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Anotace 
Ve své práci se zabývám komplexním zpracováním postavení vdov a sirotků jako ztělesněním slabosti 

a bezmoci z odkazu starozákonního pohledu. Předkládám jednotlivé biblické citace, ve kterých jsou 

vdovy nebo sirotci znázorněni jako sociálně slabší jedinci. V práci se zaměřují i na další sociálně slabší 

skupiny, mezi něž se řadí otroci, lévijci, bezdomovci a cizinci. Dále uvádím, jak byla z pohledu Starého 

zákona zaváděna a uplatňována jakási, v podstatě sociální, opatření v péči o člověka, který se ocitnul 

v tíživé situaci. Ukazuji, zda-li tradice péče o sociálně slabé jedince zůstala v židovské komunitě 

zachována i v následujících staletích a zda může být inspirací i pro dnešní dobu. 

Klíčová slova 

Bezmoc, brána, desátek, Hospodin, host, paběrkování, práva, rodina, sirotci, sociálně slabší, sociální 

péče, Tóra, tradice, utiskovat, vdovy. 

 

Summary 
This bachelor thesis solve a position of widows and orphans according to the Old Testament. Widows and 

orphans epitomize weakness and helplessness from this view. In thesis I analyse citations from Bible in which 

widows and orphans are demonstrated as a underprivileged groups. In thesis I present as well others 

underprivileged groups: slaves, levijs, homelesses and foreigners. Next I show how was exercitation social rules 

in the care of human, which is in onerous situation, according to the Old Testament. Social move doesn't not 

only about preservation of life, but about welfare of life too. In thesis I present tradition in care of weakness 

human in Jewish Community, which are preserved for centuries. And I open a question if could be this tradition 

in care of weakness human an inspiration for today. 
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ÚVOD 
Ve svoji práci jsem se zaměřila na starozákonní pohled na problematiku vdov a sirotků jako 

ztělesnění slabosti a bezmoci. Celkovým cílem mé práce je studium postavení a sociální situace vdov 

a sirotků dle zákonů Starého zákona. Součástí práce je i praktické srovnání se situaci v dnešní době 

především v České republice a ve stručnosti i mimo ni. Zaměřila jsem se na studium Starého zákona i 

další literatury a v praktické části i na dodržování zákonů a tradic v dnešní době. Dále uvádím to, 

jakým způsobem vdovy a sirotci představují v pohledu Starého zákona nejslabší články společnosti. 

Ukazuji, jak se dle vztahu ke vdovám a sirotkům hodnotí kladně či záporně jednotlivé biblické postavy 

Starého zákona.  

Práci jsem rozdělila do čtyř velkých kapitol. První kapitola, „Rodina“, se týká především pojmu 

rodiny, jejího postavení v minulosti i v současné době, i toho, jaké byly sociální prostředky v péči o 

sociálně slabé jedince. Ve druhé kapitole, „Biblický průzkum“, vysvětluji obecné členění židovského 

Starého zákona a dále uvádím základní biblické citace, vztahující se ke vdovám a sirotkům, od exodu, 

přes proroky a žalmy. Třetí kapitola, „Průzkum tradice sociální péče vdov a sirotků“, se zabývá tím, jak 

tradice péče o sociálně slabší pokračovala po dobu dalších staletí a to od chudinské péče, základních 

právních nároků, přes vybírání formou pokladniček, skutky milosrdenství až po způsoby prokazování 

milosrdenství. Poslední kapitola, to je čtvrtá, „Inspirace pro dnešní dobu“, je poměrně dosti obsáhlá 

vzhledem k tomu, že je to úvaha nad tím, jaký je vlastně odkaz starozákonní doby, zákonů Tóry a 

pomoci potřebným pro dnešní součastný svět. Uvádím, kdo a jakým způsobem se může zapojit do 

solidarity, pro srovnání uvádím i stručně příklady z jiných náboženských kultur k problematice vdov a 

sirotků. Závěrem pak uvádím i stručný náhled na vdovy a sirotky z pohledu Nového zákona. K této 

kapitole jsou přiřazeny vlastní doprovodné kazuistiky, které byly provedeny metodou pozorování 

nebo rozhovoru s klienty a které úzce souvisí s tématem předchozí teoretické části a tuto i prakticky 

dokreslují.  

Na závěr jsem zařadila přílohy, které se názorně a svým způsobem především lidsky, váží 

k tématu práce. První z nich jsou konkrétní příběhy vdov a sirotků dle Starého zákona, dokreslují 

vhodně jak teoretickou, tak i praktickou části. Druhá příloha je sice podobná, ale je mnohem 

praktičtější a aktuálnější. Jsou to skutečné příběhy z dnešní doby, které konkrétně ukazují, jak vypadá 

současná situace v této oblasti v Izraeli. Třetí příloha je celkový přehled organizací, spolků a 

společností, které pomáhají sociálně slabší jedincům jak v samotné komunitě židů, tak ale i „nežidů“ 

u nás i ve světě. Ve čtvrté příloze uvádím, spíše pro zajímavost, tabulku přehledu církví v České 

republice, které akceptují desátek. 
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I. RODINA 
V této kapitole pojednávám o tom, co vlastně znamená rodina v dnešní společnosti, jaká je 

její definice v současnosti i dle Starého zákona. Tuto pasáž jsem do svojí práce zařadila záměrně také 

proto, že se domnívám, že z  kontextu fungování rodiny často vychází i problematika péče o vdovy, 

sirotky, bezbranné… a že tudíž bychom měli základní podobu rodiny popsat také. 

V dalším textu se věnuji také tomu, jak tradiční rodina vypadala dříve, jaký byl úděl vdov a 

jaké byly prostředky v sociální oblasti v péči o vdovy a sirotky. Krátce se zmiňuji i o bezdomovcích, 

otrocích a cizincích, neboť se rovněž považují za bezmocné, bezbranné a slabé, tak jako vdovy a 

sirotci a mají tedy také nárok na zvláštní ochranu. 

Podrobněji se budu péčí o vdovy a sirotky zabývat v další kapitole, kterou je biblický průzkum.  

Charakteristika rodiny v současné době 

Podle Matějčka je rodina nejpřirozenějším prostředím pro život a výchovu každého dítěte. 

Měla by pro něj být zdrojem bezpečí, jistoty, lásky, emoční stability a různých podnětů. Podle 

Matějčka má rodina jedinečné a výsadní postavení v několika směrech. V prvním směru má možnost 

ovlivňovat vývoj dítěte v jeho necitlivějších fázích. V druhém směru může nejpřirozenějším způsobem 

a nejvydatněji uspokojovat základní psychické potřeby dítěte. Ve třetím směru je modelem 

mezilidských vztahů, který si dítě ponese dál do života a jímž bude poměřovat všechny další vztahy, 

do nich samo vstoupí.  

  V neúplné rodině zůstává s dítětem jen jeden z rodičů, přičemž ten druhý chybí. Příčin těchto 

situací může být několik – úmrtí, rozvod, svobodné mateřství a podobně (Matějček, 1988). Často 

používaný termín „neúplná rodina“ však pro naše potřeby není dostatečně výstižný, zahrnuje totiž 

jednočlenné domácnosti rozvedených a ovdovělých osob i funkčních partnerství, kde sice nedošlo ke 

sňatku, ale partneři fakticky žijí jako rodina. Pokud bychom použili definici zákona o státní sociální 

podpoře, pak za osamělého rodiče „se považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, 

pokud nežije s druhem…“ (Kodymová, Koláčková, 2005, s. 43).  

Charakteristika rodiny dle Starého zákona 

Domov tradičně představuje prvopočáteční posvátný prostor a rodina základní rituální 

jednotku judaismu. Doma je nejvyšší hodnotou šalom bajit „pokoj domova“, který přísně střeží 

zákony hierarchie a úcty k rodičům. Ctít rodiče je velmi důležitá povinnost dětí a plnění této micvy se 

vyžaduje i za nejsvízelnějších okolností. Na druhé straně se za prvořadou povinnost rodičů považuje 

péče o děti, včetně jejich zajištění a finanční podpory (Fishbane, 2003, s. 136).      
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Můžeme si povšimnout, že již v knize Gn 12-50, se vypravují „rodinné příběhy“. Text nás 

vede, podle novějšího bádání, teprve do doby od roku 1200 př. Kr., tedy do doby, ve které je již ve 

staroorientálních pramenech známá existence skupiny obyvatelstva zvané „Izrael“ v Palestině. 

Patriarchální rodiny žijí především v palestinské hornatině. Provozují (kočovné) pěstování 

dobytka, ale také zemědělství. Patriarchové byli často nazýváni „nomády“. Myslelo se, že jejich 

způsob života je možno popsat jako protiklad „usedlosti“ kenaanských rolníků. Patriarchové vlastní 

jak velký dobytek, tak i orná pole, která obdělávají zčásti s velkým úspěchem.  

Velké rodiny příslušejí volně k větším „čeledím“. Velká rodina je nejdůležitější existenční a 

hospodářskou jednotkou, v ní člověk žije a nahospodaří si jako pastevec a rolník své živobytí. Hlava 

rodiny má též funkci „soudce“. Rozhoduje ve sporech členů rodiny. Je také knězem v rámci 

bohoslužby, která se v rodinách slaví (Struppe, 2007, s. 36).  

Za první a základní prostředí, ve kterém vznikaly a předávaly se náboženské tradice, později 

písemně zaznamenávané ve Starém zákoně, můžeme pokládat rozšířenou rodinu, popřípadě rod, 

klan (Vlková, 2007, s. 24). Ve Starém zákoně často jako „dům otce“ (bêt ʹāb) nebo jednoduše jako 

„dům“ (bajit), čímž se může myslet i „velkorodina“, v níž vedle sebe žijí kromě muže, jeho ženy (popř. 

jeho žen), jeho dětí, otroků a otrokyň také ženatí synové a jiní závislí příbuzní.  

Z hospodářského hlediska byla velkorodina jednotkou, která mohla žít z vlastní produktivity. 

Nejbližší nadřazenou jednotkou je čeleď (mišpāchâ), okruh pokrevně příbuzných v širším smyslu; má 

právní (např. pozemkové vlastnictví, instituci práva na odkup pozemků a kultické funkce). Více čeledí 

konečně tvořilo kmen jako větší solidární společenství (šebet nebo mattê, obojí znamená také „hůl“). 

( Rendtorff, 2003, s. 113) 

Hlavní místo ve velkorodině zaujímal otec. Jednalo se tedy o patriarchální společenství. Podle 

otců se určovalo příbuzenství, stačí si všimnout biblických rodokmenů, či některých právních zvyků. 

Otec byl odpovědný za předávání tradic, právě na něj byl kladen požadavek seznamovat s nimi 

potomky.  

Pro starozákonní rodiny byla důležitá plodnost, děti byly pokládány za největší požehnání. Je 

to pochopitelné, neboť množství potomků zaručovalo sílu a pokračování rodu. Výsadní postavení 

mezi potomky měl prvorozený syn. Těšil se autoritě mezi svými bratry, měl právo na zvláštní 

požehnání, jemu příslušel i největší podíl na dědictví (Vlková, 2007, s. 24).  

Děti, v patriarchální podobě velké rodiny syn, byly hospodářsky (jako pracovní síly) nezbytné 

pro přežití čeledi, postaraly se však také o své rodiče ve stáří a potom i o jejich důstojný pohřeb. 

V případě bezdětnosti byla existence rodiny ohrožena. Bůh se tedy právě v této, životu nebezpečné 

situaci, projevil jako Zachránce ( Struppe, 2000, s. 36). 

Silná příbuzenská soudržnost je pochopitelná. Byla důležitá pro přežití v tvrdých podmínkách, 

zvlášť na poušti. Zvláštní byl i zvyk vykupování. Nejbližší příbuzný měl být vykupitelem, to je, že měl 



9 
 

povinnost koupit zpět vyvlastněný majetek či osoby, které se pro dluhy dostaly do otroctví. Šlo 

především o to, aby síla rodu nebyla umenšena.  

Příbuzný se zasazoval o dodržování práv rodu i při jiných příležitostech, ať už šlo o zajištění 

potomstva bezdětným členům rodu, nebo o potrestání protivníků, kteří rodu uškodili. Ve všech 

těchto případech používá hebrejština pro zmíněného příbuzného stejné označení gól, to je vykupitel, 

zastánce i krevní mstitel. (Vlková, 2007, s. 25).  

 Rodina žije ve zvláštním vztahu důvěry ke „svému“ Bohu a Bůh se s ní setkává především 

v jejich konkrétních starostech a radostech. Bůh se o ně stará, když vysvobozuje děti z ohrožení nebo 

zabrání svému ctiteli obětovat syna, chrání je před sexuálními přehmaty nebo daruje bezdětným 

ženám potomstvo. Právě tento poslední příklad „zaslíbení syna“ se dotýká vitálního životního zájmu 

rodin a stále znovu se v textech objevuje (Struppe, 2000, s. 36).  

V Izraeli byla naprosto běžným zjevem polygamie, měla však své pevně zakotvené zásady. Jen 

byla-li zákonitá žena churavá, mohl si muž vzít ještě druhou, jinak byla-li např. neplodná, směl si vzít 

nejvýše ženinu, nedala-li mu žena svou otrokyni, aby s ní zplodil dítě.  

V Písmu se nikde neuvádí věk snoubenců, podle rabínů stačilo, aby dívka dovršila 12. rok a 

hoch 13. rok svého věku pro to, aby mohli vstoupit v manželství. Výslovně Zákon brání sňatkům 

příbuzenským. Nebylo přípustné manželství mezi příbuznými v linii vzestupné (otec, matka, děd, 

bába,…) nebo sestupné (syn, dcera, vnuk, vnučka …) a stejně tak se sourozenci rodičů.  

Přísná byla též nařízení ohledně sňatků s cizinci. Kladl se důraz na kultickou čistotu. Pro 

každého, kdo se nepřipojil bezvýhradně k náboženskému společenství izraelskému, měl Zákon jen 

strohé odmítnutí.  

Muž si mohl ženu nejen vzít za manželku, ale mohl ji i zcela jednoduše propustit a tím svazek 

manželský rozloučit. Stačilo říct: „Ona není manželka má a já nejsem muž její“, nebo jí dát ʹlístek 

zapuzení‘. V takovém případě nezbývalo ženě nic jiného než se vrátit ke své původní rodině.  

Ať už byl úděl žen ve starém Orientu jakkoli trudný, ať se od nich vyžadovala ta nejtěžší práce 

v domě i na poli, přece jen nebyly bytostmi tak bezprávnými a duševně zakrnělými jako jsou namnoze 

v některých případech dnes. A tak si silná a ctižádostivá žena mohla dokonce zajistit mnohá práva. 

Ale i bez těchto vlastností si vynutila úctu jako matka. Plození dětí bylo vlastně účelem manželství. 

Čím více dětí, obzvláště synů, tudíž žena muži dala, tím větší vážnosti se těšila.  

Děti platily za požehnání Boží a nebylo většího neštěstí pro izraelskou ženu, než aby byla 

neplodná. V takovém případě žena sama dávala svému muži svou otrokyni, aby s ní měl dítě, jež by 

ona pak přijala za své. Při tom však tato otrokyně zůstávala majetkem své paní a muž bez jejího 

svolení na ni neměl nárok. Ovšem i muž mohl mít své vlastní otrokyně, s nimiž mohl libovolně 

nakládat, třeba je i prodat (Bič, 1948, s. 154).  
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Truchlivý byl za všech okolností úděl vdov. Jak Zákon, tak proroci neustávali hájit jejich práva. 

V nejstarších dobách se asi vdovy i dělily spolu s ostatním majetkem zesnulého.  

Bezdětné vdovy se vracívaly do otcovského domu a mohly se znovu provdat. Zákon jim 

zajišťoval, alespoň teoreticky, účast při obětních hostinách, o ní bude dále pohovořeno v biblickém 

průzkumu. Dále jim také zákon zajišťoval právo na paběrky na polích i vinicích. Proroci vždy byli 

nuceni tato práva zdůrazňovat, zvláště Izajáš.  V rabínské literatuře pak máme i výslovné předpisy, 

zajišťující vdovám nárok na část dědictví po mužovi.  

Je však zajímavé, že ve Starém zákoně se nic nedovídáme o adopci. Je to asi možná dokladem 

toho, že se u Židů tato právní forma osvojení vůbec nevyskytovala. Spíše byl přijat otrok za vlastního, 

nežli zcela cizí dítě. Izraelské právo také nezná pojem „manželský“ nebo „nemanželský“. Všechny 

mužovy děti, jakožto děti hlavy domu, jsou rovnoprávné, i když jejich matkou byla otrokyně.  

Vdovy a dcery byly původně vyloučeny z dědických nároků, s výjimkou případu, kdy nebylo 

synů. Tu pak připadlo dědictví dcerám (Bič, 1948, s. 158). 

Touha po potomstvu byla i důvodem některých zvyků, které nám dnes připadají značně 

neobvyklé. Např. levirátní povinnost: zemřel-li muž, který po sobě nezanechal děti, měl jeho bratr 

povinnost vzít si jeho ženu a zplodit zemřelému bratru potomka. Tento zvyk byl považován za 

spravedlivý nejen proto, aby „nebylo vymazáno jméno“ onoho muže v Izraeli, ale i pro solidaritu 

s vdovou. Vždyť bez manžela a ještě k tomu bez dětí neměla žádné právní zastání (Vlková, 2007, s. 

24).  

Osamělá vdova je příkladem neštěstí „Dolehne na tebe obojí naráz, v jediném dni, bezdětnost 

i vdovství; dolehnou na tebe plnou měrou navzdory spoustě tvých kouzel a nesčíslným zaklínadlům.“ 

(Iz 47,9). Její oděv naznačuje dvojí smutek „Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila se a 

posadila se při vstupu …“ (Gn 38,14). Pokud se nevdá, zůstává neplodná a bez ochrany.  

 

1. Vdovy si zaslouží zvláštní ochrany, společně se sirotky a cizinci. Zákon ji předepisuje (Ex 

22,20-23; Dt 14,28; 24 17-22) a Bůh zaručuje a poslouchá jejich stížnosti, ochraňuje a hájí 

je (94,6-10). Běda tomu, kdo zneužívá jejich slabosti (Iz 10,2).   

 

2. Vdovství má ale také svou hodnotu. Už ke konci Starého zákona se objevuje úcta 

k rozhodnutí Judity (Jdt 8,4-8; 16,22) nebo prorokyně Anny, kde zachovával vdovství 

zasvěcené Bohu v modlitbách a pokání. Juditin příklad ukazuje protiklad mezi přirozenou 

slabostí a silou, čerpanou v Bohu.  
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II. BIBLICKÝ PRŮZKUM 

Tato kapitola je hlavní částí práce. Již podle názvu „biblický průzkum“ je zřejmé, že se věnuji 

jednotlivým pasážím ze Starého zákona, které se váží k tématu práce, ke vdovám, sirotkům, 

bezbranným a utiskovaným.  Uvádím jejich přesnou citaci a dále zkoumám jejich hlavní smysl, obsah 

a náplň v kontextu starozákonní doby. Některým, dnes běžným pojmům, se věnuji podrobněji z toho 

důvodu, že měly totiž v této starozákonní době odlišný význam, než v jakém jsou chápány 

v současnosti. Součástí biblického průzkumu jsou i moje vlastní úvahy nad jednotlivými uvedenými 

citacemi.  

 Pro lepší přehlednost jsem si zvolila židovské členění Starého zákona, neboť se mi zdá 

systematické, přehledné a dobře se v něm dá orientovat.  V úvodu předkládám pro přehled členění 

Starého zákona dle „židovské bible“, poté se v dalším textu zabývám biblickými citacemi, které se 

vztahují ke vdovám a sirotkům. Tuto kapitolu jsem rozdělila na tři části „Tóru“, „Proroky“ a „Spisy“.  

1. ČLENĚNÍ STARÉHO ZÁKONA 

Židovství člení Starý zákon na tři části: „Tóru“, „Proroky“ a „Spisy“.  

1. Tóra znamená „vodítko“, „návod“, „učení“, „Zákon“. Je v ní obsaženo pět knih Mojžíšových, 

jiným názvem „Pentateuch“. Tento název pochází z řeckého slova „penta“ a „teuchos“, 

doslovně by se to dalo přeložit jako „Písmo uchovávané v pěti schránkách“. Pět knih 

Mojžíšových obsahuje tyto oddíly:  

- Genesis 

- Exodus 

- Numeri 

- Leviticus 

- Deuteronomium 

2. Proroci se podle dělení židovského kánonu rozlišují na dřívější (nebo přední) a pozdější (nebo 

zadní).  

K prorokům „dřívějším“ patří knihy  

- Jozue 

- Soudců 

- 1. a 2. Samuelova 

- 1. a 2. Královská  

K „prorokům pozdějším“ patří knihy 

- Izajáš 

- Jeremjáš  
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- Ezechiel  

- 12 „malých proroků“  

3. Pod Spisy spadají všechny ostatní knihy: 

- Žalmy    

- Job      

- Přísloví     

- Rút      

- Píseň písní     

- Kazatel  

- Pláč 

- Ester 

- Daniel 

- Ezdráš 

- Nehemjáš 

- 1. a 2. Paralipomenon 
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2. „TÓRA“ 

EXODUS 

Ex 22,21-24 

Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Žádnou vdovu a 

sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich 

úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich 

synů sirotci.  

Za zmínku stojí vysvětlit, co znamená citace „ …, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi.“ 

Když budeme důkladně pročítat Starý zákon, zjistíme, že se nám tato citace mnohokrát opakuje. Zdá 

se nám velmi důležitá, ale z jakého důvodu?  

Nejdříve bychom měli vysvětlit, co pro nás znamená pojem HOST. Ex 23,9„Nebudeš 

utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.“  Již z této 

citace je naprosto zřejmé, že Izrálci skutečně nejsou původními obyvateli Egypta, ale do Egypta 

vstoupili jako hosté. Následně a zcela logicky se nám může objevit otázka, jak se vůbec do Egypta 

dostali?  

Jákob měl dvanáct synů, tedy deset s Leou a dva, Josefa a Benjamína, s Ráchel. Jákobovým 

miláčkem byl právě Josef. Ostatní jeho bratři na něho začali žárlit a posléze i ho začali i nenávidět. 

Bylo tomu tak i proto, že Josef vypravoval sny, ve kterých se mu jeho bratři budou klanět. Začali tedy 

vymýšlet plán, jak svého bratra Josefa odstranit. Nakonec jeden z bratrů, Juda, dostal nápad prodat 

jej do otroctví. Josef se tedy takto ocitl v zemi egyptské, kde sloužil faraonu Potífarovi. Později se 

z Josefa stal hlavní ministr. Jeho úkolem bylo spravovat hospodářství.  

Pro Jákoba a jeho rodinu nastaly velmi těžké časy, byl hlad a nebylo už co jíst. Proto se vydali 

do Egypta, aby zde opatřili jídlo pro rodinu. Josef je však poznal a odpustil jim a tak Jákob a všichni 

z jeho rodiny, děti Izraele, opustili Kanaán a odešli do Egypta.  

