). 
Šetřete na větší nákupy v budoucnosti Šetřete na větší nákupy v budoucnosti 
a na neplánované výdaje, úrazy či nemo-a na neplánované výdaje, úrazy či nemo-
ci. Část úspor uložte tak, abyste je mohli ci. Část úspor uložte tak, abyste je mohli 
čerpat v době, kdy už kvůli věku nebude-čerpat v době, kdy už kvůli věku nebude-
te moci být zaměstnáni.te moci být zaměstnáni.

4.  4.  Vyhýbejte se dluhům, jak to jen jde Vyhýbejte se dluhům, jak to jen jde 
(Př 22,7).(Př 22,7). Úrok je výdaj, který se větši- Úrok je výdaj, který se větši-
nou nevyplatí. Osoba nebo rodina žijící nou nevyplatí. Osoba nebo rodina žijící 
na dluh – tedy z půjčených peněz – dnes na dluh – tedy z půjčených peněz – dnes 
vlastně žije z peněz, které podle očeká-vlastně žije z peněz, které podle očeká-
vání vydělá v budoucnosti. Pokud dojde vání vydělá v budoucnosti. Pokud dojde 
k jakýmkoli nečekaným životním změ-k jakýmkoli nečekaným životním změ-
nám, může to způsobit vážné finanční nám, může to způsobit vážné finanční 
nepříjemnosti.nepříjemnosti.

5.  5.  Pracujte usilovněPracujte usilovně. „Lenoch dychtí a nic . „Lenoch dychtí a nic 
nemá, ale touha pilných se naplní“ (Př 13,4; nemá, ale touha pilných se naplní“ (Př 13,4; 
ČSP).ČSP).

6.  6.  Buďte Bohu finančně věrní (Dt 28,1–14).Buďte Bohu finančně věrní (Dt 28,1–14). 
Žádná rodina si nemůže dovolit žít bez Žádná rodina si nemůže dovolit žít bez 
Božího požehnání.Božího požehnání.

7.  7.  Pamatujte, že tato země není naším sku-Pamatujte, že tato země není naším sku-
tečným domovem.tečným domovem. Způsob, jakým spra- Způsob, jakým spra-
vujeme náš majetek a peníze, vypovídá vujeme náš majetek a peníze, vypovídá 
o tom, jaké jsou naše životní priority (viz o tom, jaké jsou naše životní priority (viz 
Mt 25,14–21).Mt 25,14–21).

Která z uvedených rad je pro tebe nejužitečnější? Proč?

AplikaceAplikace



| 59  

8 | Plánování úspěchuPá |  24. února

PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
„Žádný podnikatelský záměr ani životní plán není dobrý a úplný, pokud počítá jen s ně-„Žádný podnikatelský záměr ani životní plán není dobrý a úplný, pokud počítá jen s ně-

kolika málo lety tohoto života a neudělá žádná opatření pro nekončící budoucnost. Učme kolika málo lety tohoto života a neudělá žádná opatření pro nekončící budoucnost. Učme 
mladé lidi, aby počítali s věčností a uměli se rozhodnout pro trvalé hodnoty a principy. […] mladé lidi, aby počítali s věčností a uměli se rozhodnout pro trvalé hodnoty a principy. […] 
Všichni, kdo takto jednají, se velmi dobře připravují i pro život na tomto světě. Každý, kdo Všichni, kdo takto jednají, se velmi dobře připravují i pro život na tomto světě. Každý, kdo 
si ukládá své poklady v nebi, nakonec vždy zjistí, že i jeho pozemský život byl obohacen si ukládá své poklady v nebi, nakonec vždy zjistí, že i jeho pozemský život byl obohacen 
a zušlechtěn.“ (Ed 145; Vých 86)a zušlechtěn.“ (Ed 145; Vých 86)

„Základem bezúhonnosti a pravého úspěchu při podnikání je uznání skutečnosti, že Bůh „Základem bezúhonnosti a pravého úspěchu při podnikání je uznání skutečnosti, že Bůh 
je vlastníkem všeho. Stvořitel všech věcí je jejich původním majitelem a vše, co máme, nám je vlastníkem všeho. Stvořitel všech věcí je jejich původním majitelem a vše, co máme, nám 
svěřil, abychom to používali podle jeho instrukcí.“ (Ed 137; Vých 82)svěřil, abychom to používali podle jeho instrukcí.“ (Ed 137; Vých 82)

Tlak na zabezpečení našich rodin nás vede k přesvědčení, že naším prvořadým posláním Tlak na zabezpečení našich rodin nás vede k přesvědčení, že naším prvořadým posláním 
je zajistit dostatečný příjem. Ale jako křesťané máme zároveň podíl na velkém pověření, je zajistit dostatečný příjem. Ale jako křesťané máme zároveň podíl na velkém pověření, 
které dal Ježíš všem svým následovníkům. „Kristus vyzývá své následovníky: ‚Jděte do ce-které dal Ježíš všem svým následovníkům. „Kristus vyzývá své následovníky: ‚Jděte do ce-
lého světa a kažte evangelium všemu stvoření‘ (Mk 16,15). Neznamená to však, že jsou všich-lého světa a kažte evangelium všemu stvoření‘ (Mk 16,15). Neznamená to však, že jsou všich-
ni povoláni k tomu, aby byli kazateli nebo misionáři v nejvlastnějším slova smyslu. Mohou ni povoláni k tomu, aby byli kazateli nebo misionáři v nejvlastnějším slova smyslu. Mohou 
však být Božími spolupracovníky a přinášet ‚dobrou zprávu‘ svým bližním. Tato výzva platí však být Božími spolupracovníky a přinášet ‚dobrou zprávu‘ svým bližním. Tato výzva platí 
pro všechny, bez ohledu na věk nebo vzdělání.“ (Ed 264; Vých 156)pro všechny, bez ohledu na věk nebo vzdělání.“ (Ed 264; Vých 156)

„Je třeba, abychom citlivěji vnímali Boží záměr pro náš život. Proto je nezbytné, abychom „Je třeba, abychom citlivěji vnímali Boží záměr pro náš život. Proto je nezbytné, abychom 
co nejlépe konali práci, kterou právě máme, abychom svěřili svůj život do Božích rukou co nejlépe konali práci, kterou právě máme, abychom svěřili svůj život do Božích rukou 
a sledovali, kam nás chce vést – to jsou zásady, jak se nechat bezpečně vést Bohem při výbě-a sledovali, kam nás chce vést – to jsou zásady, jak se nechat bezpečně vést Bohem při výbě-
ru životního povolání.“ (Ed 267; Vých 158)ru životního povolání.“ (Ed 267; Vých 158)

Otázky k rozhovoru
1.  Jak byste definovali, co je to „úspěšný“ život? V čem se vaše definice liší od toho, jak 

vnímá úspěch společnost, ve které žijete? Jak byste charakterizovali život Jana Křtitele 
z pohledu úspěchu nebo neúspěchu? Jaké důvody můžete uvést pro vaši odpověď?

2.  Jak byste vysvětlili skutečnost, že existuje mnoho velmi „úspěšných“ lidí, kteří se neřídí 
žádným z biblických principů o správě majetku nebo životě obecně? A co lidé, kteří se 
snaží vše dodržovat, a přesto se jim v životě nedaří nebo nemají štěstí? Jak máme rozu-
mět podobným situacím?
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