Pokud byl Josef naživu, žil jeho lid v Egyptě šťastně, ale po jeho smrti se toto změnilo. Vlády 

se ujal nový faraon, který nevěděl, že Josef pomáhal lidu v době hladu a že byl blízkým přítelem svého 

předchůdce, faraona Potífara. Nový faraon si všiml, že se Izraelité rozrůstají a dostal strach, aby tito 

Izrálci nepřevýšili Egypťany. Začal je zaměstnávat tím, že museli ve velmi těžkých a krutých 

podmínkách pracovat a budovat nová města pro faraona. Takže z Izrálců se postupně stali úplní 

bezmocní otroci. Hospodin vyslyšel jejich úpění a rozhodl se, že je vysvobodí. Povolal Mojžíše, aby 

vyvedl tento svůj lid z egyptského zajetí do země zaslíbené. Hospodin byl s nimi po celou dobu, 

chránil je a pečoval o ně.  
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„Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem,…“ Ve Starém zákoně je často řeč o Božím hněvu. Bible nám 

jej ukazuje jako živý, jednající, jako ztělesnění něčeho, nebo někoho, kdo nenechává národy a 

jednotlivce napospas jim samým, nýbrž je má neustále před očima a chce je dovést k dokonalosti. 

Boží hněv ukazuje, jak vážně bere Bůh lidské chování, s jakou „zainteresovaností“ za ně zodpovídá. 

Je-li to nutné, trestá, aby přiměl člověka k prohlédnutí, obrácení.  (Koppová, 2003, s. 72). I zde 

můžeme použít podobný citát na důkaz toho, že jejich Hospodin je milostivý a ochraňuje ty, kdo to 

vskutku opravdu potřebují z Dt 10,18„… ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta, neboť jste 

byli hosty v egyptské zemi.“ 

DEUTERONOMIUM  

Dt 14,28 

„ Každého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých 

branách. I přijde lévijec, protože nemá s tebou podíl ani dědictví a bezdomovec, sirotek a vdova, 

kteří žijí v těchto branách a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, žehnal při každé práci, 

kterou bude tvá ruka konat.“ 

Podobný text můžeme najít i v Dt 26,12 

„Když pak třetího roku, v roce desátků, odevzdáš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, 

bezdomovci, sirotků a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před Hospodinem, 

svým Bohem: „Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, dal jsem to lévijci a bezdomovci, sirotku a vdově, 

zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Nepřestoupil jsem ani neopomenul žádné z tvých 

přikázání.“ 

  Tento text se opírá o rok odpočinutí polí. Ustanovení zavádí tříletý cyklus desátků ve 

prospěch nejchudších. Bylo by dobré se zmínit o tom, jak ustanovení o desátku vzniklo. Podíváme se 

do I. knihy Mojžíšovy, tj. do Genesis kde cituji Gn 28,22 „Tento kámen, který jsem postavil jako 

posvátný sloup, stane se domovem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.“  Zde 

Jakub skládá věrný slib Hospodinu, že „bude Bohu odevzdávat desátky (znak usedlého způsobu 

života)“. Tyto desátky se vyberou a rozdělí tomu, kdo to opravdu potřebuje. Většinou je rozdělovali 

nejchudším vrstvám této společnosti, kterými byli lévijci, bezdomovci, sirotci a vdovy.  

Právě zde máme již konkrétně doloženu určitou formu sociální péče a podpory ve 

starověkém Izraeli. Jejím cílem bylo omezit chudobu na minimum. Tato sociální podpora je spjata 

s představou Boha jako toho, kdo se na jedné straně ujímá slabých a zkroušených a je jejich 

ochráncem, na straně druhé vyzývá ale věřící k činné sociální aktivitě a k pomoci lidem v nouzi. 

Přímou pomoc s podporou obce poskytovaly většinou rodiny.  Rodina byla vždy posvátnou institucí, 

doslova chrámem (Matoušek, 2001). 
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Jaké místo však zaujímají lévijci, kde se tu vzali a kdo vůbec jsou?  Je zajímavé, že v některých 

spisech se uvádí, kdo to vlastně skutečně byli, tak například 

1. některé texty popisují lévijce jako velmi chudé, jsou to v podstatě  vdovy a sirotci, 

2. podle dalších textů žili v jednotlivých městech, protože nevlastnili pozemky, ale za to 

dostávali desátky a dobrovolné dary, 

3. jiné texty dokládají, že byli soustředěni v Jeruzalémě. 

 

Pro podrobnější objasnění by proto bylo dobré se zmínit o lévijcích trochu obsáhleji. Jsou to 

potomci Leviho, třetího syna patriarchy Jákoba, nikoli však v linii kněze Arona. Lévité, hebr. Levijim, 

byli původně vybráni k tomu, aby sloužili stanu úmluvy na poušti místo prvorozených, kteří o tuto 

poctu přišli poté, co se zúčastnili uctívání zlatého telete (Judaismus od A do Z, 1998).  

Dle Nu 35, nebylo Lévitům dáno v Izraeli žádné dědičné území. Lévijci však směli zastupovat 

lid před Hospodinem. Izrael jim za to odevzdával desátky, z nichž také pocházel dobytek, který lévijci 

mohli a měli chovat na svých pastvištích. O městech, která jim připadla (bylo jich 48 na území jiných 

kmenů) se můžeme dočíst v Joz 20 (Bič, 1991, s. 490). Dále je tu určitá zvláštnost, kterou jsou 

takzvaná „útočištná města“. Lévijcům je tu svěřen odpovědný úkol. Mají být ochránci lidského života. 

Tomu, kdo neúmyslně, bez zlých záměrů zabil člověka, je dána Boží ochrana, neboť „krev volá o 

pomstě“.  A proto má právo zůstat v útočištném městě, kde je nedotknutelný. 

Sociálně velmi slabou osobou, je podle ekumenického překladu z roku 1989 také 

„bezdomovec“. Kdybychom zašli ještě dále a podívali se do Bible kralické z roku 1613, našli bychom v 

Dt 26,12 „Když bys pak vyplnil všecky desátky ze všech úrod svých léta třetího, jenž rok desátku 

jest, a dal bys Lévitovi, příchozímu, sirotku, vdově, a jedli by v branách tvých a nasyceni byli:“.  

V uvedené citaci je další zajímavý pojem, kterým je „příchozí“. Slovem „příchozí“ se označuje 

člověk, který se nenarodil Židem (nežid), ale dobrovolně přijal závazek Tory a micvotu (náboženské 

předpisy) a mohl tak vstoupit do společnosti židovského národa. Hebrejské označení je ger a u ženy 

gijoret, oboje však znamená „obyvatel, cizinec, příchozí“. Byli to místní lidé, kteří pobývali na tomto 

území v době do příchodu židovského národa. Mohli zde žít společně s židy, přijímat jejich práva a 

zvyky. Do izraelské obce mohli také vstupovat sňatkem. Smyslem, který vyjadřuje tento verš je to, že 

se na člověka pohlíží jako na chudáka, ale současně i jako na „upřímného“ „spravedlivého cizince“, 

který má nárok na sociální pomoc a tj. desátky (osobní rozhovor ze dne 14.4).  

Zvláštní význam má v tomto textu i další, dosti často používané slovo, kterým je slovo 

„brány“. Můžeme si položit otázku, jak byl pojem „brána“ ve Starém zákoně chápán, co na něm bylo 

tak zvláštní, že je na něj kladen tak velký důraz. Konkrétní představa významu v nás budí velkou 

zvědavost, ale význam tohoto slova má hluboký smysl. 
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Poměr města k venkovu byl a v současnosti stále je tentýž, jaký nám vyplývá z řeckého pojmu 

metro-polis. Město i ve Starém zákoně se nazývá „matkou“ a vesnice jsou „dcerami“. Vesnice 

podléhaly svému mateřskému městu soudně i správně, byly povinny odvádět poplatky svým 

ochráncům, kteří za to v případě potřeby zase vesničanům poskytovali útočiště za hradbami svého 

města.  

V našem povědomí se jeví brána jako otevřené dveře, které umožňují volný průchod v obou 

směrech. Otevřené dveře jsou jakýmsi symbolem pohostinnosti a nabídky. Zavřené dveře nám brání v 

průchodu, ale zároveň nás ochraňují, jsme-li uvnitř. Mohou pro nás tedy znamenat i odmítnutí, jsme-

li venku.  

Vstup do města chrání mocná opevněná brána, první obrana proti nepřátelským útokům. 

Brána zajišťuje bezpečnost obyvatel a napomáhá tak při vytváření společenství. Nejživější místo ve 

městě se nachází nedaleko brány: zde se lidé setkávají, uzavírají obchody, činí politická a vojenská 

rozhodnutí a hlavně zde zasedá soud. Jakýmisi přívlastky brány jsou „spravedlnost“ a „bezpečí“ 

(Slovník biblické teologie, 2003).  

Avšak pro městský život měla brána docela zvláštní význam. Město, jak už bylo výše 

naznačeno, představovalo nejdůležitější základnu života společenství v právním, politickém i 

společenském ohledu. Protože města se stavila velmi těsná, sotva v nich byly ulice v pravém slova 

smyslu, natož pak větší prostranství. Proto se místní obec shromažďovala v „bráně“. To je na volném 

prostoru přímo před městskou branou. Také obyvatelé města tudy ráno a večer procházeli (Rendtorf, 

2003, s. 114). Archeologické vykopávky nás navedly k tomu, že stará doba neznala samostatných 

tržišť. Prodej i koupě se odbývaly právě v bráně. Zde se uzavíraly smlouvy a také se zde konaly i 

soudy. Nemáme na mysli pouze smlouvy čistě obchodní, nýbrž způsob, jakým lidé mezi sebou 

upravovali vzájemný vztah. V každém případě je svazek přátelský podložen přísahou a jest jako 

takový svatý. V Písmu se hovoří jen zřídka o přátelství (Bič, 1948, s. 213).  

Místní obec byla základní a zpravidla i jedinou oprávněnou právní instancí. Konstituovala se 

jako „právní obec“ a v „bráně“ se také scházeli soudci, aby rozhodli určitý, obci příslušný případ. 

Podle rozšířeného, ne však nesporného mínění, měli právo projevu a právo hlasovací nejen starší, ale 

všichni místní plnoprávní občané, to jest trvale v daném místě bydlící izraelští muži. Toto právo se 

nevztahovalo na ženy, děti, otroky a cizince, tj. i na neplnoprávné, dočasně se zdržující osoby anebo 

na osoby přicestovalé. Po vzniku státu byl vedle právní obce oprávněn, pro určité právní případy, 

rozhodovat také král (Rendtorff, 2003, s. 124).   
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Dt 16,11 

„A budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, 

aby tam přebývalo jeho jméno, ty i tvůj syn a tvá dcera, tvůj otrok a tvá otrokyně, lévijec, který žije 

v tvých branách, i bezdomovec, sirotek a vdova, kteří jsou mezi vámi.“ 

V této citaci jsou navíc, oproti minulému verši, uvedeni další sociálně slabí členové izraelské 

společnosti, kterými jsou otrok a otrokyně. Co nám Starý zákon o nich říká? Řada ustanovení má 

pouze ochrannou funkci jako např. Ex 23,16-17 „Nevydáš otroka jeho pánu, když se k tobě před 

svým pánem uchýlil. Bude bydlet s tebou uprostřed tebe na místě, které si zvolí, v některé z tvých 

bran, kde mu bude dobře. Neutiskuj ho.“ Přeloženo do našeho jazyka, znamená toto něco jako 

„azylové právo“, tento otrok si prostě může sám svobodně najít bydlení.   

Otroctví ve Starém zákoně je však pro nás jedinečné v tom, že o otroky bylo podle tehdejších 

poměrů řádně postaráno a měli i jakési „postavení“. Otrok v našem chápání znamená to, že mu 

nenáleží svoboda a lidská práva. Jenže otrok v tehdejším smyslu nebyl osobou bezprávnou. Zákon jej 

chránil před libovůlí pána. Otrok byl členem rodiny a jako takový požíval i ochrany, kterou člověk 

svobodný, ale chudý, třeba postrádal. Při tehdejším patriarchálním zřízení byli členové rodiny více 

méně otroky hlavy rodiny, ke které byli vázání naprostou poslušností.  

„Hebrej“ 1 měl navíc naději, ba vlastně nárok, na propuštění po šestileté služební době. Zde 

můžeme nahlédnout ještě hlouběji na to, jakou možnost měl propuštěnec, zda mohl zůstat i nadále u 

svého pána. Propuštění se ovšem netýkalo dětí zplozených v otroctví, ani žen pojatých za manželky 

v otroctví. Jen v případě, že někdo byl ženatý dříve, nežli vstoupil do otroctví, směla být i jeho žena 

propuštěna. Je potom logické, že otrok, už vzhledem ke své rodině, dal přednost další službě, než aby 

opustil ženu a děti, které by samy musely zůstat do konce života v otroctví. Jeho pán je (ho) odvedl 

k vratům, kde mu připíchl ucho k veřejím a „zůstane služebníkem jeho na věky“. Proč tomu tak bylo, 

asi proto, že „neposlouchal hlas Boha“, tím je potvrzeno na obou stranách, že otrok bude sloužit jak 

svému Pánovi, ale také sloužit svému Hospodinovi.  

Propuštěnec na tom nebyl lépe, když stanul náhle s holýma rukama na svobodě. Proto 

pozdější ustanovení přímo nařizuje Dt 15,13 „Kdy ho propustíš na svobodu, nepropustíš ho 

s prázdnou.“ Tento příkaz se vztahuje i na otrokyně.  

                                                           
1
 Původní význam výrazu Hebrej není znám. V Gn označuje vždy člověka, který sídlí jako cizinec v zemi, která mu 

nepatří. Jejich společný předek Heber žil dlouho před Abrhámem a mohl to být skutečně název velké části 
semitského obyvatelstva tamější oblasti. V knize Ex jsou Hebrejci potomky Jákobovými, odlišnými od Egypťanů 
rasově, původem i náboženstvím je „Bohem Hebrejců“. Až do babylonského vyhnanství se jím sotva označuje 
národ v pravém slova smyslu nebo příslušníci určitého náboženství. Jinak v pozdějších textech. Jonáš se 
představuje námořníkům jako „Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes“ (Jon 1:9) a v jiných textech jako 
např. Mak 7:31; 11:13; 15:37 označuje slovo „Hebrejec“ Židy usazené ve Svaté zemi (Slovník biblické teologie, 
2003).    
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Dokonce se žádalo i to, aby Jisrálec nebral Jisrálce do otroctví, nýbrž jen jako „nájemníka a 

jeho podruha“. Když by se pak někdo z bídy prodal cizinci usazenému v zemi, bylo povinností 

pokrevních příbuzných vykoupit jej, pokud by se nemohl vykoupit on sám. Měli tedy zřejmě otroci též 

vlastní majetek.  

Otroky si většinou můžeme představit, alespoň v tehdejších dobách, jako cizince. Jednak to 

byli váleční zajatci, jednak koupení otroci. Jejich řady byly pak rozmnožovány jejich dětmi, zplozenými 

v otroctví. Nedozvídáme se však, o povinném propuštění otroků cizího původu jako tomu bylo u 

„Hebrejů“. Je i zvláštní ustanovení pro případ, kdy by pán některého otroka zmrzačil. Cituji Ex 21,26.: 

„Když někdo udeří do oka svého otroka nebo otrokyni a vyrazí mu je, v náhradu za oko ho propustí 

na svobodu.“  Jinak platil otrok jen za majetek pánův a bylo nutné s tím počítat i při jeho ochraně.  

Závislost na svém pánu jde tak daleko, že otrok se stává účastníkem rodinného kultu. Proto 

se na mužích provádí obřízka, jako viditelné znamení příslušnosti ke svazku Izraele. Otrok se mohl 

zúčastnit i hodů beránka velikonočního. Je to velmi zvláštní, protože cizinec se nesměl tohoto svátku 

účastnit. Otrok se dokonce i modlil „Bože mého Pána…“ Gn 24,12. Toto duchovní pouto je tak silné, 

že plně nahradí pokrevní. Nejen, že otrok je členem rodiny, on se dokonce může stát dědicem a 

pojmout za ženu dceru svého pána (Bič, 1948, s. 211).   

 

Dt 16,14 

„Při své slavnosti se budeš radovat ty i tvůj syn a tvá dcera, tvůj otrok a tvá otrokyně, lévijec i 

bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách.“ 

I tato citace ukazuje na postavení sociálně slabých jedinců v židovské společnosti. Byli sice 

postaveni nejníže, ale měli právo, či dokonce povinnost, účastnit se slavnosti svátků společně 

s ostatními. Přestože některé svátky jsou původně rolnické a jiné nikoli, kalendářní kontinuita zůstává 

zachována. I to, že lunární fáze, s jejichž pomocí se ve starověku odhalovala jednotlivá období, jsou 

dosud určující pro počítání měsíců. Mnoho svátků proto připadá na patnáctý den či úplněk měsíce. 

Už v dávných dobách byl problém, jak oznámit začátek měsíce, který předcházel svátku, komunitám 

v diaspoře. Díky komunikačním zpožděním tato společenství pokaždé nevěděla, zda je ten měsíc 

třicetidenní nebo devětadvacetidenní, a tak pro všechny případy začínala slavit nadcházející svátek o 

den dříve a o jeden den slavení i prodlužovala. Tato praxe se zachovala v komunitách mimo Izrael 

dodnes, ovšem s výjimkou reformních Židů (Fishbane, 2003, s. 118). 

Mimoto jsou ještě další výroční svátky, o kterých nám praví Starý zákon a to: 

1. Pesach („hod beránka“) 

2.  Letnice (svátek týdnů prvních plodů) 

3. Svátky stánků (sklizeň úrody) 
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Bylo by dobré se o těchto svátcích zmínit, jsou totiž důležitým vodítkem v péči o vdovy a sirotky. I 

díky jim můžeme jasně doložit sociální pomoc v této době.  

Pesach 

Poselství Pesachu je připomínkou na doby, kdy židé žili v Egyptě jako otroci. Bůh vyslyšel 

jejich nářky, slitoval se nad svým lidem, vzpomněl si na smlouvu, kterou uzavřel s Abrhamem, Izákem 

a Jákobem. Vyvedl lid prostřednictvím Mojžíše z otroctví na svobodu do země, kde jednou měli žít 

jako vyvolený národ podle přikázání Božích (Spiegel, 2007, s. 193).  

Význam Pesachu je „Večeře Páně“. Tento svátek se především slaví v domácím kruhu. Pascha 

znamená poskakovat, skákat „pásach“ je v židovské tradici vykládána jako: Hospodin „přeskočil“ naše 

obydlí, „přešel“, uchránil naše prvorozené, zatímco egyptští prvorozenci zahynuli. Obřad pomazání 

veřejí krví už není nějaké ochranné kouzlo proti démonům, nýbrž poznávací znamení izraelských 

příbytků.  

Pascha se z Mojžíšova příkazu slavila každoročně. Po dokončení v chrámu se z původně 

domácí slavnosti stal velký chrámový a poutní svátek. Později v 7. stol. př. Kr. se spojil se svátkem 

nekvašených chlebů (Koppová, 2003, s. 50).   

Pesach se v židovské tradici jmenuje také Chag ha macot, svátek nekvašených chlebů, zman 

cherutenu, období naší svobody. O Pesachu se nesmí jíst nic kvašeného a nic kvašeného se nesmí 

nacházet ani v židovské domácnosti. Pesach se slaví v nisanu, jenž zasahuje do dubna a května. 

Zkvašené se hebrejsky řekne chamec. Zákaz jíst chamec se vztahuje ke kvapnému odchodu 

židovského lidu za svobodou. Když konečně po desáté ráně Boží nechal faraon Židy odejít, nařídil 

Mojžíš všem, aby si pospíšili. Obstarali si zásoby a začali péci chléb na cestu. Pak ho všechen museli 

předčasně vytáhnout, i když ještě nebyl zcela vykvašený. Macesy mají připomínat odchod za 

svobodou, proto se někdy nazývají chléb svobody.  

 Existuje ovšem i druhá interpretace událostí. Podle jedné zmínky v Toře byl lid už před cestou 

vyzván, aby se zbavil všeho zkvašeného. Pak je macesy možno považovat za „chléb bídy“, neboť 

připomíná dobu otroctví. Teprve později se z něj stane chléb svobody, protože se měl jíst na svobodě 

(Spiegel, 2007, s. 193). 

Tato Pascha neznamená pouze díkuvzdání za Hospodinův osvobozující čin v dávné minulosti, 

nýbrž liturgické zpřítomňování, vyznání Boha, který se nyní a dnes sklání ke slavícím lidem s láskou, 

s níž Izraelce stvořil, vyvolil a osvobodil a který nyní obnovuje smlouvu, jež ho spojuje s lidmi i lidi 

mezi sebou navzájem (Koppová, 2003, s. 51). 

Proč, ale mluvíme o tomto svátku, má vůbec něco společného s vdovami a sirotky. Jedná se o 

velikonoční stolování a je zároveň okamžikem rodinné radosti a vzájemnosti. Jedná se zde o základní 

povinnosti každé rodiny a tou je pohostinnost. „Tvůj dům, ať je otevřený, chudý ať se u tebe cítí jako 
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doma“. Proto by všechny rodiny měly mít dokořán otevřené dveře, aby bezmocný člověk se cítil, že 

není opuštěn a že může vstoupit do této rodiny. Proto se prostírá o jedno místo navíc pro hosta.  

 

Letnice 

Svátek, ze kterého vzešly letnice, se jmenuje Šavuʹot, svátek týdnů. Správně Chag ha-šavuʹot. 

Název svátku se odvozuje od biblického příkazu odpočívat sedm týdnů od „druhé pesachové noci“, 

„den následující po dni odpočinku“ a oslavit 50. den jako den posvátný. Odtud pochází i lidový 

nežidovský výraz „Pentecost“ z řeckého výrazu pro „50. den“ (Judaismus od A do Z, 1998). Původně 

byl tento svátek svátkem díků za úrodu. Zemědělský ráz je zdůrazněn právě obdobím sedmi týdnů 

v souvislosti s počítáním omerů. Omer je hebrejské slovo a značí snop obilí (Spiegel, 2007, s. 200). 

Můžeme uvést ještě jeden citát z Dt 24,19 „Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli 

snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh 

požehnal při každé práci tvých rukou.“ 

 

Svátek stánků  

Tento text pojednává o slavnosti, kterou je Svátek stánků, jinak také řečeno Sukot. Je 

svátkem díků za úrodu. Také zde je připomínka zemědělského původu oslav. V těchto dobách se 

konaly poutě. Na Sukot se slavilo v Chrámu a v chýších, které stávaly v bezprostřední blízkosti 

svatyně. Tancovalo se a zpívalo, slavil se obřad čerpání vody jako dík za všechny dary. Sukot člověku 

měl připomínat, že je odkázán na Boží pomoc a podporu, zvláště tehdy, když si myslí, že je v bezpečí 

vlastního domova (Spiegel, 2007, s. 174). Také tento svátek odráží dobrý vztah k sociální péči, zvláště 

v péči o bezbranné.  

 

Dt 24:17  

„Nepřevrátíš právo bezdomovce ani sirotka a vdově nezbavíš roucho….“  

Je zvláštní, že v každé společnosti se klade velký důraz na roucho, či dle našeho jazyka na 

oděv. I když pojem roucho by se asi také týkal i  oblasti duchovní společnosti, ukazuje nám i určitou 

„hierarchii“ této společnosti. Společnost si stanovila pravidla proto, aby se jimi člověk nějakým 

způsobem řídil. Když se někdo oblékne do určitého oděvu, či do roucha, znamená to, že se jedná o 

důležitý znak společenského postavení. Lidé nám tím, co mají na sobě, něco sdělují, oděv nám 

prozrazuje například, že se jedná o vdovu.  

Při rozhovoru s rabínem jsem zjistila, že o barvě oděvu či roucha se nedozvídáme písemně ze 

Starého zákona, ale vlastně z tradice. Tato tradice se dochovala až do dnešní doby. Žena, která se 
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stala vdovou, nosí černý oblek. V jiných zemích, zvláště pak v Izraeli, se klade velký důraz i na to, že si 

vdova zahaluje šatem nejen tělo, ale že je povinna si zakrývat i hlavu.  

Tehdejší společnost měla svoje pevné uspořádání a každé osobě určovala její postavení. 

V tomto verši vidíme ale i jiný, další, význam. Jedná se o to, že by nemělo být bráno do zástavy 

ošacení, neboť je to jediné, co chudým zbylo k udržení při životě, bylo to považováno také za jakési 

životní minimum. V případě, že by bylo odebráno, došlo by k ohrožení samotného života. Pro 

dodržení tohoto ustanovení byl ale ještě další důvod. Kdybychom vzali i tento oděv, byla by pak např. 

vdova nahá, jednalo by se o nahotu a ta byla vždy považována za hanbu. Nahé tělo by nemělo být 

odkryté, ale přikryté. Proto pro každého bylo úkolem postarat se o to, aby měl každý čím zahalit svou 

nahotu.  

Avšak oděv nemá za účel pouze chránit a přikrývat člověka, nýbrž také jej odkrývat, to jest 

ukazovat, o koho se jedná. Tento projev umožňuje především rozpoznat podle oděvu toho, kdo jej 

nosí. To je ten hlavní důvod proč Starý zákon zakazuje muži nosit šaty ženské a ženě zakazuje nosit 

šaty mužské, můžeme uvést jako příklad následující citát. Dt 22,5 „Žena na sebe nevezme, co patří 

muži, a muž neobleče, co nosí žena.“ Z tohoto důvodu je také přestrojení považováno za lež. Oděv 

musí natolik označovat toho, kdo jej nosí, že je to klamání, vybere-li si někdo oděv, který neodpovídá 

jeho stavu. Ostatně podvod bývá zpravidla odhalen. Takovým rozpoznávacím oděvem je oděv 

proroků, králů, bohatých, vdov, malomocných nebo nevěstky. Samozřejmě známe i oděvy, které 

nosili i kněží, to však najdeme podrobně v Ex 28; Lv 16,32 (Biblický slovník, 1987).  

Vzít si jiný oděv může být i znamením změny mnohem hlubší, změny, která se dotýká přímo 

osoby toho, kdo je svlečen a potom znovu oblečen. Pro starověkého člověka tvoří šaty součást 

osobnosti toho, kdo je nosí.  
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3. „PROROCI“ 

Dt 27,19 

 „Buď proklet kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy“ a všechen lid řekne: „Amen“ 2 

Z knihy Proroků jsem si zcela záměrně vybrala tento citát. Bylo by asi dobré vysvětlit, kdo 

vlastně je prorok? Charakteristikou proroka jako takového, jeho postavením i názory se zabývám 

poněkud podrobněji, vzhledem k tomu, že jejich výroky jsou jakýmsi „měřítkem“, jakousi 

požadovanou normou chování společnosti bohatých ke společnosti sociálně slabých, bezbranných, 

nemajetných a chudých, normou chování ne podle pravidel lidských, ale v souladu s přikázáními 

Hospodina. 

Bývá zvykem považovat za proroka toho, kdo předpovídá budoucnost (Heller, s. 29). 

V souladu s tím chápeme „prorokování“ jako „předpovídání budoucích věcí“, jako věštění. To je však 

zjednodušené a zavádějící (Struppe, 2000, s. 63). Prorok je ten, kdo vyřizuje Boží vzkazy. Boží slovo 

ovšem platí včera, dnes i zítra a odtud vzniklo druhotné a mylné zúžení jen na předpovědi (Heller, s. 

29).  

Hebrejsky se „prorok“ řekne „náví“, což je odvozeno od slovesa „volat“. „Volání“ je 

charakteristické ve dvojím smyslu: prorok je „zavolaný, povolaný“, proto se sám stává „volajícím“. Je 

to člověk „povolaný a volající“. Máme tu tedy rozhodujícím způsobem co činit se „slovem“. 

Řecká slova „proféteia“ (=proroctví) a „profétés“ (=prorok) jsou odvozena od slovesa 

označujícího „mluvení“, což znamená „otevřeně objasňovat, veřejně oznamovat, zvěstovat“. Proto 

můžeme přeložit: profétes, prorok = mluvčí, zvěstovatel. 

Základní charakteristikou izraelských proroků je to, že nevystupují a nepůsobí z vlastního 

popudu, nýbrž na základě svého blízkého vztahu k Bohu.   

Obecně bychom proroky mohli označit jako „hlasy volající proti proudu“. Neboť nejenže jsou bdělí a 

umějí dobře naslouchat událostem své doby, nejenže vnímají bystřeji než většina jejich současníků, 

nýbrž mnohem zřetelněji i tuší, co vyplyne z určitých politických, hospodářských a náboženských 

rozhodnutí. To je vede, ba nutí ke kritice toho kterého zřízení, tím se dostávají do napětí a konfliktu. 

Proto jsou proroci téměř vždy pravdě „nepohodlnými“ současníky, většinou jsou kritickým a 

varovným svědomím té které společnosti (Struppe, 2000, s. 63).  

                                                           
2
 Výraz Amen znamená především: jistě, opravdu, bezpečně nebo jen prostě ano. Je to vlastně hebrejské 

příslovce, odvozené od kořene znamenajícího jistotu, pevnost. Říci „amen“ znamená prohlásit, že považujeme 
za pravdivé, co bylo právě řečeno a ochotu přijmout předloženou nabídku nebo se připojit k přednesené 
prosbě. Amen může znamenat prosté české „dobrá“, „budiž“. Častěji ale vyjadřuje závazný souhlas někoho 
s někým nebo něčím; tímto slovem se stvrzuje zodpovědnost za složenou přísahu i před soudem Božím. Ještě 
slavnější je společné stvrzení závazků celého společenství v průběhu liturgického obnovení Smlouvy. Pak je tu 
ještě jiný význam, ten, kdo uzavírá smlouvu s Bohem, projevuje tím současně důvěru v jeho slovo a svěřuje se 
do ochrany jeho moci a dobroty. Amen se stává liturgickým zvoláním a má proto své místo na konci. 
Předpokladem je, že shromáždění chápe, co bylo řečeno a s čím vyjadřuje svůj souhlas (Slovník Biblické 
teologie, 2003).   
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Prorokem Písma se tedy nikdo nestává vzděláním, dědičně nebo jmenováním, nýbrž výlučně 

povoláním Boha. To je také zdrojem jejich vnitřní svobody. Příležitostně se také distancují od 

„proroků z povolání“ a jejich prorockých škol. Chápou svůj úkol jako střízlivé vyřizování poselství, 

jehož iniciativa vychází od Boha – a ne jako lidskou „techniku“, skrze kterou se člověk ujišťuje o Boží 

vůli. 

Ale oni sami trpí svým „povoláním“: jejich protest vede často k tomu, že je lidé špatně 

chápou, odmítají, chovají se k nim nepřátelsky a dokonce je pronásledují. Kromě toho jim jejich silná 

citlivost nutně přináší i krize, pochybnosti a samotu (Struppe, 2000, s. 65).  

Skrze své proroky i jiné posly zasahoval Bůh do dějin svého lidu, tady Izraele. Tématem je 

život v zemi od příchodu až do odchodu (tedy do babylonského zajetí). Říká, že tu původně nejde o 

naše (imanentní, vývojové, mechanické, kausální) pojetí dějin, nýbrž o Boží vedení časem, a to 

především řadou Božích zásahů, opatrování a trestání, osvětlovaných vždy prorockým slovem. Proto 

především odtud brali rabíni ilustrace (příkladové příběhy) k příkazům zákona (příběhy = hagada – 

vyprávění; příkazy = halacha – chození v Božím zákoně). Proroci tu mají zvláštní význam, protože 

v zemi rozhoduje poslušnost nebo neposlušnost prorockého slova (Heller, s. 29).   

Spravedlnost, popřípadě poctivost, je jedním ze zásadně důležitých biblických pojmů. Protože 

však je to pojem tak mnohostranný, těžko se definuje. V jednom biblickém smyslu je spravedlnost 

dobře známou mravní ctností, jindy společenskou normou, častěji je význam tohoto pojmu tak široký, 

že zahrnuje plnění všech božích přikázání. Spravedlnost v tomto druhém smyslu je Boží slitování a dar 

spásy.  

Občanská spravedlnost je v právní praxi starého Izraele vyžadována od soudců, kteří jsou 

vyzýváni k tomu, aby při výkonu svých povinností projevili integritu. Spravedlnost se rovněž očekává 

od králů, kteří jsou za ni také chváleni. Spravedlnost jako respekt k právům druhých se vyžaduje od 

všech členů židovského společenství.  

Proroci opakovaně a důrazně obviňují soudce a krále z nespravedlnosti, které se dopouštějí, 

když utlačují chudé. Chování mocného krále nebo soudce k bezmocnému poddanému či žalobci slouží 

za vzor všech vztahů mezi představenými a podřízenými, pány a sluhy. Ve všech těchto vztazích je 

povinnost silnějších a mocnějších vzít slabé do své ochrany.  

Proroci zdůrazňují Hospodinovu zálibu v bezbranných, kteří jsou vystaveni útisku. Prorokují o 

Božím soudu nad těmi, kteří zneužívají svého mocenského postavení. Starý zákon totiž 

nespravedlnost nikdy nepovažuje za pouhé přestoupení lidských pravidel a obyčejů, nýbrž vždy, 

v náboženské dimenzi, za porušení Boží smlouvy a urážku Boží svatosti. Protože proroci znají slabost 

lidské spravedlnosti, vyhlížejí přicházejícího Mesiáše, jako poctivého vládce, který se postará o 

spravedlnost dokonalou.  
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V širším smyslu znamená spravedlnost věrnost zákonu a dokonalé plnění božích nařízení. 

Spravedlivý člověk je člověk čestný a mravně zachovalý, bezúhonný sluha (Peschke, 2004, s. 207).   

Od středověku dochází k dělení na „Přední proroky“ a na „Zadní proroky“. „Přední proroci“ 

bývají označováni jako „deuteronimistické dějepravné dílo“. Ve své práci, věnované vdovám a 

sirotkům, se spíše zaměřuji na „Zadní proroky“. K těmto prorokům řadíme Izajáše, Jeremjáše a 

Ezechiele. Navíc jsou ještě malé prorocké knihy shrnuty do jedné knihy, do Dvanácti proroků 

(Rendtorff, 2003, s. 212).  

PROROK IZAJÁŠ  

Izajášovo jméno se odvozuje od slova „Ješajahu“ a znamená „má spása je Hospodin“. Kořen 

„jaša“ znamená vysvobodit, spasit. Je také obsaženo ve jménu Ježíš. V řeckém významu Esaisas, a 

v latinském Isaisas.  

Prorok Izajáš začal prorokovat v roce smrti krále Uzijáše a prorokoval až přes pád severní říše 

(722). Byla to doba, kdy se vzmáhá velmoc Asýrie a kdy dochází k proti asyrským koalicím (Heller, s. 

39).  

Izajáš v jižním království oznamuje „den Jahvův“, velký den soudu. To je předně obžaloba 

povýšenosti odpovědných mužů v Jeruzalémě, těch mužů, kteří ztratili veškerou bázeň a úctu před 

svatým Bohem. Upozorňuje hlavně na sociální zlořády, jakými jest vražda, úplatek, hamižnost, které 

se staly součástí života (Struppe, 2000, s. 72).  

Izajáš klade velký důraz na straně jedné na nářek a žalobu kvůli těžkým přestoupením práva a 

porušování správné bohoslužby a na straně druhé na zaslíbení nastávající spásy. „Práva a 

spravedlnosti“ se odůvodňuje brzkým příchodem Hospodinovy „spásy a spravedlnosti“. Slovo 

„cdāqâ“ v jeho významu dominuje i oběma skupinám textů: jako žaloba a nářek nad úpadkem lidské 

spravedlnosti a jako očekávání a zaslíbení přicházející boží spásné „spravedlnosti“, která zároveň 

znamená obnovu lidské spravedlnosti (Rendtorff, 2003, s. 250).    

Izajáš volá k víře a důvěře v Boha, a to i při politickém rozhodování. V „Písni o vinici“ želí toho, 

že Bůh přes všechno úsilí o Izrael nesklidí sladké hrozny, nýbrž porušování práva a bezpráví páchané 

na chudých. Ostrými slovy hovoří o Božím soudu (Struppe, 2000, s. 73). 

Průzkum k biblickým textům Izajáše 

Iz 1,17 

„Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, 

ujímejte se pře vdovy.“  
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Iz 1,23  

Tvoji velmoži jsou umíněnci, spolčeni zlodějů. Kdekdo miluje úplatek a rád bere dary; sirotkovi 

právo nezjednají a pře vdovy se k nim nedostane 

Iz 10,2  

… Nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva, jejich kořistí jsou vdovy a 

sirotky olupují.“  

Bůh si přeje, aby se Izraelci starali o právo, pomáhali utlačovaným, zastávali se sociálně 

slabých. Bez tohoto sociálního, společenského jednání je zbožnost prázdná a nesmyslná. „Právo a 

spravedlnost“ to je základní požadavek prorockého poselství, se kterým se v různých podobách 

setkáváme u všech proroků (Struppe, 2000, s. 66). 

Iz 9,16  

„Proto neměl Panovník radost z jeho jinochů a nad jeho sirotky a vdovami se neslitoval, protože 

všichni jsou to rouhači a zlovolníci, bludně mluví každá ústa. Tím vším se jeho hněv neodvrátil a 

jeho ruka zůstává napřažena.“ 

Pro nás bude jistě zajímavým pojmem „hněv“. Bůh Bible je Bohem spravedlivým. Vyjádřeno 

jinak: je garantem toho, že poslední slovo nemají útisk a násilí, nýbrž lítost a slitování. Dopomáhá 

k platnosti práva a „mstí“, to je doslova: soudí bezpráví.  

Kdo přenechává svou pomstu Bohu, vzdává se toho, aby se sám mstil. A Bůh rozhodne, co je 

právo a co je bezpráví – už nikoliv jednotliví lidé sami. V této souvislosti se také objasňuje, co vlastně 

znamená volání k Bohu o pomstu: je to volání po spravedlnosti v nespravedlivém světě. Kde je nouze 

veliká až k zoufalství, kde člověk, viděno lidskýma očima, už nemá co očekávat, vyjadřuje tento výkřik  

naději na záchranu. To je nejhlubší jádro řeči o „Bohu pomsty“ (Struppe, 2000, s. 67).  

JEREMIÁŠ 

Význam jeho jména není zcela jednoznačný. O osobě Jeremjáše se dozvídáme z Jr 1,1, 

pochází z jedné kněžské rodiny v Anatotu, v benjamínském městě pár kilometrů severovýchodně od 

Jeruzaléma. Podle 1,2 započal svou prorockou činnost v 13 roce Jóšijášovy vlády, to je v roce 627/6 

(Rendtorff, 2003, s. 260).   

V době Jeremiášově se neschopnost Izraele zachovávat sinajskou smlouvu projevila tragickým 

způsobem, a to tehdy, když přivodila dobytí Jeruzaléma a zničení chrámu. Tehdy se však ukázala Boží 

věrnost vůči svému lidu příslibem „nové smlouvy“ tak, jak Hospodin řekl, Jer 31,32 „Ne takovou 

smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl 
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z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem“, je výrok 

Hospodinův. 

Nová smlouva, která přichází po porušení smlouvy sinajské, umožní Božímu lidu znovu začít. 

Prorocký výrok neohlašuje žádnou změnu zákona, nýbrž nový vztah k Božímu zákonu ve smyslu 

zvnitřnění. Místo aby byl napsán na „kamenných deskách“, bude zákon vepsán Bohem do srdcí.  

Výsledkem bude opravdová vzájemná sounáležitost, osobní vztah každého jednotlivce 

k Hospodinu. Základnou této úžasné novosti bude nesmírně velkorysá Hospodinova iniciativa: udělí 

lidu odpuštění všech jeho vin (Papežská biblická komise, 2004, s. 67).  

Jr 7,6  

„… nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat 

nevinnou krev, nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy.“ 

 

22,3  

Toto praví Hospodin: „Uplatňujte toto právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou 

utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí, neprolévejte na 

tomto místě nevinnou krev“.     

 

49,11 

„Zanech své sirotky, já je zachovám při životě, ať ve mne doufají tvé vdovy.“  

Zde je požadavek práva a spravedlnosti, požadavek plnění Božích přikázání. Boží lid musí žít 

Boží Tórou v celistvosti svého života. Když sází jen na Boží vyvolení a zapomíná na Jahvův žhavý zájem 

o lidi, promarní svou spásu.  

Jeremijáš dokonce vystupuje proti samému králi. Když panovník, kterého Bůh povolal za 

strážce jeho bratů a sester, zneužívá poddaných a vykořisťuje je pro svůj luxus, musí se prorok stát 

obhájcem slabých, protože sám Bůh smlouvy je nejmocnějším zastáncem chudých. To je jádrem 

veškerého „poznání Boha“, tj. dopomáhat k právu chudým a slabým (Struppe, 2000, s. 74).  

Dokonce byl i Jeremjáš zatažen do soudu, který ohlašoval, a tak se stal doslova typem trpícího 

proroka. Jeremjáš platí za „bolestí zkušeného obhájce Boha smlouvy“. Takže na vlastní kůži prožil a ví, 

co znamená být utiskován, proto se nebojí krále a hájí bezbranné a slabé, zvláště vdovy a sirotky.   
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EZECHIEL 

Hebrejské podobě jména Jechezkél odpovídá Septuagintě, z níž se ve Vulgátě stala latinská 

forma Ezechiel. Luther utvořil německou formu jména Hesekiel. V odborné a ekumenické 

terminologii se ale prosadila latinská forma (Rendtorff, 2003, s. 262).   

Ez 22,7  

„Otce i matku v tobě zlehčují, bezdomovce uprostřed tebe utlačují, sirotka a vdovu utiskují.“ 

S první deportací v roce 597 přišel do Babylonu kněz Ezechiel. Usadil se u „průplavu Kebaru“. 

Tam prorok zažil své povolání. Judejci zprvu věřili, že jejich zajetí bude trvat jen krátce. Ale po 

zhroucení v letech 587/86 se zhroutily i všechny naděje a proměnily se v hluboké zoufalství. Přes 20 

let Ezechiel působil mezi vystěhovanými Judejci.  

Zdůrazňuje mnoho „porušení“ a nevěrnosti Izraele a vykládá exil jako odpovídající spravedlivý 

trest (Struppe, 2000, s. 81). Musí bořit falešné naděje na brzký návrat domů. V zanícených varovných 

řečech obžalovává lid ze vzpurnosti, s níž porušil smlouvu a předpovídá hrozný konec Jeruzaléma. 

Rozhoduje aktuální jednání, nikoli dřívější, tento fakt dodává odvahy!  Vina otců nepřejde na děti. 

Každý jednotlivec je osobně odpovědný za své jednání (Rendtorff, 2003).  

ZACHARIÁŠ  

Zachariáš prorokuje v době perské správy Judska. Prorokuje v první generaci navrátilců z exilu 

v letech 520-518, tedy asi 16-18 let po návratu v době stavby chrámu. Velekněz v té době byl zřejmě 

součastně představitel judského národa ve funkci místodržitele.  

Zacharijáš klade důraz na budoucnost, ale jen na základě přítomnosti, ve které se podmínky 

pro tuto budoucnost vytvářejí. Prolíná se budoucnost s přítomností, eschatologie se sociálním 

zájmem, obnova politická a náboženská. Je otevřen mnoha impulzům (vliv tradice a předchůdců). Lpí 

na tradici, opírá se o autoritu svých předchůdců. Po národní katastrofě při porážce a zničení 

Jeruzaléma bylo zřejmé, že Hospodinova slova je třeba brát se vší vážností a bezpodmínečně se jimi 

řídit.  

Charakteristickým rysem Zacharijášova proroctví je důraz na Hospodinovo zasahování do 

pozemských záležitostí. U Zacharijáše není patrný velký zájem o sociální problematiku. Nejvíce 

sociálních témat je soustředěno v 7 a 8,10,12,16-17. Země po příchodu exulantů byla v cizích rukou 

(Beneš, 2006, s. 262). 

 

 



28 
 

Co nám však říká citace Za 7,10?  

„Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru 

nic zlého.“ 

Hlavním jádrem této kapitoly je pojednání, týkající se  výzvy k pokání a milosrdenství. Jde o 

obrat k Hospodinu, měli by se soustředit na Hospodina, na jeho nároky, na jeho jednání a na vztah, 

který ke svému lidu má. To znamená přesměrovat se a tomu přesměrování se říká pokání.  

Pokání neznamená vidět jenom to, co člověk dělá špatně, co a jak má dělat dobře, odkud se 

má vrátit, ale také kam se má vrátit, tj. k Hospodinu. Člověk by se měl nad sebou zamyslet a 

uvědomit si, že se má začít věnovat Hospodinu, věnovat se modlitbě,  obětavosti, dobročinnosti a 

 intenzivnějšímu náboženskému studiu. Zlepšovat si svoji mravnost a snažit se o sebezdokonalování 

(Beneš, 2006, s. 267).    

MALACHIÁŠ  

Mal 3,5  

„Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, 

utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků, ty kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví 

Hospodin zástupů.“ 

Jeho jméno znamená „Můj posel“ nebo „Andělský“. Hebrejský význam Mal-ak byl „původně 

jednatel, poté vyjednavač, vyslanec, posel, anděl“. V hebrejském znění jde patrně spíše o titul. Je však 

zajímavé, že údaje o osobě proroka, nejsou známy, není známo, zda vůbec byl prorokem. 

 Malachiáš líčí poměry v Judsku po návratu z babylonského exilu, mezi dokončením chrámu, tedy 

v pátém století asi kolem r. 470, podle zmínek o místodržitelích pravděpodobně v perské době. 

Bohoslužba v obnoveném chrámu již patrně několik let nefungovala, ale situace po návratu z exilu 

nebyla lepší, než bývala za doby existence prvního chrámu. Malachiáš je chronologicky i umístěním 

posledním prorockým spisem TeNaKu (Beneš, 2006, s. 291).   
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4. „SPISY“ 

JOB 

Jméno je podle hlavní postavy Ijjob, což znamená „ohrožený nepřátelstvím“ (?), ale hebrejsky 

sloveso arab – býti nepřítelem, ojeb = nepřítel.  

Doba jeho vzniku je však nejistá.  

Kniha líčí Jóba jako zbožného a spravedlivého muže. I tehdy, kdy všechno ztrácí (majetek, 

blahobyt, přátele, rodinu, zdraví), zůstává věrný Hospodinu. Obžaluje Boha, že trápí slabé lidi a 

bezúhonného prohlašuje za viníka. I když poznává, že mezi ním a Bohem není žádný rozhodčí, žádná 

nadřazená neutrální instance, vyzývá Boha, aby se podrobil správnému rozhodnutí. Proti své dřívější 

prosbě 7:16 „Už mě nech“ se přesto obrací na Boha. Dovolává se Boha, který se jeho práva v nouzi 

zastane (Struppe, 2000, s. 93).  

Jb 22:9 

„Tys však s prázdnou posílal pryč vdovy, paže sirotků jsi drtil.“  

Možná se nám zdá, že tento text není ničím zvláštní. Přesto je neobvyklý.  Je zde, posuzujíce 

z hlediska dnešního současného významu, poněkud neobvykle použito slovo „paže“. Toto slovo se 

také objevuje v předchozím verši Jb 22,8: 

„Země patří tomu, kdo má pevnou paži, bude na ní sídlit ten, koho Bůh milostivě přijal.“  

Zde se na jedné straně používá slovo paže ve smyslu paže dětí, kterým se někdo snaží co 

nejvíce ublížit, ale pak je tu i druhá strana a to ve verši Jb 22,8 „paže“ jako král či bojovník. 

 Král je jaksi obrazně promítnut do představy horní části těla, má za povinnost starat se o 

svěřené území a to jak po stránce zabezpečení úrodnosti půdy tak, aby se na ní mohlo hospodařit a 

tím i zajistit plodnost lidí i zvířat. Má povinnost být spravedlivý k lidu, vést vítězné, nikoliv však 

dobyvačné bitvy, ale především má zprostředkovat lidem Boží požehnání. 

Úkolem krále je chránit a zajišťovat blaho svého lidu. Král je v podstatě prostředníkem mezi 

bohem a lidmi, neboť on by měl být věrný k Hospodinu, zprostředkovat lidu ochranu, měl by 

zachovávat a dbát spravedlnosti, která je zpečetěna smlouvou a zákonem. Měl by být ideálně 

národním a také dobře kralovat ve své zemi, jejíž lid toto očekává. 

Z jakého důvodu ovšem proroci tak často kritizují krále. Je to jednak proto, že porušil 

smlouvu, kterou je zaván a nenaplňuje ji, dále proto, že podléhá svodům jiných panovníků, kteří 

trýzní obyvatele své země. Velmi častým důvodem kritiky je i nekritická modloslužba. To vše 

znamená, že se král odvrátil od svého Hospodina, tím je naznačena nevěra krále jak ke svému Bohu, 

neboť dal přednost pohanskému životu, ale také i ke svému lidu, tím však uvrhl svoji zemi do neštěstí, 

záhuby a katastrofy.      
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„Království není podstatným prvkem uspořádání života Božího lidu, původně tvořícího svazek 

kmenů, spojených smlouvou. Už v době patriarchů existovali králové v Palestině, ale v době exodu a 

soudců byli také v malých státečcích izraelských sousedů. Zde Hospodin vládne Izraeli v souladu 

s uzavřenou smlouvou, ale žádný král nezpřítomňuje Boha zde na zemi.  

Izraelský král není na rozdíl od sousedních států včleněn do božských sfér. Zůstává podřízen 

smlouvě i Zákonu jako ostatní lidé a proroci tuto skutečnost nepřestávají připomínat (Slovník biblické 

teologie, 1981). 

Jb 24,3 

„Odvádějí osla sirotkům a vdově berou býka do zástavy.“ 

Tato citace je v obdobném smyslu uvedena i v Dt 24,12. Osel a býk je jejich jediným 

majetkem k udržení života, je to jejich životní minimum, to jediné co jim zbylo na tomto světě. Proto 

bychom jim neměli brát jejich základní potřebu udržení života, ale měli bychom být rozumní.  

Proto zde prorok Job nabádá, abychom jim jako exekutoři neodváděli jejich majetek. Tím by 

se výrazně zhoršila jejich sociální situace. Měli bychom mít na paměti, že tímto činem by byli 

v podstatě ohroženi na životě. V hlubším významu jde vlastně o ohrožení lidského života, ba dokonce 

až o možnost zabití člověka a to jsme již u základních zákonů Desatera, tedy u sedmého přikázání (Dt 

20,13). Toto je velmi důležité a mnohdy to v tomto přeneseném významu není ani chápáno.   

ŽALMY 

Kniha žalmů z hebrejštiny „tehilim“ = chvalozpěvy. Název je poměrně pozdní. Pochází z doby, 

kdy se Žalmy staly zpěvníkem synagogy. Starší je „tefillot“ = modlitby. Považovaly se za sbírku 

modliteb. Ale žádný název nevystihuje jejich rozmanitost. Jsou v nich chvály i nářky, dějinné ohlasy i 

naučné stati, liturgické oddíly i osobní modlitby. Český název „žalmy“ pochází z řeckého PSALMOI = 

písně, hymny.  

Žaltář (PSALTÉRION) = původně strunný nástroj, pak je i sbírka písní, zpívaných s doprovodem 

strunného nástroje („harfy“).  Žalmy mají pro nás důležitou roli i v křesťanské liturgii: brevíř, mešní 

texty, reformační písně. Jejich vznik se datuje do různých dob a u příležitosti různých okolností. 

Většina jich souvisí s jeruzalémským chrámovým kultem, některé („královské“) s rolí krále v kultu 

(Heller, s. 50).  

  Právě tato část Bible zřetelně vyjadřuje to, že Písmo svaté má v podstatě dialogický charakter. 

To znamená, že je, bez jakékoliv pochybnosti, slovem Božím adresovaným nám. Ale Boží mluvení a 

jednání nemůže zůstat bez odpovědi. Jednou formou této odpovědi je modlitba. Zvláštnost žalmů 

spočívá právě v tom, že se tu setkává obojí: jsou to slova lidí adresována Bohu = modlitba a součastně 

však jsou, protože jsou částí Písma svatého, i Božím slovem adresovaným nám.  
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Kniha žalmů je v mnohém ohledu pestrá. Najdeme tu modlitby jednotlivců a modlitby celého 

lidu. Žalmy plné zoufalého nářku i plné jásotu, písně pro velké liturgické slavnosti, jako dožínky, 

národní slavnosti a památné dny i pro domácí bohoslužby v rodinném kruhu.  

Mnohé žalmy vznikly z částí modlitebných zvolání, z nářku a díku v bohoslužbě a zároveň 

určeného pro bohoslužbu. Z mnohých na nás dýchne osobní modlitebníkova nouze: utrpení, ale i 

radost z uzdravení. Zkušenost osamělosti a ohrožení nepřáteli.  

Tak ani výpovědi žalmů o Bohu „Bože můj, Bože proč jsi mě opustil?“ „Proč tlačíš můj život 

k zemi?“ nejsou naučné „teologickými výpověďmi“, to znamená popisem podstaty tohoto Boha. 

Vždyť Bůh není někdo, kdo člověka ohrožuje nebo se náladově od lidí odvrací a vrhá je do neštěstí. 

Žalmy bez příkras hovoří před Bohem o strachu a nouzi, o ohrožení a samotě. V modlitebním zápase 

přinášejí před Boha každou nouzi a každé utrpení, a tak činí první krok k jejich zvládnutí.  

Jiné žalmy byly zase napsány jako texty k předčítání a přemýšlení, o Božím slovu jako o určení 

směru pro denní život (Struppe, 2000, s. 94).  

Ž 68,6  

„Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.“ 

Otec jakožto Bůh, je autoritou Starého zákona. V první řadě Bůh popisuje lásku k rodinnému 

životu na zemi. Ale představa Boha jako Otce nám může připomínat osudy národa Izraele. Zde je jim 

Bůh otcem od samého počátku, tedy od vyjití z Egypta, kde s nimi byl a po celou dobu chránil svůj lid 

na cestách a odstraňoval mu nepříjemné překážky. „On je živil a zároveň se jevil jako Pán“. To je 

základní charakteristikou chování každého člověka, měl by Otci důvěřovat a jej poslouchat. 

 Právě toto problematické téma probírají proroci, tedy neposlušnost ke svému Hospodinovi. 

Zvláště po návratu z exilu představa Boha-Otce Izraele hraje stále svou úlohu. Boha, jakožto Otce 

považují za spravedlivého, za ochránce, ale i za obhájce lidu, kterému pomáhá, když se ocitne na 

cestě útlaku a ponižování. Ze všech lidí se nejvíce zastává zvláště vdov a sirotků.  

„… a Bůh v obydlí svém svatém“.  Základem lidského řádu je Boží svatost. Bůh s námi mravně jedná, i 

my máme, i my jsme povinni takto odpovědně jednat s druhými, zvláště pak těmi bezbrannými. 

V našem bytí je naše jednání, chování a poslušnost k Hospodinovi ta největší svátost. V každém 

pokorném člověku, který je „svatý“ vůči Hospodinu, sídlí v  nitru srdce Bůh.     

Ž 94,6 

„…vraždí vdovu a bezdomovce, sirotky zabíjejí“ 

Můžeme si povšimnout, že vražda se už vyskytla v příběhu Kaina a Abela, cituji „Cos to učinil! 

Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země“ (Gn 4,11). Základní postoj k vraždě najdeme 

v Ex20,13 a Dt 5,17: „Nezabiješ“. Zde použité slovo rasach, které se používá poměrně zřídka, označuje 
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to nedovolené, nezákonné usmrcení. To se však nevztahuje na válku a popravu zločinců na základě 

soudního rozhodnutí (Schabert, 1989, s. 85) ani na zabíjení zvířat. 

 V Ex 23,7 se odsuzuje zejména usmrcení nevinných:  „Buď dalek každého podvodu, 

nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním.“ Zdůvodněním je 

to, že vražda odporuje právům Boha i člověka Gn 9,6 „Kdo prolije krev člověka, toho krev bude 

člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.“  

Hlubší důvody zavrženíhodnosti vraždy jsou tyto (Peschke, 2004, s. 279):  

1. Vlastníkem a Pánem lidského života je jedině Bůh. Protože člověk nesmí volně nakládat se 

svým vlastním životem, nesmí tím spíše tak nakládat se životem někoho jiného.  

 

2. Život je nejvyšší časné dobro, nepostradatelné pro jeho pozemskou existenci. Toto dobro je 

zdrojem přiměřeně významného lidského práva. 

 

3. Blaho společnosti vyžaduje ochranu lidského života. Kdyby se lidé směli podle vlastního 

uvážení navzájem zabíjet, zmizela by společenská bezpečnost. Obecné blaho by přestalo 

existovat.     

Ž 109,9  

„Jeho synové ať sirotky se stanou, jeho žena vdovou“ 

Kdybychom si však přečetli začátek žalmu 109, tak zjistíme, že se jedná o člověka, který prosí 

Boha, aby Bůh nemlčel, ale aby zasáhl tak, jak to dělal i v minulosti. Ve skutečnosti to ale znamená, že 

situace, ve které se tento člověk nachází, je situací nejistoty, úzkosti a soužení, má pocit, že mu Bůh 

nepotvrzuje, neprojevuje dostatečně svoji blízkost, ale zdá se mu být vzdálený. Byla to jistě doba 

soužení a úzkosti. Tím soužením je jeho nepřítel „když se na mě rozevřela ústa“ (Ž 109,2), která se 

snaží zabít či zničit tohoto prosícího člověka. Jenže jeho modlitba je silná, silná jako zbraň. Posílá na 

své nepřátele kletbu, ale i kletba může být také i požehnáním. Kdo je však nepřítelem? Nepřítelem 

může být jak cizinec, ale může se také jednat o vlastní lid. Proč, ale lid ztrácí svoji hodnotu, asi proto, 

že, v té době špatně vládl král a lidé chtěli, aby místo něj nastoupil jiný. Jedná se o krále, který ztratil 

svou moc, která přináší blaho jeho zemi.  

 V tomto verši nepřímo žádají krále, aby osiřeli synové a jeho manželka, aby se stala vdovou. 

Sirotek ztratí svého otce, je bez ochrany a vdova bude odkázána jen na svoje příbuzenstvo. V dalším 

verši se toto ještě více stupňuje, pokud se před Hospodinem nepřizná a nebude solidární, Hospodin 

ho zavrhne.  Toto zavržení bude platit i na jeho potomstvo na dlouhé věky.  
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V nadcházejícím verši se mluví o jeho krutosti, mluví se tu o kletbě proti králi jako takové. Král 

se ospravedlňuje, cítí se nevinný. Prosí Hospodina o pomoc, přitom se dovolává svých zásluh a Boží 

spravedlnosti, ale pro Boží jméno, to jest pro Boží slávu a čest. Jedná se tu o Boží věrnost 

 Ve 22. verši se uvádí „Jsem ponížený ubožák, v nitru mám zraněné srdce.“  Osoba jakoby 

mluví, že je žebrák, působí tak, jako by se jednalo o prosícího ve stavu „bídy a chudoby“. Jako kdyby 

se osoba nacházela ve stavu svých nejslabších sil, schopností a dovednosti. Myslím si ale, že se 

nejedná o člověka, který je sociálně chudý, o chudou osobu, která žebrá. Jedná se tu o přenesený 

pojem do duchovní roviny a označuje člověka, který prosí o Boží pomoc. Nejde o sociální stav, ale o 

jeho vlastní vnitřní stav srdce, který ho sžírá a trápí.  

V dalších verších se dozvídáme, že král prosí o požehnání, aby kletba přešla na požehnání, i 

přesto je král i nadále ponížen a stále prosí o pomoc Hospodina, prosí, aby králi jeho lid odpustil, chce 

znovu obnovit společenství s Bohem. Pán se k němu „přizná“ a zasáhne ho tak, že ho povýší „neboť 

stanul po pravici ubožáku, aby ho zachránil před jeho soudci“.     

Ž 146,9  

„Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate 

cestu.“  

Hospodin, jehož důležitým úkolem je chránit svůj lid, pomáhá těm, kteří jsou na tom velmi 

špatně, mají velmi nízké postavení, nemají domov a nejsou schopni si sami pomoci, přesto však mají 

Boha ve svém nitru, nepohlížejí na něj s výtkou za svoje postavení. Na rozdíl od těch, kteří 

se nechovají podle Božích přikázání tak, jak se dále z tohoto žalmu dozvídáme. 

V dalším období se vývoj postupně odklonil od svého poslání. Přestala tu být rovnoprávnost 

všech příslušníků duchovního svazku izraelského.  

Vytvořila se tu třída zbohatlíků, která ve svých rukou shromažďovala majetek. Její příslušníci 

se necítili vázáni předpisy Zákona. Dovedli podplatit soudce a rušit právo. Těžko se chudým a 

opuštěným dovolávalo pomoci, zvláště pak vdovám a sirotkům. Chudina byla čím dál více 

ožebračována a zadlužována. 

 Zákon sice zakazoval lichvu „Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je 

s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do 

zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je 

jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž 

jsem milostivý“.  Chudým by měly být poskytnuty také paběrky na poli i na vinici a celý jejich výtěžek 

každého sedmého roku.  

V praxi, to ovšem vypadalo zcela jinak, zvláště když radikální kruhy žádaly, aby se od 

soukmenovce a souvěrce nebral žádný úrok a dokonce „Každého sedmého roku budeš slavit léto 
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promíjení dluhů. Každý věřitel svému bližnímu promine, co mu půjčil. Nebude na svého bližního, 

svého bratra naléhat, protože je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhu“ (Dt 15,1). Ve skutečnosti si 

mnohý Izraelec už nevěděl rady, a protože nenacházel pomoci, volil posléze i se svou rodinou raději 

otroctví (Bič, 1948, s. 209).   

PLÁČ 

Pl 5,3  

„Stali jsme se sirotky, nemáme otce, naše matky jsou jako vdovy“  

Kniha Pláč, často označená podle Vulgáty jako Threni nebo Lamentationes, obsahuje sbírku 

pěti samostatných písní, které spojuje převládající prvek nářku. Příčinou nářku je zničení Jeruzaléma a 

chrámu se všemi katastrofálními následky pro lidi, které toto neštěstí postihlo roku 586 (Rendtorff, 

2003, s. 329).  
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5. SOUHRN BIBLICKÝCH UČENÍ – GENERALIZACE 
 

V biblických citacích jako celku, se konkrétně věnuji postavení vdov a sirotků. Z uvedených 

citací jsem se však dozvěděla i o dalších skupinách sociálně slabých jedinců, kteří jsou v těchto 

odkazech s vdovami a sirotky uváděni často společně a kterými jsou lévijci, bezdomovci, otroci a 

cizinci. Všichni mají jedno společné a to jest, že Hospodin si nepřeje, aby byli tito jedinci jakkoliv 

utlačováni, vykořisťováni a také, aby s nimi nejednali jako s člověkem, který je bezprávný. Každá 

osoba má vždy, za každých okolností, právo na svůj život, na svoje blaho, na spokojnost před 

Hospodinem. Je zajímavé, že v biblických citacích jsou vždy spolu pohromadě vdovy a sirotci. 

Takovýchto citací najdeme ve Starém zákoně dvacet šest. Co vlastně Starý zákon jako celek říká o 

vdovách a sirotcích:  

1. Utlačování osoby, která je velmi sociálně slabá. Takováto osoba by neměla být nikdy 

ponížena a rovněž by jí neměla být omezena její základní svoboda. Ať už se jedná o hosta, 

cizince, vdovu či sirotka, mají všichni podle Hospodina právo na lidskou důstojnost.  

2. Neutiskovat jedince, neboť takový utiskovaný jedinec je opravdu bezmocný, má málo 

síly, na to, aby nějakým positivním způsobem vyřešil svoji těžkou situaci. Jestliže si člověk 

nemůže zajistit zabezpečení základních lidských potřeb, jedná se o opravdu nepříjemnou 

situaci. 

3.  Každá vdova i sirotek se mají podle přikázání Hospodina radovat, veselit v bráně, neboť 

mají možnost se také radovat, jako ostatní, prožívat duchovní naplnění a využít tuto 

možnost, aby se stali součástí lidské společnosti.  

4. Jednou z možností zaopatření základních životních potřeb byly i dary tzv. desátků, které 

dostávali od izraelské obce všichni potřební, zvláště pak vdovy a sirotci. V tehdejší době 

nebyla taková možnost získání „zaměstnání“ pro ženu tak, aby mohla uživit rodinu. 

Jediným příjmem rodiny byl příjem muže a na něj byla žena odkázána. Žena nebo matka, 

pokud měla děti, byla plně závislá na zabezpečení materiálních potřeb mužem. Muž měl 

základní povinnost živit rodinu. Horší situace nastala, pokud ženě muž zemřel a tím 

pádem ztratila veškerý zdroj obživy. Pro tyto případy byla zavedena preventivní opatření 

a to darování desátků sociálně slabším jedincům.  

5. Podobně jako v předešlém odstavci, navazuje na desátky i darování 10% úrody 

hospodáře pro sociálně slabé tak, aby měli nejen zajištěny materiální potřeby, ale také 

aby měli i zajištěnu potřebu jídla. Zvláště důležité to bylo u sirotků, kteří by asi mohli 
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těžko pracovat a vydělat si peníze za jídlo. Bylo jim proto nabídnuto další opatření a tím 

bylo paběrkování.  

6. Dalším životním minimem bylo ošacení, ve starozákonní době nebylo dovoleno, aby na 

veřejnosti jen tak pobíhaly neoblečené děti, či nahé vdovy, vždyť je to nemožné a navíc 

by to vedlo k odporu proti dodržování zákonních příkazů. Člověka tím, že mu nedáme, či 

že mu vezmeme oděv, můžeme i zabít a přitom může mít zabezpečen i dostatek jídla. 

Má-li člověk oděv, není mu jednak zima, ale má i pocit, že mu něco v životě ještě zbylo.  

7. Zvláště sirotkům chybí pocit bezpečí a tepla domova, obrana před nepřátelskými útoky. 

Dále jim chybí rodičovské role, o které by se mohli opřít a popřípadě se rozvíjet podobně 

ve svém budoucím životě. Potřebují ale také objetí matky i otce a jistotu vzájemné 

rodinné sounáležitosti. Toto platí také pro vdovy, vdova nejvíce ze všeho potřebuje 

k životu nejen zajištění základních potřeb, ale i potřebu ochrany a bezpečí, pocit, že se o 

ni muž postará.  

8. Všech sociálně slabých se zastává Hospodin. Hospodin je tím pro ně největší autoritou, 

dává jim lásku a naději, ale také je hájí v nespravedlnosti na nich páchané, je vždycky 

s nimi na správném místě tak, že se mají vždy o koho opřít. Pro sirotky a hlavně pro vdovy 

zastává funkci „Ochránce“.      
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III. PRŮZKUM TRADICE SOCIÁLNÍ PÉČE VDOV A 
SIROTKŮ 

 

 V této kapitole se podrobněji věnuji samým základům péče o sociálně slabé členy židovské 

společnosti, kořenům, ze kterých tato péče vychází, biblickým citacím, nebádajícím k této péči, 

pohovořím i o postavení vdov mezi příslušníky židovského národa. Kapitola je jakýmsi „ideálem, 

vzorem“, jak se vzájemná pomoc slabým, ale rovnoprávným, členům židovského národa v minulosti 

vyvíjela a jak by měla v praxi vypadat.   

Podle židovského pohledu na lidskou společnost jsou všichni lidé stvořeni k obrazu božímu. 

Všichni jsou stvořeni jako sobě rovní a stejně důstojní. Proto Zákon přikazuje úctu vůči každému. 

Přikazuje také poskytování obzvláštní péče ubohým tj. nemocným, vdovám, sirotkům, zajatcům, 

chudákům, ale i cizincům a všem, kdo jsou jakkoli postižení. To vše je zdůrazňováno i ve světle vlastní 

historie Izraelitů. Například v Egyptě byl boží národ sám cizincem, proto i oni musí být k cizincům 

pohostinní (Langleyová, 1994, s. 51).  

Abrham dostal od Boha osobní úkol přivést svůj národ do nové země. Abrhama Bůh určil za 

představitele vyvoleného národa, který má dál šířit jeho slávu.  

Boží láska je nicméně hlavní atribut nejvyšší bytosti a člověk, její příjemce, má povinnost 

předávat ji dál. Mojžíš žádá člověka, aby miloval bližního jako sebe samého. Milováni mají být všichni 

bližní, zvláště ti, kteří se ocitli v nouzi, to jsou zejména sirotci a vdovy.  

Judaistický pojem spravedlnosti má blíže k našemu dnešnímu chápání než ke starověké 

diferenciaci norem podle stavovské přílišnosti lidí. Podle Izraelitů jsou si před Bohem všichni rovni, 

prostí i král. Proroci neváhají krále napomínat v intencích Božích přikázání. Idea spravedlnosti 

zahrnovala i spravedlnost sociální. Útlak a vykořisťování bližních ve jménu osobního zájmu někoho 

mocnějšího jsou neospravedlnitelné (Matoušek, 2001, s. 30).  

Druhé přikázání Starého zákona podle Lv 19,18 „ale budeš milovat svého bližního jako sebe 

samého.“ 

Obecná definice lásky zní: „Milovat znamená chtít něčí dobro“ (T. Akvitínský). Chtít dobro pro 

druhého předně znamená přijímat a uznávat jeho tělesné a duševní, přirozené a nadpřirozené dary 

nebo získané schopnosti. Znamená to také přát mu dobro, které by ještě měl mít a rozvinout nebo 

znova získat. Nestačí však druhému dobro jen přát, pokud máme být schopni mu skutečně pomoci. Je 

také třeba se úměrně svým možnostem zasazovat o aktivní ochranu dobrých darů druhé osoby a 

obnovovat nebo probouzet to, co mu z dobra chybí. Tato podpora je součástí úkolu, který člověku 

v jeho životě dává Bůh. Sloučí-li se tyto rozdílné aspekty, lze lásku k bližním definovat jako upřímné 



38 
 

oceňování tělesných a duševních darů bližního a jejich ochranu a podporu ve shodě s povoláním, 

které dostal od Boha (Peschke, 2004, s. 187).  

Láska k bližním se jeví jako povinnost platná předně a zejména vůči ostatním Izraelitům, kteří 

rovněž náleží ke smlouvě s Hospodinem. Konkrétní otázka tedy zní, kdo to je: „bližní“. Pojem „bližní“ 

v tomto přikázání objasňuje několik paralelních výroků: „bratr“, „soukmenovec“ a zejména „synové 

tvého lidu“. „Lze proto bez váhání říci: Bližním, jehož je třeba milovat, je příslušník židovského 

národa“. Národ tvoří společenství solidarity, v němž za sebe všichni vzájemně nesou zodpovědnost, 

v níž každý je nesen celkem a každý tedy má na druhého pohlížet jako na „sebe sama“, jako na část 

toho celku, který mu vymezil jeho životní prostor. Znamená to, že cizinci, lidé přináležejícím k jinému 

národu, nejsou „bližní“ (Benedikt XVI, 2007, s. 141)? 

 To by však odporovalo Písmu, jež vyzývalo i k lásce vůči cizincům, s myšlenkou na to, že Izrael 

sám vedl v Egyptě existenci jako cizinec. Zůstávalo nicméně sporné, kde je hranice; všeobecně byl ke 

společenství solidarity počítán a za „bližního“ považován host – cizinec, žijící v národě. Byla rozšířená i 

jiná omezení pojmu „bližní“. Jeden rabínský výrok učí, že heretiky, nactiutrhače a odpadlíky není 

třeba považovat za bližní (Jeremias, 1956).   

 V pozadí je zde silný pocit solidarity, jaký se vyvíjel především v patriarchálních společenských 

systémech. Díky skutečnosti, že pocházejí ze stejných předků, pokládají Izraelité příslušníky svého 

národa za bratry. Na základě božského nařízení se však láska k bližním druhotně rozšiřuje i na 

přistěhovalé cizince, to je na cizince, kteří se usadili mezi Izraelity. Přiznávají se jim stejná práva jako 

izraelitům, přesto existuje několik výjimek. Toto bratrské společenství zahrnuje do lásky také otroky, 

ačkoli jen ve skutečně velmi omezeném rozsahu. S otroky se však v Izraeli zacházelo lidštěji než u 

ostatních národů (Peschke, 2004, s. 182).  

 Láska k bližním musí, alespoň do jisté míry, zahrnovat i znepřátelené bližní. Milosrdenství, 

které má člověk v duši, způsobuje, že se sám stává bližním, bez ohledu na otázky a nebezpečí. Takto 

se celá věc mění: nejde už o to, kdo z druhých je nebo není můj bližní. Jde o mě samotného. Já se 

musím stávat bližním, pak druhý pro mě znamená tolik „jako já sám“ (Benedikt XVI., 2007, str. 142). 

Láska k bližním má být tak velká jako láska k sobě samému. Obsah lásky záleží především ve 

spravedlivém a čestném chování, které bližním nezpůsobuje žádné příkoří. Za 7,9-10 „Vynášejte 

pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a 

sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.“ 

Nejzřetelnějším pozitivním úkolem lásky k bližním je praktická pomoc potřebným. Příkladem toho je 

krátký výčet některých skutků milosrdenství v knize Tobiáš: Tob 4,16 „Ze svého chleba dávej 

hladovému a ze svých oděvů nahým. Vším, čeho máš přebytek, prokazuj milosrdenství a tvé oko ať 

nezávidí, když prokazuješ milosrdenství.“ Bližními, jež je třeba milovat, jsou všichni lidé, příbuzní i 

nespříznění, příslušníci stejného národa i cizinci, přátelé i nepřátelé, jednotlivci i skupiny.  
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Láska k sobě a láska k bližnímu jsou sloučeny v nabádání, aby se každý sdílel o radosti života 

se svými přáteli. Člověk je navíc vyzýván k tomu, aby miloval moudrost jako zdroj šťastného života, 

aby se vyhýbal hříchu jako příčinné neštěstí a aby dbal o svou dobrou pověst (Peschke, 2004, str. 

183).  

My všichni potřebujeme darovanou a zachraňující lásku samého Boha, abychom se i my 

mohli stávat milujícími, vždy potřebujeme Boha, který se pro nás stává bližním, abychom se i my 

mohli stávat milujícími (Benedikt XVI., 2007, s. 144). 

Krásně nám toto vystihuje Kalvín „Kdo je bližní?“ Dává nám tuto odpověď: „Čím těsněji jsme 

s některým člověkem spjati, tím větší je i nás závazek stát při něm jako přátelé … A přesto říkám: tato 

naše láska musí zahrnovat všecky lidi bez výjimky … Ať je člověk jakýkoli, máme jej milovat, protože 

milujeme Boha“ (Kalvín). 

Ve starověkém Izraeli nebyla pomoc potřebnému člověku jen dobrovolnou záležitostí, neboť 

chudý člověk na ni měl právní nárok. Když židovský lid ještě žil ve své původní vlasti, agrární 

zákonodárství bible (Encyclopædia Judaica II, 1928) ustanovovalo, že chudí mají nárok na šest darů 

z plodů země: 

1. Leket – paběrky, to, co zbylo po žních na poli. Mojžíšův zákon předepisuje, aby rolníci, kteří 

sklízejí na svých polích, vinicích a olivových hájích, nechali paběrky vdovám, sirotkům, 

cizincům a chudým.  

Lv 19,9 

„Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš 

paběrkovat, co zbylo po žni.“  

 

2. Šichcha – zapomenuté plodiny, snopy, které rolníci zapomněli na poli, a plodiny zapomenuté 

po sklizni na vinici a v sadu. 

Dt 24,19 

„Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit 

bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh požehnal při každé práci tvých rukou.“ 

 

3. Peʹa – cíp pole, kraje, čili úroda na okrajích pole, vinice a sadu se neměla sklízet a měla být 

ponechána chudým.  

Ex 23,10 

„Po šest let budeš osévat svou zemi a sklízet z ní úrodu. Sedmého roku ji necháš ležet ladem. 

Nebudeš ji obdělávat, aby jedli ubožáci z tvého lidu, a co zbude, spase polní zvěř.“ 

 

4. Peret – jednotlivá zrnka hroznů zbylá na vinici po vinobraní. 
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5. Oleot – jednotlivé malé trsy hroznů zbylé na vinici. 

 

6. Maʹaser ani – desátek, každým třetím a šestým rokem dávali majetní desátky ve prospěch 

chudých.  

Dt 26,12 

„Když pak třetího roku, v roce desátků, odevzdáš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, 

bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se. 

V biblickém desateru byla imperativem „Nezabiješ“ ustanovena zásada práva člověka na 

existenci, na život. Desatero se považuje za první deklaraci lidských práv. Zde by se mělo jednat o 

respektování zákonů, které ukládají trest smrti za zvlášť těžké zločiny. Toto pojetí bychom asi měli 

chápat jako zákaz vraždy, to je svévolného, nezákonného usmrcení člověka.  

Hlavním smyslem této zásady je však ochrana života vůbec, v mnohem větší šíři. Měli bychom 

mít na zřeteli, že se zde jedná hlavně o sociálně slabší, tedy například o vdovy, sirotky, lidi bez 

domova, kteří se nachází v sociální úzkosti a nemají nic, z čeho by mohli být živi, neví jak získat jídlo, 

ošacení ani příbytek a jsou tedy v bezprostředním ohrožení života. Proto bychom neměli chápat 

pojem „Nezabiješ“ jen ve smyslu zabití, ale celkově, v povinnosti postarat o blaho člověka, tedy dát 

mu najíst. Ustanovení Starého zákona dávají dobrý základ pro to, jak pomoci člověku, aby 

nevyhladověl, nezemřel a tím mu vlastně nebyl zničen život, aby tedy nebyl zavražděn. Proto byly 

chudým nabídnuty např. tzv. paběrky.    

Každým sedmým rokem se v Izraeli slavil spastický rok (šemita) nebo léto odpočinutí, tehdy 

se země měla nechat ležet ladem a úroda, která v ní vyrostla, měla sloužit za potravu ubožákům 

z lidu. V tomto sedmém roce se také měly mezi Izraelci promíjet dluhy, ale není jisté, zda se tento 

zákon v praxi prosadil. Biblické zákonodárství se snažilo zabránit krutému zacházení s otroky a navíc 

omezovalo dobu trvání otroctví Hebrejů na šest let. To znamená, že každého padesátého roku se 

mělo slavit léto milostivé (jovel), kdy měly být anulovány dluhy, propuštěni, ti, kdo se pro dluhy 

dostali do otroctví a tomu, kdo kvůli dluhům prodal své vlastnictví, mělo být vlastnictví navráceno, 

Izraelci měli pamatovat na chudé i v radostných dnech. Při slavení různých svátků jim měli dávat dary 

(Matoušek, 2001, s. 32). Toto ustanovení mělo dvojí smysl a to jak posvátný, tak hlavně sociální. 

Najdeme to v Lv 25. 

Je rovněž obecnou povinností dávat almužny a projevovat dobročinnost. Dt 15,11 „Proto ti 

přikazuji: Ve své zemi ochotně otevírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru“. Smysl pro 

dobročinnost měl v mravním vědomí izraelského lidu hluboké kořeny.  
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Kromě Starého zákona se o sociální péči ve starověkém Izraeli zmiňuje také talmud 3. Podle 

mišny 4 bylo v druhém Chrámu, dostavěném asi v roce 515 př.n.l., umístěno třináct pokladniček ve 

tvaru zvířecího rohu (šofaru), které byly dole široké a nahoře úzké, darovaných mincí se užívalo 

jednak k bohoslužebným účelům v chrámu a potom také k charitativním účelům. Na každé 

pokladničce bylo napsáno, pro jaké účely bude vhozených mincí využito.  

Od dávných dob se dbalo na to, aby chudí nebyli zahanbováni. Proto se v Jeruzalémě také 

nalézala komora utajených, do které mohl dárce nepozorovaně položit své příspěvky, z nichž byli 

tajně zaopatřováni chudí dobrého původu. Jak „dary tajnosti“ (matan ba-seter), tak i dary do 

pokladniček zůstaly i v pozdějších dobách zvyklostmi, které byly dodržovány v synagogách.  

Již v prvních dvou stoletích našeho letopočtu byl ustanoven následující systém chudinské 

péče: v každé židovské komunitě byly dvě chudinské pokladny. První z nich se jmenovala kupa 

(„pokladnička“) a každý týden se do ní vybíraly peněžní dary určené pouze pro místní chudé. Ti z ní 

každý týden v předvečer sabatu, to znamená v pátek, dostávali peníze na jídlo a na oblečení, které 

potřebovali na celý týden (peníze jim měly vystačit na čtrnáct jídel). 

 Druhá chudinská pokladna se nazývala tamchuj. Byla to miska, do které se vybíraly milodary 

ve formě naturálií (potravin). Z tamchuje se příspěvky rozdělovaly každý den a byli jimi obdarováni 

chudí z celého světa. To znamená ti, kteří vandrovali z místa na místo a danou komunitou zrovna 

projížděli. Kupa a tamchuj měly zabránit žebrání. Žebráci, kteří přesto chodili ode dveří ke dveřím a 

žádali o almužnu, nedostali nic nebo jen nepatrný dar (Encyclopædia Judaica II, 1928). 

Starověký judaismus měl podobnou koncepci skutků milosrdenství jako staří Egypťané a jako 

později převzali i křesťané. Rabínská literatura (The Jewish Encyclopaedia III) jmenuje sedm odvětví 

těchto skutků:  

1. sytit hladové a dávat žíznivým napít, 

2. oblékat nahé, 

3. navštěvovat nemocné, 

4. pohřbívat mrtvé a utěšovat umírající, 

5. vykupovat zajatce, 

                                                           
3
 Doslova „učení, studium“. Autoritativní celek židovského zákona a tradice. Talmud v podstatě obsahuje 

„učení“ Mišny a „opakování“ nebo doplnění Mišny v Gemaře (komentářích k mišnickému „kánonu“). Přestože 
je to záznam učených diskuzí o Mišně, ve skutečnosti pojednává o každém aspektu života – od právní vědy, 
plnění náboženských povinností, etiky a teologie až po stručnou biografii, estetiku a etiku. Studium Talmudu 
objasňuje interpretaci Tory (Judaismus od A do Z, 1998).    
 
4
 Je „opakování, studium, výuka“. Sebrané zákonné tradice Ústního zákona a základ Talmudu. Obsahuje učení 

raných mudrců (Mužů velkého shromáždění, písařů a talmudských učenců). Když taková učení nabyla příliš 
velkého rozsahu k zapamatování, byla časem zapsána a sebrána. Mišna obsahuje základní učení halachy, jako 
komentář a diskuze k Mišně byla přidána dodatková Gemara a toto spojení tvoří Talmud. Mišna pojednává o 
zemědělských zákonech, o zákoně pro svaté dny, o manželském zákoně, o civilním a trestním právu, o obětech 
v chrámové službě a o zákonech i rituální čistotě a nečistotě (Judaismus od A do Z, 1998). 
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6. vychovávat sirotky a poskytovat přístřeší bezdomovcům, 

7. vybavovat neprovdané chudé dívky věnem.  

 

Maimonides (Encyclopaedia Judaica V) ve spise Mišna tóra vyjmenovává osm způsobů, jak 

prokazovat milosrdenství, tyto seřadil postupně od nejméně ctnostného k nectnostnějšímu:  

 Dávat:  

1. ale neochotně (s lítostí), 

2. méně, než by bylo vhodné, ale ochotně,  

3. pouze po požádání, 

4. nejsa požádán,  

5. takovým způsobem, že dárce neví, kdo je příjemce, 

6. takovým způsobem, že příjemce neví, kdo je dárce, 

7. tak, že dárce neví, kdo je příjemce, a příjemce neví, kdo je dárce, 

8. nejvyšší formou dobročinnosti není dávat almužny, ale pomáhat chudým, aby 

zrehabilitovali sami sebe (aby pomohli sami sobě). Toho lze dosáhnout tím, že jsou jim 

půjčeny peníze, nabídnuto partnerství, zaměstnání nebo práce. Tato forma je 

nejctnostnější, protože nakonec je dosaženo cíle bez nejmenší ztráty sebeúcty.  

 

Ve středověku židovské obce přebíraly péči o osamělé (vdovy, sirotky), chudé, nemocné, 

staraly se o živobytí chudých studentů a učenců, zajišťovaly vybavení chudých nevěst a žen 

v šestinedělí, pečovaly o sirotky, staraly se o vykoupení židů, kteří upadli do zajetí. Přímou pomoc 

s podporou obce poskytovaly většinou rodiny. Síla rodinných pout všechny pozorovatele 

překvapovala. Byla vedle víry zdrojem schopnosti přežívat i nejhorší nepřízeň osudu.  

Ve středověku vedle toho existoval v židovských obcích obecní útulek a ošetřovna pro chudé, 

pocestné a nemocné zvané hekdeš. Postupem času začínaly být důležitými poskytovateli židovské 

sociální péče spolky. Jejich rozmach nastal obzvláště s počátkem novověku, i když některé existovaly 

již dříve. Spolky byly zaměřeny např. na vykupování zajatců, návštěvu nemocných, výbavu chudých 

nevěst, podporovaly vdovy, sirotky, staré, nemocné a postižené. 

Myšlenka charity se vine celou židovskou historii. Projevila se jak v organizování pomoci 

v rámci židovských obcí, tak i při řešení problémů plynoucích ze soužití se společnostmi jiné víry i při 

novém zakládání samostatného státu (Matoušek, 2001, s. 33).  
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IV. INSPIRACE PRO DNEŠNÍ DOBU 
V předcházejících kapitolách jsem se věnovala postavení, životní situaci a formám sociální 

pomoci vdovám, sirotkům a dalším skupinám sociálně slabších osob.  Na první pohled velmi prostý a 

jednoduchý je odkaz všeho řečeného, napsaného, pro dnešní dobu. Tím odkazem je chování, jednání, 

přistupování k druhému člověku, především tomu slabému, potřebnému, v duchu základních zákonů 

Tóry, v duchu Hospodinovy lásky. Jak jednoduché, ale v praxi, v běžném denním životě často zároveň 

velmi složité.  

Řada zákonů Tóry se v praxi současné společnosti dodržuje poněkud upraveně, zvláště pak v 

životě společnosti „západního světa“. Přesto ale zůstávají i v dnešní době velkou inspirací. Je na 

každém samotném člověku, pro jakou cestu se rozhodne a jaké zákony bude ctít.  

V čem tedy může vlastně být starozákonní pojetí inspirací pro dnešní moderní uspěchanou 

dobu. 

Tou nejdůležitější inspirací pro nás bude jistě Tóra, neboť to je vůbec základní zákon, který byl 

kdysi dán izraelskému národu k tomu, aby se neuchýlil od cesty, aby ctil, dodržoval a následoval slova 

svého Hospodina, tedy, aby nepropadl pohanským bohům, tak jak tomu bylo například v kultu 

zlatého býčka (Ex 32,1-34,35). Mojžíš, se ale přimlouvá za svůj lid, aby mu Hospodin odpustil. 

Výsledkem je, že Bůh odpustí a obnovuje smlouvu s lidem izraelským.  

Víme, že v dnešním moderním světě se zcela přesně nedodržují všechny zákony, které jsou 

psány v Tóře. Od mnohých těchto zákonů se upustilo, mnohé se dodržují jen částečně nebo v trochu 

jiné podobě, než tomu bylo ve starozákonní době.  

Zákon, který obsahuje Tóra, je pro židy jakýsi určitý závazek, který  svým srdcem respektují, 

předčítají jej a přijímají do svého srdce v podobě vyprávění příběhů, počínaje Mojžíšem, přes Žalmy 

až po proroky. Vše je v původní podobě předáváno z generace na generaci tak, aby židé nezapomněli, 

odkud pocházejí, aby nezapomněli, že je třeba ctít a přijímat solidaritu mezi sebou vzájemně, přičemž 

nezáleží na tom, zda jsou příbuzní, slabí, přistěhovalci, vdovy, sousedé či cizinci, neboť „miluj svého 

bližního jako sám sebe.“  

Neznamená to ale, že se budeme plně aktivně věnovat pouze těm druhým, kteří to vyloženě 

potřebují, kteří se ocitli v nouzi, ale také bychom se měli věnovat i té druhé polovině verše „jako sám 

sebe“. Když věnujeme sobě svůj vlastní čas a milujeme sebe, tak nám tím půjde i pomoc těm druhým 

daleko lépe, budeme schopni je povzbudit, podpořit a aktivně se zapojit i do vzájemné solidarity, ať 

už v rovině humanitární nebo individuálně. Jsme živí nejenom zákonem, ale také pomocí těm 

druhým, sociálně slabším a bezbranným, to je ten největší dar, který nám Bůh dopřává darovat. Tím, 

že k potřebným přijdeme s vírou v srdci, přinášíme naději, povzbuzení, přinášíme vědomí, že na 
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starosti nejsou sami, ale že jsou s námi. Buduje se vzájemný dobrý vztah a hlavně se tím zvyšuje 

důvěra slabších lidí v sebe sama. To slovo a pomoc je přece klíčem k uzdravení člověka a k jeho spáse.  

Můžeme si položit otázku, jak je přijímán Zákon: jak tomu bylo dříve a jak je tomu dnes? 

Izraelský národ se dostává na svém putování ke svobodě až k hoře Sínaj. Tam jím předčítá Mojžíš 

desatero, které je pevný závazek smlouvy. To je hlavním jádrem Tóry.  

Pojem Tóra označuje několik slov, jako třeba povinnost respektovat zákony, rozkazy, 

přikázání, ustanovení, slova, soudy, předpisy, cesty a podobně. Ale původ tohoto slova není zcela 

jasný, ale doslovně se překládá jako „vodítko, návod, učení“.  V širším slova smyslu může „Tóra“ 

označovat také veškeré židovské učení náboženského zákona (halachy) a dalších literatur.  

Důležité je to, co je v ní obsaženo, to mravní, tedy etika, dále právní (juridické), rituální a 

kulturní zásady. Právě mnohé z těchto zákonů mají i další důležité hodnoty, jako je například rovnost, 

lidskost … Oblastmi, v nichž byly aplikovány, byla nejprve městečka a venkovské osady, potom se 

přešlo na celé judské a izraelské království a později na židovskou obec, která se rozptýlila po celém 

světě.  Tóra je nejstarší sbírkou starozákonních právních předpisů, z takzvané Knihy smlouvy. Za tímto 

vidíme Boží zjevení a předání Desatera ostatním národům „ Potom vzal knihu smlouvy a předčítal 

lidu…“ (Ex 24,7). Desatero obsahuje sociální ustanovení na ochranu před vykořisťováním a 

utlačováním.   

V Desateru, se ale ovšem hrozí navíc trestem neuposlechnutí. Jedná se o právní ustanovení, 

která vychází ze zcela určité situace, „jestliže budeš jednat takto, potom můžeš počítat s touto 

odplatou“. Proto jsou v biblickém Desateru zákony, které chtějí chránit člověka a jeho práva nejen po 

celý jeho budoucí život, ale i pro jeho příští generaci. Bůh osvobodil lid z otroctví a tato svoboda, 

kterou jim dal, by měla být zachována. Tedy každému člověku by měl být dopřán životní prostor, 

v němž se může neomezeně a beze strachu rozvíjet jeho svoboda. Dodržování zákonů zaručuje 

pravou svobodu a spravedlnost pro všechny tím, že je Hospodin vyvedl z Izraele, ze země egyptského 

otroctví a proto si mají nyní tito vyvedení lidé svobody vážit a žít svobodně podle Božích přikázání 

tak, aby se lidé vzájemně chránili a zůstávali ve spojení s Bohem.  

I když víme, že všechno nemůžeme dodržovat a rovněž víme, že ne všem můžeme pomoci, 

můžeme přesto vykonat dobrý skutek, to je ten největší dar, který nám Bůh dopřává. Máme velký dar 

od Boha a tím je rozum a díky rozumu můžeme využít ve službě svoji inteligenci. Ať už budeme 

v jakékoli náboženské kultuře, může se stát, či spíše se stává, že budeme chtít vědomě porušit nějaký 

zákon, pak zasáhne Bůh a promluví „to přece neuděláš, to vůbec nemůžeš dělat, jinak porušíš 

smlouvu.“  

 Vykořisťování cizinců, vdov a sirotků, vybírání úroků a lichva, to jsou přestupky, které dost 

často kritizují proroci. Právě proto, že proroci viděli, v těchto zločinech příčinu zničení Jeruzaléma 

Babyloňany. Varování před vykořisťováním najdeme ve Starém zákoně několikrát, už v exodu 23,9 je 
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„Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.“ 

Hlavními důvody, které přinutí člověka opustit vlast a stát se přistěhovalcem, jsou hlad a válka. 

V některých místech se přímo říká, že Hospodin miluje přistěhovalce a poskytuje mu potravu a oděv. 

Proto se zdůrazňuje láska k bližnímu, k přistěhovalcům „Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, 

bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli 

hosty v zemi egyptské.“ (Lv 19,34). 

Často pobývaly spolu s přistěhovalci i další skupiny osob, které byly odkázány na právní pomoc a těmi 

jsou vdovy a sirotci. Tito lidé neměli mužské ochránce a byli proto odkázáni na materiální podporu. 

Ve Starém zákoně se za ně staví Hospodin jako „Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém 

svatém.“ (Ž 68,6). Právě on přebírá na sebe odpovědnost příslušející celé společnosti. Nechá pro ně 

vybírat desátek, zajišťuje jim účast na slavnostech, paběrkování o žních a další práva.  

Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Žádnou 

vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, 

jistě jejich úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a 

z vašich synů sirotci. (Ex 22,22-24). Bůh ujišťuje nebo dokonce přísahá, že v případě, kdy zaslechne 

volání nouze, vyslyší je a postiženým pomůže.  

My bychom měli být soucitní k těm, kteří se nacházejí v nouzi. Zde se vyjadřuje i reakce na 

pochybení v sociální a náboženské oblasti. To můžeme vidět i v dnešní současné situaci, to ovšem 

nemusí znamenat, že před vdovou, která je utiskovaná a modlí se k Hospodinu, se objeví Hospodin. 

On její prosby vyslyší a tyto prosby nám pošle, abychom něco konali, abychom viděli, že tam je 

bezpráví, a že je potřeba zasáhnout. Nemám zde na mysli, abychom se chopili zbraně, ale to, že 

máme být aktivní v pomoci za každou cenu, že máme upozornit „svět“, že je potřeba něco dělat. 

Proto v židovské komunitě zavládá solidarita, která je důležitou součástí vzájemné sociální 

péče v této komunitě.  

V každé synagoze mají věřící takzvané pokladničky a do nich přispívají svým peněžitým 

darem. Pak představení židovské obce tuto pokladničku vyberou a finanční částku pošlou do Izraele, 

zvláště tam, kde je vysoký počet vdov. V Izraeli to funguje tak, že žena, která ovdověla a má malý 

příjem, ze kterého nemůže pokrýt základními potřeby pro sebe a své děti, napíše prosbu na lísteček a 

ten odevzdá v příslušné synagoze do pokladničky, která je něco jako „poštovní schránka“ pro tyto 

účely. Představitelé synagogy tyto lístečky pročtou, prošetří její konkrétní situaci a rozhlásí tuto 

prosbu o pomoc do celého světa cestou moderní techniky, a to jak pomocí internetových inzerátů, či 

e-mailů, zpravodajství, zpráv a podobně a zajistí jí tak zabezpečení základní ekonomické potřeby.  

Obdobně to funguje i v příspěvcích rodinám, které nemají dostatek peněz, aby si mohly 

zajistit např. svatbu, hostinu, pohřeb nebo výbavičku pro dítě. Solidarita mezi židy je velmi aktivní a 

ten, kdo vykoná tento určitý druh pomoci, koná ten největší skutek. 
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 V „Příloze“ uvádím veškerý seznam dobročinných společností, organizací a občanských 

židovských sdružení, židovských obcí v České republice, aktuálních zpravodajství a komentářů 

z Izraele, Izraelské rozhlasové stanice a komplex všech izraelských stanic, které vysílají živě na 

internetu. Dále uvádím i seznam kongregací a spolků, přes náboženské projekty a další Izraelské 

státní instituce. Uvádím zde například i známou organizaci internetových stránek Červené Davidovy 

hvězdy, je to jakási obdoba červeného kříže, ale je přístupná v angličtině.  

 Bylo by dobré se zamyslet nad jednou zajímavou zmínkou, týkající se pomoci města 

Jeruzaléma především vdovám, ale také chudým rodinám v jejich nepříznivých situacích. Pomoc je 

organizována tak, aby potřební mohli uživit děti a nemuseli celodenně po celý týden chodit do práce, 

aby mohli žít tak, aby měli čas na své vlastní děti a mohli se jim věnovat, tak jako každá jiná rodina.   

Zorganizovat a poskytnout tuto pomoc se snaží „Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 

Jeruzalém“. Je zvláštní v tom, že se jedná o mezinárodní společnost křesťanů. Byla založena v roce 

1980 evangelikálními křesťany jako reakce na výzvu proroka Izajáše k potěšení Sionu: „Potěšujte, 

potěšujte můj lid,“ praví váš Bůh (Iz 40,1-2). Toto velvyslanectví bylo založeno jako akt solidarity 

s židovským národem s vazbou na Jeruzalém. V současné době ji reprezentuje 125 zemí světa a má 

aktivní zastoupení ve více než 80 zemích světa. V jeruzalémském centru pracuje na plný úvazek více 

než 50 pracovníků z 12 různých zemí světa.  

Tato společnost se snaží pomáhat lidem v Izraeli a současně se snaží informovat, vzdělávat a 

inspirovat křesťany po celém světě, aby i oni mohli také pomoci. Jejich služba se skládá ze čtyř částí: 

POTĚŠOVAT Izrael, VZDĚLÁVAT církev, OSLAVOVAT Boží věrnost (pořádání křesťanských oslav 

zvaných „Svátky stánků“), kdy každoročně desítky poutníků z celého světa pochodují ulicemi 

Jeruzaléma, aby vyjádřili lásku jeho obyvatelům. Toto má na Izraelce obrovský vliv a je to vlastně i 

jakousi KONFRONTACÍ antisemitismu. Členové společnosti pracují aktivně na programu sociální 

pomoci. 

 Jak pomoc v praxi vlastně vypadá? Jedná se například o podávání teplých jídel ohrožené 

mládeži v Sederotu. Tato oblast je velmi neklidná, téměř každý den jsou odpalovány rakety z pásma 

Gazy a na tomto místě přichází o život mnoho obyvatel. Lidé se už neodvažují vycházet z domu, mají 

strach, protože toto místo je velmi nebezpečné a tak raději trpí hlady a nechodí ani nakupovat.   

Pomoc je zaměřena hlavně na mladé lidi, kteří vyrostli v rodinách, ve kterých je velmi špatná finanční 

situace, nebo v rodinách, ve kterých chybí rodičům potřebné schopnosti k výchově svých dětí. Jde 

třeba o neúplné rodiny, kde matka musí být celý den v práci, nebo o rodiny nových přistěhovalců, 

kteří mají problémy s adaptací na novou kulturu. Mladí lidé z těchto rodin přestanou poměrně brzy 

chodit do školy, buď proto, aby mohli pro svou rodinu vydělávat peníze, nebo z jiných důvodů (rodiče 

prostě nemají o vzdělání svých dětí zájem, je těžko dostupné apod.). A tito mladí lidé jsou vystavováni 

neuvěřitelnému napětí v podobě hrozby dopadu raket, mají velmi malé sebevědomí, nejsou schopni 
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se soustředit na učení ve škole a přináší to také další psychologické problémy, problémy s chováním. 

Tyto obtíže mohou být příčinou toho, že tito mladí lidé se budou i výhledově v dalším období špatně 

rozhodovat o svém budoucím životě.  

Proto vznikl projekt „Centrum Keren Orr“ (Nadace světla) pro ohroženou mládež. Pro tuto 

skupinu mladých lidí nabízí projekt ochranu. Mladým lidem pomáhají dobrovolní soukromí učitelé při 

studiu i v jiných programech, zaměřených na další aktivity mladých lidí. Důležité je, že tento projekt je 

zaměřen na mladé lidi tak, aby se mohli připravovat na budoucí zaměstnání, pomáhá jim rozvíjet 

vlastní iniciativu, odpovědnost a sebeúctu. Tito mladí lidé jsou vděčni za poskytované služby i za to, 

že je jim pomáháno a proto i oni také, jaksi „na oplátku“, poskytují své služby chudým lidem při 

obřadu bar micva 5, postiženým dětem a mladým lidem při oslavách židovských svátků. ICEJ se 

zapojuje do tohoto projektu tím, že přispívá účastníkům na teplé jídlo pro mladé, ale také na finanční 

příspěvky na další pokračování v této činnosti.  

Další formou pomoci, kterou nabízí ICEJ, je denní centrum Emanuel. Emanuel je vesnice 

v severním Samaří, jejíž obyvatelstvo tvoří ortodoxní Židé. Mnohé z těchto rodin se potýkají 

s vážnými ekonomickými problémy. Rodiče každé ráno odjíždějí z komunity za prací, za tuto práci 

dostávají jen minimální mzdu, která na živobytí nestačí. Osud těchto rodin je často tragický. Dnes žije 

v komunitě asi 550 rodin, což je kolem 3 300 lidí. Protože přímo v obci může nalézt zaměstnání pouze 

260 lidí, je zde téměř 40% nezaměstnanost, přičemž mnoho lidí žije pod hranicí chudoby. 

  Rodiče by jistě rádi pro své děti udělali všechno na světě, ale mnohokrát nemají ani na to, 

aby jim dali najíst. Děti v této komunitě si nemohou dovolit ani jedno teplé jídlo denně a chodí spát 

hladové. Proto požádali o sociální pomoc ICEJ v Jeruzalémě a pomoc jim byla poskytnuta. O děti 

z chudých rodin je pečováno, každý den dostávají 4 jídla denně, z nichž je jedno teplé, mají pocit 

bezpečí a lásky. Pečovatelé se o ně starají, udržují je v čistotě, jsou řádně oblečeni.  

Velmi mě zaujala jedna malá poznámka, která se váže k tématu vdovy. V tomto centru je 

ředitelka, která zde pracuje řadu let a je sama matkou devíti dětí. Její manžel byl zabit během 

teroristického útoku nedaleko odsud a na výchovu dětí zůstala sama. Tato milující matka pečuje 

s velkou láskou o všechny své děti a při řízení centra si výborně vede. Při provozu centra jsou velké 

problémy s finančním zajištěním, některé rodiny mají nárok na podporu od státu ve výši 70% 

příspěvku na pobyt v centru, ale většina rodin si nemůže dovolit ani úhradu zbytku uvedené částky. 

Mnoho rodin od státu nedostává žádnou podporu, protože nesplňují požadovaná kritéria, z důvodu 

nepříznivé rodinné situace je však nezbytné, aby děti do centra chodily a nestrádaly. V roce 2007 

                                                           
5
  Když je chlapci 13 let, stává se barmitzvahem, „synem přikázání“, a tím dosáhne náboženského smyslu 

plnoletosti. Chlapci je dovoleno předčítat z Tóry příslušný úsek pro určitý týden a pronášet k němu příslušející 
požehnání. Může také pronést vlastní projev. Může dokonce přednášet modlitby celé šabatové bohoslužby, což 
závisí do jisté míry na jeho schopnostech a vzdělání. Také si začne přikládat modlitební řemínky, zvané tfilin. 
Život začne být tvrdší, micva od nynějška požaduje konečně i od něho plné nasazení.  
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chodilo do centra 70 dětí, jejichž rodiny zaplatily pouze zanedbatelný poplatek za poskytované 

služby. Středisko se snaží získávat prostředky všemi způsoby. Náklady na celodenní stravu pro jedno 

dítě představují zhruba 120 Kč.     

Další pomocí ICEJ je podpora vzdělávání chudých děti v přímořském městě Netanya. Izraelské 

ministerstvo školství zjistilo výrazný pokles úrovně vyučování židovských tradic a Bible. Tento 

program se hebrejsky nazývá T.A.L.I., což je zkratka slov „obohacení židovských studií“. Hlavním cílem 

programu je podpora zájmu o židovské dědictví a oživení židovských studií v izraelském školství. Tato 

škola má 335 studentů z nejrůznějších sociálně-ekonomických prostředí, mezi nimi je mnoho nových 

přistěhovalců. V důsledku nepříznivé hospodářské situace posledních let se však mnoho rodin dostalo 

pod hranici chudoby. Rodiče si už nemohou dovolit kupovat potřebné knihy nebo platit školné a další 

aktivity. Projekt spočívá ve finanční podpoře, která dá těmto dětem rovnou šanci na kvalitní vzdělání.  

A co sirotek, má stejný úděl jako vdova? Ve starozákonní, ale i v dnešní době, je v postavení 

těchto jedinců mnoho společných znaků, pro které se pro nás stávají rizikovou skupinou. V podstatě 

není rozdíl v tom, zda se budeme pohybovat ve společnosti židovské či nežidovské.  

Pod pojmem sirotek si většinou představujeme dítě, které nemá rodiče, ať už z důvodu 

náhlého úmrtí nebo z důvodu úrazu, to je představa vcelku běžná, dalo by se říci normální. 

Zamysleme se však hlouběji nad tak běžnou, ale velmi problematickou událostí v rodině, kterou 

představuje rozvod rodičů, nebo postavení dítěte v rodině rodičů, kteří nejsou schopni se o dítě 

adekvátně postarat a kteří jakýmkoli způsobem zanedbávají povinnou péči o dítě. Nebo případ 

rodiny, která se nachází v tak tíživé ekonomické situaci, že není prostě schopna zabezpečit péči o své 

dítě ať již z materiálních či časových důvodů.  

Takovéto dítě se nachází také ve velmi náročné situaci, kterou velmi těžce prožívá, někdy má 

dokonce pocity viny za vzniklou situaci. Například v období rozvodu si dítě vůbec nedokáže uvědomit 

a domyslet všechny důsledky nastalé změny, nedomyslí v první chvíli, o co vše vlastně přišlo. Odchod 

jednoho z rodičů z domova, nejčastěji otce, je pro něho těžkou ztrátou, a to jak pro děvče, tak i pro 

chlapce. Těmto dětem chybí denní kontakt s dospělými lidmi doma. Chlapec potřebuje napodobovat 

otce, vytvořit si své mužství, a podobně je tomu i u dívek v případě ženské role v mateřství. Problémy 

se však mohou přinášet i do budoucna, tyto děti mohou být predispozičně rizikovější v oblasti 

chování, mohou dokonce mít větší sklon k porušování zákonných norem. 

 U dětí, které nemají rodiče či, které žijí je s jedním z rodičů, se mohou vyskytovat také různé 

poruchy chování, psychická labilita, mohou mít horší prospěch ve škole, nízké sebevědomí a 

pravděpodobně budou mít také problémy s přizpůsobením se ve společenském prostředí. Těmto 

dětem chybí ochrana obou rodičů, dobré citové zázemí, odpovídající materiální zabezpečení na 

takové úrovni, aby bylo celkově spokojené, aby netrpělo hladem, mělo pěkné ošacení a hlavně 

spokojený domov.  



49 
 

Vzpomínám si na svoji konkrétní situaci a zkušenosti z doby, kdy jsem vykonávala praxi 

na Sociálním odboru v oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu pro Prahu 8. Tehdy 

jsem osobně navštěvovala jako praktikantka v terénu rodiče, kteří byli v obdobné tíživé životní 

situaci. Jednalo se o rodiče, kteří měli obavy před jednáním na úřadech, v kanceláři se necítili dobře a 

v domácím prostředí se jim z tohoto důvodu jednalo mnohem lépe, cítili se uvolněně.  

Zažila jsem i takovou situaci, kdy byt byl objektivně v hrozném stavu, neuklizený, plný špíny a 

prachu, z hlediska počtu osob i nedostatečně velký. V bytě žilo s rodiči třebas i osm dětí, ale děti byly 

velmi spokojené až nadšené z toho, že mohou být doma u rodičů, které měly velmi rády. Když jsem se 

nad touto situací zamýšlela, došla jsem k závěru, že není až tolik důležité jak byt vlastně vypadá (i 

když z pohledu sociálních pracovnic to bylo hodnoceno negativně), ale že je mnohem důležitější, jak 

se má dítě, jak je postaráno o jeho blaho, zda neprožívá depresi, nebo netrpí jinými úzkostnými 

poruchami či somatickými obtížemi.  

Takže domov, to je místo, kde děti žijí pohromadě s rodiči, mají pocit bezpečí a ochrany, ale 

hlavně je to místo, kde je jim poskytováno citové zázemí. A právě z tohoto důvodu jsou nejvíce 

poznamenaní sirotci, či děti, o které rodiče nemohou, nechtějí nebo nejsou schopni se starat, a které 

končí nejčastěji v ústavech.  

Ráda bych se zmínila o „ústavu“, ve kterém jsem absolvovala čtrnáctidenní praxi. Jednalo se o 

zařízení „Klokánek“. Toto zařízení je určeno pro pobyt dětí, které vyžadují okamžitou pomoc, jedná se 

o nový projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je změnit dosavadní výchovu těchto dětí a 

nahradit ji v co největší míře přechodnou rodinnou péči co nejvíce podobnou péčí v opravdové dobře 

fungující rodině. V zařízení je dítě umístěno přechodně do doby, než se může po vyřešení nebo 

zlepšení situace vrátit zpět domů, nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina, například 

formou osvojení či pěstounské péče. V Klokánku jsou pracovnice, kterým děti říkají „tety“. Režim v 

Klokánku je podobný jako režim v běžné rodině. Velký důraz je kladen na to, aby „klokaní rodiče“ byli 

schopni mít velmi dobrý vztah k dětem, aby měli dostatek empatie a schopnosti vytvořit jim vřelé 

citové prostředí.  

Při praxi v Klokánku jsem se blíže seznámila s dívkou D. Jednalo se o hodnou a šikovnou 

dívku. Pomáhala „tetám“ s vařením, uklízením, tety poslouchala a snažila se jim dělat radost. Měla 

ještě mladšího sourozence. Dívka říkala „až se to všechno urovná doma s bytem, budu se moc starat 

o bratříčka.“ Rodiče ji nezanedbávali ani ji nijak netrápili, jen měli problémy se zajištěním slušného 

bydlení a zaměstnání. Matka byla zprvu umístěna v azylovém domě pro matky s dětmi bez přístřeší. 

Po skončení možné doby pobytu pobývali všichni krátkou dobu i v kempu. Mimo to byli také velmi 

zadluženi, takže neměli dostatek peněz na domácnost. Dívka v Klokánku velmi dobře prospívala a se 

zájmem navštěvovala i kroužek zpěvu, tance a keramiky. Po roce a půl umístění v Klokánku o ni 

rodiče již neměli téměř zájem, dívka večer plakala, stýskalo se jí po tatínkovi a mamince. I přesto, že o 
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ni bylo řádně postaráno, přesto jí, ale obecně i všem těmto dětem opravdu chybí praví biologičtí 

rodiče a jejich rodičovská láska.  

Vzpomínám si na svůj vůbec nejhorší zážitek z praxe v Klokánku. Byla jsem pověřena dozorem 

na návštěvách rodičů u dětí, které byly umístěny v Klokánku. Za jedním chlapcem přišel na návštěvu 

tatínek, povídali si spolu asi tak hodinu a půl. Po uplynutí doby návštěvy musel tatínek odejít a jeho 

syn moc plakal, pevně ho objímal a vůbec jej nechtěl pustit. Bylo mně chlapce strašně moc líto a 

chtělo se mi plakat, ale musela jsem to zvládnout. Byl to pro mě moc silný zážitek. S ničím podobným 

jsem se takhle blízko nesetkala. Když to hodnotím i s odstupem času, myslím si, že je velmi prospěšné 

mít vlastní praktickou zkušenost i z této oblasti.      

Další výrok, na který by se Bůh nerad díval, je, že „V tobě berou úplatek, jsou pohotoví 

k prolévání krve, bereš lichvářský úrok, chamtivě vydíráš svého bližního a na mě zapomínáš, je 

výrok Panovníka Hospodina.“ (Ez 22,12). Slovo úrok původně znamená „ukousnout“ a v přeneseném 

smyslu je „žádat úrok“. Zákaz se zde vztahuje na půjčku potřebným spoluobčanům, u cizinců je 

vybírání úroků povoleno. Jedná se o solidaritu s těmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní události.  

V žalmu 15,5 je uvedeno „nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti 

nevinnému.“ Znamená to tedy, že Bůh považuje za spravedlivého člověka, který nepůjčuje peníze na 

úrok, kéž by to tak platilo i ve všech bankách, to bychom pak byli všichni svatí. Jenže dnešní situace je 

taková, že se všechno žene směrem ke stále rostoucím půjčkám a tím i ke stále větším poplatkům a 

úrokům, až nakonec člověk může dojít až k exekuci, k propadnutí a ztrátě majetku a nakonec přijde o 

všechno, o svůj nábytek, či o to nejcennější co má.  

Podobné případy můžeme najít i u vdov, ale také u lidí, kteří jsou bez domova „Nepřevrátíš 

právo bezdomovce ani sirotka a vdově nezbavíš roucho….“ nebo „Odvádějí osla sirotkům a vdově 

berou býka do zástavy.“ Oděv, jak už jsem dříve naznačila, byl v tehdejší době, alespoň z těchto 

citací, brán jako hodnotný předmět a byl nejpoužívanější zástavou. Tato zástava se musela vrátit před 

západem sluncem a to z toho důvodu, že to byla pro tyto lidi v podstatě jediná přikrývka. Kdyby si 

však postěžoval, Bůh ho uslyší a projeví mu soucit. Je zajímavé, že v dnešním pojetí se i nahota 

označuje jako ostuda. Dnešní možnosti jsou natolik dobré, že je možné si ošacení zajistit celkem 

snadno. Stačí navštívit pracoviště Armády spásy a za malý příspěvek nebo zadarmo lze získat ošacení. 

Je to velký kontrast k dřívější době, kdy i ošacení mělo takovou cenu a bylo bez slitování odevzdáváno 

jako zástava. Bylo to opravdu nelidské, zvláště u žen, kdy nahota se nesměla odkrývat, ženě by za to 

hrozilo ukamenování, proto bylo zavedeno zvláštní opatření, které určovalo, že zástava ve formě 

oděvu byla u vdov zakázána.  

Jak už jsem v II. kapitole „Biblický průzkum“ naznačila, dalo se v tehdejší době rozpoznat 

roucho u vdov „…, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů“ (Gn 39,19). Zjistila jsem, že tradice, 

která byla zavedena v minulosti, se dodržuje i dnes. Žena, která ovdověla, nosila na sobě černé 
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vdovské šaty.  Pro příklad bych uvedla, jak to vypadá v jiných náboženských kulturách, například 

v indické kultuře 6. Poznat podle šatu, že se jedná o vdovu, je celkem jednoduché, protože je oděna 

do sárí úplně bílé barvy, na rozdíl od výrazných barev a vzorů sárí vdaných žen. Sárí, to je jeden 

dlouhý kus nařasené látky. O jakou ženu se jedná, se dá rozpoznat i podle úpravy vlasů. Žena, která 

nemá rozpuštěné vlasy či nerovnou pěšinku, není např. prostitutka. Další poznávacím znakem jsou 

označení na čele. Vdané nebo zasnoubené ženy nosí bindi, to je červená tečka uprostřed čela. Dále 

takzvaná sindhura, to je přírodní červené barvivo nanášené na pěšinku ve vlasech vdané ženy a alta je 

červená barva nanesená na chodidla nohou, podle které je jasné, že se jednoznačně jedná o vdanou 

ženu.  

Pro zajímavost věnuji také několik slov oděvu mužů. Podle jejich oděvu se dá rozpoznat jejich 

postavení, tedy sannjásí a brahmančárí nosí šafránovou (oranžovou) barvu, která představuje celibát. 

Zatímco hospodáři nosí bílou barvu dhótí, protože se jedná o ženatého muže. Dhótí to je tradiční 

oděv, je to látka, která je volně omotaná kolem pasu a kurtu, to jest dlouhá, volná košile.   

Když jsem se již zmínila o vdovách v Indii, zadala jsem si úkol, zda jsou vůbec uvedeny vdovy 

či sirotci v Bhagavad-gītě, nebo ve Šrímad-Bhagavatamu. Byla jsem překvapená, že pojem vdovy a 

sirotci se vůbec v těchto moudrých knihách nevyskytuje, možná bychom jej hledali v jiných védách, 

k těmto dalším védám však není dostačující přístup. Přesto jsem našla náznak verše ze Šrímad-

Bhagavatamu 3.3.33.21 „Nejprve opustil domov a přijal řád odříkání Devahūtin manžel a poté 

odešel také její jediný syn Kapila. Ačkoli znala pravdu o životě a smrti a její srdce bylo zbavené 

všech nečistot, přesto hořce bědovala nad ztrátou svého syna, stejně jako kráva pláče nad mrtvým 

teletem.“ Podstatný význam zde je: Žena, jejíž manžel není doma nebo přijal řád odříkání, se ještě 

nepovažuje za vdovu, protože u ní zastupuje muže syn. Dokud měla Devahūtí Kapilu Muniho po svém 

                                                           
6
 Pojem „hinduistická“ kultura či tradice není používán proto, že slovo „hindú“ nenajdeme v žádném 

z původních spisů a tím také nepochází ze samotné Indie, ale i přesto se stále používá. Jeho Božská Milost 
A.Č.Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda (Nauka o seberealizaci, 1993, str. 188), zakladatel a duchovní učitel 
současného hnutí Hare Krišna, považoval termín „hinduismu“ za mylné označení, říkal, že „slovo ‚hindú‘ 
nenajdeme nikde v Bhagavad-gītě, a ani v celé védské kultuře. Toto slovo přinesli muslimové, touto oblastí 
protéká řeka Sindhu, která tvoří hranici severozápadních provincií, a jelikož muslimové nedokáží správně 
vyslovit ‚Sindhu‘, říkají této řece ‚Hindu‘ a obyvatele této části země označují za ‚hindy‘.“  

To že, se používá široký termín „hinduismus“ pro označení tolika indických náboženství, je stejné, jako 
kdybychom ignorovali rozličné náboženské orientace v rámci jednotlivých západních tradic a svévolně je sloučili 
pod jediný název „semitismus“ (který stejně jako hinduismus, označuje pouze zeměpisnou polohu). Židovství, 
křesťanství, islám a jiné tradice představují různé náboženské tradice západního světa. Tak jako pojem 
semitismus je příliš obecný a zjednodušující na to, aby vhodně reprezentoval jedinečné náboženské projevy 
velkých západních tradic, tak ani termín hinduismus svůj úkol neplní.  

„Hinduismus“ je tedy problematičtější výraz než „Hind“, protože předpokládá jakési sjednocené 
indické náboženství, které lze bez potíží označovat jedním názvem. Uvážíme-li, kolik různých náboženství v Indii 
nyní existuje, mezi nimi například vaišnavismus a šivaismus, jednotné označení se neukazuje jako nejvhodnější 
(Steve, 2006, s. 11).    
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boku, nijak nestrádala, ale když od ní také odešel, byla velmi nešťastná a stala se vdovou.  Dále bych 

ráda uvedla, jak vypadá dnešní situace v Indii v této oblasti.  

 „…. Já ať zůstanu celý život ženou-jejíž muž-je-naživu,…“ Na to má bengálština jediný 

termín, protože žena, jejíž muž je naživu, je společensky úplně jiný člověk než vdova. V Indii je 

skutečně dnes mnoho vdov. Snad nejhorším údělem je, když se žena stane vdovou jako mladá dívka 

(16 let), pak zůstane vdovou na celý život, ve svém životě se už nesmí provdat. Ačkoli zákon někdy 

v roce 1856 povolil vdovám, aby se mohly znovu provdat, přesto se stále v dnešních vesnicích tento 

zákon nedodržuje. Proč? Jedná se hlavně o tradici této společnosti, ale hraje tu důležitou úlohu i to, 

že tato vdova si způsobila neštěstí tím, že si je přivodila sama svými hříchy v předchozím zrození. 

V minulém životě nějakým způsobem porušila Řád, a proto jí nebylo dopřáno štěstí manželského 

života, případně štěstí mateřství. Proto v této kultuře vdova přináší neštěstí. Její neštěstí, je 

neštěstím, které si zavinila sama a to proto, že stahuje do svého víru i svoje nejbližší. Čím více neštěstí 

přivodila, tím větším pohrdáním ji společnost stíhá a tím dále ji vyvrhuje ze svého středu.  

Co se s ní stane, kdo se o ni postará? Tato vdova se znovu vrací do rodiny, kde předtím žila. 

V rodině svého otce bude až do své smrti jíst chléb z milosti, dále rýži a vegetariánskou stravu. Vařit a 

přijímat bude ve zvláštních nádobách, bude jíst stranou od ostatních, jedině společně s ostatními 

rodinnými vdovami. Stranou budou chodit všechny vdovy neustále. Nebude nosit žádné ozdoby ani 

dlouhé vlasy ani barevná sárí, bude ponížena a pohrdána, ale bude převyšovat ostatní v odříkání a ve 

svatostech. Jediné, co má povoleno jsou posty, koupele v Ganze a meditace. Tato omezení prý trvají 

dodnes, ale slyšela jsem od přátel ve vědomí Krišny, že v Indii se setkali s vdovami, které jsou již 

přijímány společně. Tato omezení jsou tedy spíše dnešní individuální záležitostí uvnitř té určité 

společnosti a týkají se jak bengálských vdov, tak i vdov po celé Indii.    

V oblasti ovdovění je výraz „pozřít“. Místo „zemřel jí muž“ se říká „pozřela svého muže“. Také 

se toto říká dokonce i o vdovci „pozřel svoji ženu“. Pro něho to ovšem nemá tak fatální následky. Od 

něho se nevyžaduje následný celibát či jiná omezení. Muž se může znovu oženit, dokonce se to od 

něho vyžaduje. Musí přece dbát o zabezpečení a růst rodu (Preinhaelterová, 1997, s. 103).  

Zamýšlím se nad tím, jak tomu je u nás. V naší kultuře můžeme truchlit nad odchodem 

milovaného člověka. Ovšemže to přináší celoživotní smutek, nikoli však celoživotní trauma z pocitu 

viny a nikoliv pohrdání celé společnosti. Sama sebe vinit, za to, že jsem zavinila mužovu smrt, mi 

přijde trochu zvláštní, ale podle mě je nejlepší cesta, jak se vyhnout jakékoliv vlastní vině je odevzdat 

se Bohu a konat dobré skutky.  

Mohu uvést svůj vlastní příklad ze života, ne sice v oblasti vdov (byť jsem stále svobodná 

oddaná služebnice Boží), ale jako v oblasti svého postižení sluchu. Jsem už od narození sluchově 

postižená, a když jsem s přáteli hovořila, proč jsem vlastně sluchově postižená, proč jsem se takto 

narodila, bylo mi řečeno, že jsem někde v minulém životě zhřešila. Dále mi bylo také řečeno, že jsem 



53 
 

od „Boha nechtěla nic slyšet, proto mě potrestal tím, že jsem ohluchla, ale dostala jsem příležitost, 

tedy milost od Krišny“. Když si uvážím svoji životní situaci, tak na tom něco možná je, od dětství jsem 

ráda navštěvovala řádové sestry a pomáhala jim se službou, to už je přímo láskyplný vztah k Bohu, 

toho si vážím až doteď. Sice Vím jistě, že se nikdy neuzdravím a nebudu mít stejnou příležitost jako 

zdravý člověk, přesto jsem vděčná Bohu, že mi nevzal řeč, ale naopak, že mi ji daroval. Dalo mi sice 

velkou práci, zdokonalit se v řeči až na dnešní úroveň, ale věřila jsem, že to dokážu, a že se začlením 

mezi zdravé lidi a budu moci dobře komunikovat. A to je možná i to uzdravení. Díky tomu se mi 

zvyšuje sebedůvěra a hlavně mohu být přijímána v jakékoli společnosti (ať již u přátel či ve škole). 

Jsem moc ráda, že mě společnost přijímá, že nejsem odstrčená stranou. Proto kladu velký důraz, 

stejně tak jako jej kladou i pastoři, na navštěvování věřících. Necítí se tak osamoceni a mají pocit, že 

jsou součástí společnosti. Podobně je tomu tak i u vdov, ne že bych chtěla zavrhnout indickou 

kulturu, ale myslím si, že i vdovy mají možnost také být součásti této společnosti, popovídat si s nimi 

a podobně. V Novém zákoně můžeme nalézt klasické příklady situací, kdy Ježíš uzdravoval slepé, 

malomocné a podobně. Ti slepí také nechtěli vidět Boha, přesto k nim přichází Ježíš a slituje se nad 

nimi a je milostivý ke všem. V Mt 9,27-30, se k němu připojili dva slepí a Ježíš jim řekl: „Věříte, že to 

mohu učinit?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“ Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“ 

A otevřely se jim oči. Dalo by se říci, že „tvá víra tě zachránila“, a proto by si člověk měl vážit Boha i 

toho, že ho uzdravil, že mu odpustil a být hlavně šťasten za to, že má možnost, nebo spíše dar věřit 

v Boha a tím dojde naplnění nejen jeho důvěra v sebe, ale hlavně naděje na život věčný.  

V životě je vždycky možnost a příležitost uvědomit si, že jsme něco provedli špatně a přiznat 

sám sobě, ale také Bohu, svoji chybu, tím se člověku uleví a otevřou se oči, ale také i sluch. Když už 

jsem se zmínila o Ježíši Kristovi, proč bychom nemohli také něco napsat o tom, jak vypadají vdovy 

podle Nového zákona. Zasvěcené vdovství není nový jev v církvi, zmínky o něm najdeme už v jeho 

počátcích a to s vývojem duchovního života, jak nám dosvědčuje Písmo. V 1 Tim 5,1-15 se praví 

„Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.“ Dle tohoto listu se rozlišují tři druhy vdov:  

1. Ty, které nemusí církev hmotně podporovat, protože vdovy žijí ve své rodině „ Má-li však 

některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet 

svým rodičům“. 

 

2.   Ty, které má církev podporovat, protože jsou samy a opuštěné „ …, doufá v Boha a 

oddává se prosbám a modlitbám ve dne i v noci“. 

  

3. Nejníže jsou vdovy, pro které apoštol vyžaduje přísné podmínky (v. 9-15). Apoštol 

nemluví o vdovách obecně, nýbrž jen o těch, které se zasvětily v křesťanských obcích 



54 
 

některým charitativním úkolům, jako jsou starosti o sirotky, nemocné a podobně a 

protože sloužily církevní obci, církev je zpravidla vydržovala (Nový zákon, 2006). 

 

Je zajímavé, jak se postupem času péče o vdovy vyvíjela, nebudu se zde věnovat péči od 

samého počátku až do současnosti, ale spíše až od roku 1984, kdy kardinál diecéze Lustiger vytvořil 

speciální společenství „Naší milé Paní od Zmrtvýchvstání“. V něm se původně sdružovaly ženy, které 

ztratily muže ve druhé světové válce, k životu podle evangelijních rad. Nešlo o sekulární institut. 

Zdůrazňoval se svazek se zesnulým manželem. Vdovství se nepovažovalo pouze za nové pouto 

s Bohem, ale také za novou formu manželské lásky a věrnosti. Znovu se žehnal snubní prsten. 

Liturgický obřad se velmi podobal panenskému zasvěcení nebo řeholnímu slibu. Obřad může být 

převzat místní církví s odhlédnutím od specifické úpravy pro místní společenství. Vdovské zasvěcení 

též nevyžaduje život ve společenství.  

 V roce 1957 se konal v Římě „Mezinárodní kongres center pro rodinu“. Papež Pius XII. obšírně 

hovořil o „spiritualitě vdovství“. Na základě jeho katecheze povstalo mnoho společenství. Jedním 

z nich byla „Duchovní asociace vdov“, ze které později vzniklo „Hnutí Naděje a život“.  Rychle se 

rozšířilo z Francie do Belgie, Španělska, Portugalska a Afriky. V roce 1982 přišlo toto hnutí do 

Bombaje a v roce 1985 měl biskup Bosco Penha v semináři sv. Pia X. v Georgaonu první resekci pro 

vdovy. V několika letech se rekolekce v semináři pořádaly každé tři měsíce. Počet dvaceti vdov, které 

se účastnily prvních rekolekcí, vzrostl v pěti letech na 200. Poté biskup považoval za nezbytné mít 

skupinku v každé farnosti. Toto hnutí pak přišlo do Indie, kde zdůrazňuje především podporu žen, 

které mají stejný úděl: opuštěnost vdovství a potřebu nacházet novou identitu ve společnosti spolu s 

novou službou.  

 V roce 1996 byl v Polsku ve Štětíně přijat slib sedmi vdov. Tyto vdovy složily veřejně věčný slib 

čistoty a zasvětily se modlitbě a službě církvi. Vdovy složily slib po předcházející přípravě, po 

odpovídající náboženské a duchovní formaci. Tento krok byl učiněn jako uskutečnění možnosti 

navrácení praxe zasvěcování vdov a vdovců. Vdovy mají vypracován doporučený denní řád i seznam 

vhodné literatury ke studiu a k rozjímání. Pravidelně se setkávají k modlitbě a k formaci, jednou 

měsíčně se účastní duchovního semináře, který je spojen se mší svatou.  

V 2S 14,5 se praví tato citace „Král se jí zeptal: Co je ti? Ona odvětila: Ach, jsem ovdovělá 

žena, muž mi zemřel.“  

Tato věta mně utkvěla v mysli a byla i inspiraci k prohloubení vlastního tématu o vdovách a sirotcích 

ve Starém zákoně. Když se budeme více věnovat této citaci, zjistíme, že se jedná pouze o 

„podvedení“ krále Davida. V tomto příběhu nechal Jóab zavolat jednu moudrou ženu a nařídil jí, aby 

předstírala před králem smutek a vydávala se za vdovu. Král poznal lest, přesto byl milostivý a 

odpustil jí. V trochu jiné rovině můžeme tuto citaci slyšet i v dnešní době „Stala jsem se vdovou, můj 
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muž zemřel.“ Co se pak stalo se ženou samotnou? Pokud měla děti, které nedosáhly plnoletosti, byla 

její situace velmi závažná. Stala se z ní slabá a bezbranná žena.  Pro případ této „ sociální nouze“ měla 

starozákonní kultura jisté zabezpečení. Jednak na to byl takzvaný Levirátní zákon, neboli jak řekl Juda 

Onánovi, svému synovi „Vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se 

tak svému bratru o potomstvo“ (Gn 38,8). Nebudu zde líčit dopodrobna tento příběh, toto však 

uvedu v příloze jako „Příběhy vdov ve Starém zákoně“.  

Právo pro izraelský národ má velmi důležitou hodnotu, je to soubor textů vztahující se 

k právu, který je zaznamenán v Pentateuchu, jež se také nazývá „Zákon“, neboť slouží jako životní 

pravidlo. Důležité je však vědět, že Izraelské právo je založeno výlučně na Bohu, není vyjádřena vůle 

lidu ani krále.  

Právo se týká hlavně života mravního a sociálního. Toto právo je stejné pro všechny a snaží se 

pomoci těm, kteří se mohou stát bezprávnými, to jest vdov, sirotků a přistěhovalců. To jsou jen 

základní charakteristiky práva, jak víme, nemůžeme v dnešním pojetí z tohoto vyvodit nějaký právní 

řád. Můžeme si z těchto práv izraelského národa vzít příklad, jsou tam totiž i některé užitečné údaje, 

jako například (desátky, paběrkování, vykonávání dobrého skutku, almužny a podobně). Právo podle 

Písma je přímo svázáno s Bohem, Bůh je zakládá, chrání nebo jej obnovuje, tak jako třeba v Žalmu 

146:9 „Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá sirotka i vdovy, svévolným však mate 

cestu.“ Tato práva se týkají lidu, který se nachází v konkrétních situacích.  

V předchozím textu bylo mnohokrát uváděno švagrovské právo, nyní by bylo dobré se 

zastavit nad tím, zda toto právo mezi židy platí i v současné době, zdá se mi nepochopitelné, aby se 

toto právo v dnešním světě stále ještě uplatňovalo. Dle rozhovoru s rabínem ze dne 14.4. toto právo 

jak u nás, tak i mimo Českou republiku, již neplatí. Pro tyto případy jsou již zavedena jiná právní 

opatření. Před poskytnutím jakékoliv formy pomoci se musí nejprve prokázat, že muž opravdu zemřel 

a žena se stala vdovou. Bratři zesnulého mají svobodnou možnost, buď si jí mohou vzít za ženu, 

nastávají ovšem problémy v jejich vlastním současném životě a to tehdy, je-li bratr zesnulého již 

ženatý a svoji ženu má. Dalším důvodem, pro který se většinou bratr zesnulého k tomuto činu 

neodhodlá je skutečnost, že nechce zplodit potomky svého bratra. Proto bratři zesnulého dají 

většinou ženě takzvaný rozvodový papír, kterým ji uvolňují z dosavadního manželského svazku. Poté 

se žena stává opět svobodnou a může si vzít dalšího muže.  

V naší kultuře je tedy situace přece jen jednodušší. Jiná situace panuje však především 

v Izraeli. Vzhledem k tomu, že jsou tam neustálé boje a války, není na tomto území klid. Z tohoto 

důvodu tam nacházíme vysoký počet vdov, nejinak tomu ale bylo i v minulosti. Proto se již ve starém 

zákoně hovoří o tom, abychom se starali o život jednotlivce, proto v šestém přikázání desatera je 

nám přikázáno, abychom nezabíjeli. V pozdější době, nás hlavně proroci učí, že i ten, kdo člověku 

způsobí těžkou újmu na těle, ale také i na životě, na jeho právu a cti, může být v podstatě v roli vraha. 
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Proto bychom měli tento zákon respektovat a s velkou úctou ho přijímat, je vlastně určitým mravním 

kodexem se zcela konkrétní normou v péči o individuální spravedlnost. Je to jakýsi způsob jednání 

s obzvláště ohroženými skupinami: vdovami, sirotky, chudými, otroky, cizinci.  

Nám však nestačí jen takzvané švagrovské právo pro vdovy, sirotky a další skupiny 

bezbranných, určené k jejich holému přežití. Je tu však i otázka hospodářská, bez jídla člověk zemře. 

Už ve starozákonním pojetí vzniklo takzvané paběrkování (Dt 24,19-22), podrobně jsem se o tom již v 

textu zmínila, důležité ale je, jaká pravidla platí v dnešní době. Představme si, že majitel má svůj 

vlastní pozemek například na pěstování brambor a část, 10%, z výnosu ze svého pozemku by měl 

darovat bezbranným. Možná se to ještě někde v Izraeli dodržuje, ale v Evropě je toto právo majitele 

již zapomenuto. To, že majitel věnuje část svého pole potřebným, nic nevyřeší. Tím, že člověk 

dostane najíst, mu nevyřeší to, z jakých prostředků zaplatí nájem bytu, daně státu, či jiné povinné 

platby, jako například zdravotní pojištění. Proto zde hraje velkou roli celkové ekonomické 

zabezpečení. V České republice je zabezpečení vdov a sirotků prováděno dle zákona  č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně jsou tři druhy dávek, jednou 

z těchto dávek jsou i pozůstalostní důchody, mezi něž se řadí vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.  

 Podmínkou nároku na vdovský a vdovecký důchod je skutečnost, že vdova má nárok na 

vdovský důchod po zemřelém manželovi, který byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo 

částečného invalidního důchodu, nebo tehdy, jestliže splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby 

pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo 

zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

 Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má 

vdova nárok na vdovský důchod, jestliže  

• pečuje o nezaopatřené dítě, 

• pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II. (středně těžká závislost) nebo 

stupni III. (těžká závislost) anebo stupni IV. (úplná závislost), 

• pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je 

závislý na péči jiné osoby ve stupni II., stupni III. nebo IV., 

• je plně invalidní, 

• dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li věk nižší. 

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků 

po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk 

pro další nárok na vdovecký důchod je od 58 let věku muže.  
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Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 2 170 Kč měsíčně. Výše procentní 

výměry důchodu činí 50% procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý 

v době smrti.       

 V současném zákonodárství jsou tedy upravena práva i pro muže – vdovce. Ve Starém zákoně 

se vdovec v podstatě nevyskytuje, neboť se bralo jako samozřejmost to, že muž, i když vdovec, by 

měl být schopen si zajistit finanční prostředky pro vlastní život, tj. sehnat si práci a popřípadě si najít 

další ženu. V Izraeli se tradovalo, že pro muže, který se neoženil nebo který zůstal vdovcem po celý 

život, je toto ostuda. Ve dnešním pojetí toto již neplatí, je zde už jiná společnost a proto také vdovec 

má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.  

Stejně jako je tomu u vdov, byla upravena i podpora a zabezpečení sirotků. Ve starozákonní 

době byla, jak uvádějí proroci, i situace sirotků také velmi krutá.  Pokud byla rodina veliká, měla 

povinnost se postarat o druhé, tedy i o sirotky. Rodina si sirotka přivlastnila, tedy v podstatě 

adoptovala za vlastní dítě. Pokud se stalo, že dítěti zemřeli rodiče, mohl dítě zastupovat poručník. 

Bylo to něco jako náhradní rodinná péče. Poručník byl ustanoven pravomocným rozhodnutím soudu 

ke spravování majetku sirotka do doby jeho plnoletosti. Statut poručníka zanikl dosažením plnoletosti 

dítěte a jeho způsobilostí k nakládání se svým majetkem. Poručník mohl, ale také nemusel, být 

členem rodiny, mohl to být například soused nebo známý. I toto opatření můžeme najít zakotveno v 

našem rodinném právu.  

Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, má nárok na sirotčí důchod také to 

nezaopatřené dítě, kterému zemře osvojitel nebo osoba, která převzala toto dítě do péče nahrazující 

péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti dokázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů 

zajistit jeho rodiče.  

 Jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, byli 

poživateli starobního, plného nebo částečného invalidního důchodu nebo ke smrti splnili podmínku 

potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní 

důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Oboustranně osiřelé 

dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po 

pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení 

osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu. 

 Výše sirotčího důchodu činí 2 170 Kč měsíčně. V případě oboustranného sirotka náleží 

základní výměra pouze jednou. Výše procentní výměry důchodu činí 40% procentní výměry důchodu, 

na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.  

Jistě by situace vypadala jinak, kdybychom odevzdávali desátky chudým, bezbranným, 

vdovám a sirotkům, a to v jakékoli náboženské tradici. Desátek je z latinského slova decennia, což 

znamená desetina a označuje původně zhruba desetiprocentní daň placenou náboženské či světské 
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instituci. Tato povinnost byla celkem běžná ve starověkých kulturách až do období 19. st, kdy se toto 

opatření (ustanovení) zrušilo.  Původ vzniku desátku najdeme ve Starém zákoně a to především 

„Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté 

Hospodinovy.“ (Lv 27,30) nebo v Dt 12,17 „Ale ve svých branách nesmíš jídat desátek ze svého obilí, 

moštu a červeného oleje, ani prvorozené kusy ze svého skotu a bravu ani jakýkoli zaslíbený dar, 

který jsi přislíbil, ani dobrovolné dary ani oběť pozdvihování svých rukou.“  

Jak vidíme, zdůrazňuje se úroda, a to úroda z půdy, pozemku, ale také z pole. Z těchto veršů je 

zřejmé, že když Izraelité žili na své půdě, platila pro ně povinnost dávat desátky levijcům. Když ale 

z nějakého důvodu, např. následkem chudoby, půdu již nevlastnili nebo ji neužívali, tak po nich Zákon 

žádné desátky nepožadoval. Do těchto kategorií židů, kteří desátky nedávali, patřili: sirotci, vdovy, 

cizinci, otroci a další … Toto však platilo pouze v případě, že nevlastnili pole nebo dobytek. 

V současné době je v židovském národě tento desátek zrušen, ale místo něho dávají dobrovolně 

členové židovské komunity dary do pokladniček a tyto finanční prostředky jsou pak rozeslány těm, 

kteří jsou potřební.  

Je zajímavé, že v jiných zemích u členů jiných náboženských vyznání se odevzdávají desátky 

povinně. V příloze uvádím příklady, které náboženské církve, obce či společnosti akceptují desátky, 

mezi nimi jsou apoštolská církev, bratrská jednota baptistů, církev adventistů sedmého dne, 

pravoslavná církev v českých zemích, … Pak tu jsou další náboženství, jejichž členové dávají desátky 

dobrovolně, ze své vlastní dobročinnosti. Jeden ze základních pilířů islámu je tzv. zakát. Muslimové by 

měli odevzdat dvě a půl procenta svého příjmu a také něco ze svého majetku na dobročinné účely. 

V mimoevropské kultuře je další možností dávání milodarů, je tomu tak například u hospodářů 

v indické kultuře, i když dnes se již tato dobročinnost ani u nich moc nepraktikuje. Hospodář by si měl 

poctivě vydělávat na živobytí a padesát procent příjmů věnovat např. ve prospěch šíření vědomí 

Krišny po celém světě. Každý tento hospodář by tedy měl přispívat organizacím, které toto vědomí 

Krišny provozují, na zabezpečení této jejich činnosti. Toto je zakotveno v Bg. (Bhagavad-gītā) 7 17:20, 

že „Milodar dávaný z povinnosti, bez očekávání odplaty, ve správnou dobu, na správném místě a 

osobě, která ho je hodna, patří ke kvalitě dobra.“ Dále je uvedeno v Bg 17:25 „Je třeba různých 

druhů oběti, askeze a dobročinnosti, které mají být provázeny slovem tat, bez touhy po výsledcích. 

Účelem těchto transcendentálních činností je vysvobodit se z hmotného zapletení.“  Je sice velmi 

pěkné, když někdo dává s obětavostí milodar Krišnovi, ale současná situace vypadá tak, že ne všichni 

mají stejný příjem a stejnou finanční úroveň, abychom mohli odevzdat takto striktně pro všechny 

                                                           
7
 Bhagavad-Gītā – Gītā znamená „píseň“ a bhagavad se vztahuje na „Boha, vlastníka (vat) veškerého majestátu 

(bhaga)“. Bhagavad-gītā je tedy „Zpěv Nejvznešenějšího“ a ztělesňuje učení Pána Krišny. Je to dílo formou 
rozhovoru mezi Pánem Šrí Krišnou a urozeným válečníkem Ardžunou, který proběhl těsně před vypuknutím 
ničivé války. Dialog se odvíjí v několika sériích otázek a odpovědí praktikování náboženského života. 
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vymezenou stejnou částku příjmů. Duchovní mistr doporučuje, aby tato oběť milodaru byla dávána 

podle toho jaká je konkrétní situace každého dárce, je to dobročinná služba a může ji plnit každý, jak 

nám dokazuje verš z Šb 1.1.2.7 8 „Vykonáním oddané služby pro Osobnost Božství Šrí Krišnu získává 

člověk okamžitě bezpříčinné poznání a odpoutání od světa.“  Je zde také rozdíl od ostatních 

náboženských tradic v tom, že se zde dává milodar buď bráhmanům (kněží, učitelé, poradci) nebo 

sannjásům (osoby, praktikující odříkání a úplné se odevzdání se Absolutnímu), anebo se věnují ve 

prospěch šíření vědomí Krišny. Milodar pouze pro potřebné se v indické kultuře nepraktikuje. Tam je 

toto zavedeno tak, že ve vesnici, zvláště tam, kde se místní mezi sebou velmi dobře znají, praktikují 

pomoc formou „dnes ty, já zítra tobě“. Když se ocitne rodina v nějaké bídě, pomůže zas jiná rodina, 

nabídne jí finanční podporu (lakšmí - peníze) a takto se pomoc praktikuje na vesnicích. Ve městech již 

spíše převládá vliv bank, banky však požadují úrok, to ale není správné, to už je lichva a lichvou se 

člověk stává hříšným.   

Ráda bych závěrem uvedla vlastní konkrétní zkušenost, není sice z oblasti vdov a rovněž také 

se nejedná o matku židovského vyznání, ale uvádím ji pro konkrétní podobnost životní situace 

svobodné matky, která je oddanou Krišny a má vlastního syna, kterému je osm let. Matka není vdaná, 

o syna se stará sama, má na něho velmi málo času, protože většinu času tráví v zaměstnání. Se synem 

jsou sami dva, nikoho blízkého nemá a tak je jí moc líto, že vlastně syna nemá nikdo jiný krom ní rád. 

Chlapec je sice zlobivější, ale jinak je velmi citlivý a šikovný, má spoustu nápadů a zájmů. Matka se 

snaží, aby syna vedla k vědomí Krišny, snaží se, aby přijímal tradici, která se samozřejmě požaduje. 

Vidím, že je toho na matku velmi moc, je svobodná a sama si musí zajistit potřebné finanční 

prostředky pro živobytí, jak pro sebe, tak i pro svého syna. Snaží se mu vyhovět, ale přesto nemá 

dostatek příjmů na to, aby mu zajistila vše, co potřebuje a splnila mu alespoň některá jeho přání. Je 

na samé hranici minimálních příjmů, snaží se získávat alespoň nějakou formu sociální podpory. 

Nepracuje na plný úvazek, přesto se snaží, aby mohla pracovat co nejdéle. Čím více pracuje, tím více 

je unavená a nemá dostatek sil se věnovat svému synovi. Žádala o pomoc své blízké přátele s 

prosbou, aby jí pomohli. Pomoc nebyla nijak přímo odmítnuta, ale nemohla s ní počítat pravidelně, 

potřebovala alespoň občas, ale zároveň pravidelně pohlídat syna, aby si mohla ještě přivydělat ve 

vedlejším pracovním poměru. Přemýšlela jsem o její situaci a rozhodla jsem se, že jí pomohu, bylo mi 

také líto jejího syna, připadal mi jako sirotek, je sám a nemá skoro žádné kamarády (z důvodu svého 

náboženského přesvědčení). Tuto pomoc zastávám již více jak rok. Faktem je, že tuto službu 

vykonávám zadarmo, ne sice tak úplně, dostávám od ní prasādam 9 a nocleh. Snažím se vyhovět 

                                                           
8
 Śrīmad-Bhāgavatam (1 zpěv, 1 díl, 2 kapitola, 7verš) jinak také Bhāgavata Purāna nebo ještě jednoduše 

Bhāgavatam. Je to rozsáhlé encyklopedické dílo, které představuje širokou oblast poznání včetně historie, 
psychologie, politiky, metafyziky, kosmologie a teologie (Rosen, 2006).  
 
9
  Jídlo, které bylo nejprve obětováno božstvům, tím se pak stává zduchovnělé. 
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synovi, aby měl hezké vzpomínky na své dětství, hraji si s ním, povídám, vypravuji mu příběhy a 

zpívám mu. Dále mu vysvětluji situaci jeho maminky, stále sice nechápe, proč nemá dost času ani 

peněz, ale začíná už realisticky vnímat, že situace, kterou maminka prochází, není jednoduchá, že to 

není „procházka růžovou zahradou“. Snaží se také více poslouchat maminku, má strach, aby ho 

sociální pracovníci z odboru sociálně-právní ochrany neodvezli do dětského domova. Přesto mám 

pocit, že tento chlapec je se mnou daleko raději než s maminkou, váží si mě i toho, že se o něho 

starám, když není maminka doma. Já sama se snažím vysvětlit mamince, jak by se měla co nejlépe 

věnovat svému synovi, aby byl spokojen. Maminka je také šťastná a klidná, že se o něho někdo 

postará a vede jej k vědomí Krišny, nedávno mi napsala dopis, který mě dojal „ Jsi moc pěkná osůbka 

a doufám, že dál zůstaneš mou kamarádkou a budeš mě inspirovat jako doposud. Děkuji, že jsi 

oddaná. Tvoje služebnice bhaktin  10 M.“    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
10

 Oddaná Nejvyššího Pána Šrí Krišny, u muže se označuje jako bhakta. Zkratka označení titulu je bhn. u ženy a 
muže je bh.    
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ZÁVĚR 
 

Ve své práci jsem se snažila komplexně v celé šíři zpracovat problematiku, týkající se života 

vdov a sirotků z pohledu Starého zákona a z pohledu dnešní doby. Z tohoto důvodu celou práci 

v podstatě uvádí kapitola o rodině, neboť právě rodina hraje velmi důležitou roli při výchově dětí. 

Podle vzájemného postavení jejích jednotlivých členů, zvláště pak žen, vdov a sirotků v rodině 

můžeme usuzovat i na vztah, jaký k těmto jednotlivcům měla a má celá židovská komunita. 

Samotným základem práce a východiskem k dalším kapitolám je dle mého kapitola „Biblický 

průzkum“.  

Při rekapitulaci informací, zpracovaných v této práci, si uvědomuji, že vlastně všechny 

základní problémy, které se týkají vdov a sirotků jsou nějakým, více či méně dokonalým způsobem 

řešeny v zákonech. Problémem tedy není ani tak absence podkladů k poskytování té či oné služby, 

vzdělání, zaměstnání, ale vlastní praktická realizace. Tito lidé měli už v tehdejší starozákonní době 

určité možnosti řešení své situace, dané ovšem celkovou úrovní tehdejší společnosti. Tyto možnosti 

nebyly sice striktně zakotveny ve „světských zákonech“ tehdejší společnosti, ale byly součástí tradice 

spojené s vírou, takže byly vlastně také jakýmsi „zákonem“.  Patřilo sem například paběrkování, nebo 

darování desátku, jednalo se ale spíše o materiální zajištění vdov, sirotků a dalších potřebných, ale 

opatření, zaměřená na zabezpečení emocionálních potřeb těchto jedinců nebyla již tak dobře 

propracována.  

Biblickým průzkumem jsem se snažila zmapovat konkrétní situaci vdov a sirotků, zjistit, co je 

přáním Hospodina v této oblasti a oč Hospodin žádá ty, co mají povinnost pomoci.  Hospodin si 

zajisté od nás přál a přeje, aby tito sociálně slabí jedinci nebyli vyřazeni ze společnosti, ale aby byli 

mezi ostatními, mohli se s nimi také radovat a veselit. Radost a dobrý pocit z toho, že jsou přijímáni 

do společnosti, jim zvýší sebedůvěru a tím je i alespoň částečně zbaví pocitu ohrožení, osamocení a 

beznaděje.  

Další kapitolu „Inspirace pro dnešní dobu“, považuji za samotné jádro práce, neboť vystihuje 

danou problematiku právě z pohledu situace v dnešním světě. Díky kazuistikám se můžeme nad tímto 

tématem zamyslet a uvědomit si, že tato práce či služba není jen procházkou růžovou zahradou tak, 

jak jsem si dříve myslela. Poskytnout dětem bezpečí, starat se o ně celý den vyžaduje velkou dávku 

trpělivosti a porozumění, také pomoc vdovám, které jsou na vše úplně samy, nemůže být jen 

formální záležitostí.  

Mým největším životním snem je navštívit Jeruzalém, i když vím, že tamní politická situace 

není příznivá. Přesto jsem se snažila alespoň cestou internetu nalézt jakýkoliv kontakt na charitativní 

organizaci, která organizuje pomoc především vdovám a ostatním sociálně slabším jedincům. Veškeré 
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informace jsou převážně v angličtině, ale podařilo se mi, i přes moji nedostatečnou znalost tohoto 

jazyka, zkontaktovat pracovnici konkrétní organizace přímo v Izraeli, která tuto sociální pomoc ve 

světě organizuje. Tato žena je ve spojení s židovskými, ale i nežidovskými, například křesťanskými, 

organizacemi, které pomáhají sociálně slabším jedincům v Izraeli. Z písemného kontaktu s touto 

pracovnicí jsem se dozvěděla o aktuálním postavení hlavně vdov, ale i sirotků v Izraeli, dozvěděla 

jsem se to, že vdovy jsou nadále napadány, terorizovány, ponechávány bez jídla, bez možnosti 

ochrany, bez možnosti sehnat nějaké zaměstnání.… budí mě představa toho, v jaké špatné situaci se 

nacházejí sociálně bezbranní jedinci. Ti jsou už jedině odkázáni na humanitární pomoc a na pomoc od 

Hospodina.  

Díky této své práci a přemýšlení nad ní jsem učinila „Velký objev“, kterým bylo to, že jsem si 

položila otázku, proč vlastně není, ve srovnání se Starým zákonem, uvedena v Bhagavad-gītě či ve 

Śrīmad Bhāgavatamu od Šríly Prabhupády jakákoliv zmínka o sociálně slabší skupině, jsou tam sice 

citáty o konkrétních situacích, ale i těch je málo. Je to asi proto, že tyto duchovní védské moudrosti se 

zaměřují na osobní seberealizaci každého jedince, na to, aby udělal vlastní osobní duchovní pokrok a 

zdokonalil sebe sama ve vztahu k Bohu, aby zdokonalil, zlepšil svůj vlastní kontakt s Bohem. Na mě 

tyto knížky působí tak, že člověk „myslí sám na sebe“, aby uspokojil Boha, ale nemyslí na ty druhé, 

kteří potřebují pomoc jak duchovně, tak ale i materiálně, proto na mě víc působí Bible, která je 

subjektivní, která je více měně zaměřená na člověka. My jako „objekt“ pomáháme druhým, kteří to 

opravdu vyloženě potřebují. Potřebují podporu, potřebují, aby tam s nimi byl člověk po celou dobu. 

Proto naším vodítkem jsou žalmy, nebo výroky jednotlivých biblických citací, které jsou opravdu 

zaměřeny na tu konkrétní situaci, ve které se ten který člověk nachází, ať už se jedná o sirotka, vdovu, 

cizince, přistěhovalce, člověka bez domova, člověka, který hledá víru. Prostě potřebuje někoho 

silnějšího, aby mu byl oporou. To je to, co se mi na Bibli líbí, přístup k člověku, ať už má jakékoliv své 

náboženské předsvědčení či vyznání, ať je to žid, křesťan, „hinduista“, muslim, ateista, takoví jedinci 

mají vždycky možnost, aby o ně bylo řádně postaráno, aby měli člověka, který jim může pomoci 

v jejich situaci. Takto to i já sama vnitřně cítím, takto jsem založená, je důležité myslet nejen na sebe, 

na to, že chci činit duchovní pokroky pro sebe, to samozřejmě mohu dělat ve svém osobním životě, 

ale pro mě duchovní pokrok znamená pomoc druhým, tak jak nám praví tato citace z Lv 19,18 „ale 

budeš milovat svého bližního jako sebe samého.“  

V závěru bych doporučila všem, opravdu všem, aby se prošli pražským Židovským městem a 

aby pokud možno navštívili nejstarší židovskou synagogu v Praze, která se jmenuje Staronová 

synagoga. Vnitřní prostor synagogy má také duchovní smysl, naznačují nám to hebrejské nápisy a 

zkratky biblických veršů na stěnách. V čele klenby na východní stěně hlavní lodi jsou vepsány zkratky 

biblického citátu „Představuji Hospodina vždy před obličej svůj“ (16,8) a talmudického výroku rabi 

Eliezera „Věz, před kým stojíš …“, které připomínají věřícím přítomnost Hospodina a napomáhají 
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soustředění k modlitbě. I když my všichni nejsme (tedy ani já sama) židovského původu, či máme jiné 

náboženské předsvědčení, můžeme se na malou chviličku pozastavit a pomodlit se v posvátných 

prostorách této synagogy za ty, kteří se nachází v nepříjemné životní situaci a v tuto chvíli potřebují 

vyslyšení, aby poznali, že právě někdo na ně myslí a prosí za ně, aby i ta jeho víra, naděje a trocha 

důvěry jej povzbudila k přesvědčení, že tento svět není zlý.   
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Č. 1 - PŘÍBĚHY VDOV DLE STARÉHO ZÁKONA 
 

Gn 38,1-30 - Juda a Támar 
Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulámskému muži jménem 

Chíra.2  Tam spatřil dceru kenaanského muže, který se jmenoval Šúa. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. 3  

Otěhotněla, porodila syna a Juda mu dal jméno Er. 4  Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu 

jméno Ónan. 5  Nato porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, kde jej 

porodila. 6  Juda dal Erovi, svému prvorozenému, manželku jménem Támar. 7  Judův prvorozený Er 

však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil. 8  Juda tedy řekl Ónanovi: „Vejdi k 

bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo.“ 9  

Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli vcházel k ženě svého bratra, 

vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nezplodil potomka. 10  Jeho počínání bylo v očích 

Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho. 11  Tehdy řekl Juda své snaše Támaře: „Usaď se v domě 

svého otce jako vdova, dokud nedospěje můj syn Šela.“ Říkal si však: „Jen aby také on nezemřel jako 

jeho bratři!“ Támar tedy odešla a usadila se v otcovském domě.  

12  Uplynulo mnoho dní. Judova manželka, dcera Šúova, zemřela. Když se Juda utěšil, putoval 

se svým adulámským přítelem Chírou za střihači svých ovcí do Timny. 13  Oznámili Támaře: „Tvůj 

tchán putuje do Timny ke stříži svých ovcí.“ 14  Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila 

se a posadila se při vstupu do Énajimu, který je u cesty do Timny. Viděla totiž, že nebyla dána Šelovi 

za ženu, ačkoli už dospěl. 15  Když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, protože si zastřela tvář. 16  

Obrátil se k ní, sedící při cestě, a řekl: „Dovol prosím, abych k tobě vešel.“ Nevěděl totiž, že je to jeho 

snacha. Otázala se: „Co mi dáš za to, že ke mně vejdeš?“ 17  Odvětil: „Pošlu ti kůzle ze stáda.“ Řekla: 

„Ale dáš mi zástavu, než je pošleš.“ 18  Otázal se: „Co ti mám dát jako zástavu?“ Odvětila: „Své 

pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce.“ Dal jí to a vešel k ní. A ona s ním otěhotněla. 19  Hned 

nato odešla, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů.  

20  Juda pak poslal kůzle po svém adulámském příteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu; ten ji 

však nenalezl. 21  Vyptával se mužů toho místa: „Kde je ta kněžka, která byla v Énajimu u cesty?“ 

Odpověděli: „Žádná kněžka zde nebyla.“ 22  Vrátil se k Judovi a řekl: „Nenašel jsem ji. Také mužové 

toho místa pravili: ‚Žádná kněžka zde nebyla.‘“ 23  Juda řekl: „Ať si to nechá; jen když nebudeme v 

opovržení. Vždyť jsem to kůzle poslal, ale tys ji nenašel.“ 24  Asi po třech měsících bylo Judovi 

oznámeno: „Tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná.“ Juda 

řekl: „Vyveďte ji, ať je upálena.“ 25  Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz: „Jsem těhotná s 

mužem, jemuž patří tyhle věci.“ A dodala: „Pohleď jen pozorně, čí je toto pečetidlo, šňůrka a hůl!“ 26  

Juda si je pozorně prohlédl a řekl: „Je spravedlivější než já; nedal jsem ji svému synu Šelovi.“ A už k ní 



69 
 

nikdy nevešel. 27  Nastala chvíle jejího porodu, a hle, v jejím životě byla dvojčata. 28  Když rodila, 

jedno vystrčilo ruku. Porodní bába na ni rychle přivázala karmínovou nitku a řekla: „Toto vyjde první.“ 

29  Ono však stáhlo ruku zpět, a hle, vyšel jeho bratr. Řekla: „Jakou trhlinou ses prodral!“ A 

pojmenovali ho Peres (to je Trhlina). 30  Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínovou nitku. 

Toho pojmenovali Zerach (to je Rozbřesk). 
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č. 2 – PŘÍBĚHY: IZRAEL 
 

Na Mezinárodním křesťanském velvyslanectví Jeruzalém jsem požádala o svolení k tomu, abych 

mohla uvést alespoň dva konkrétní příběhy přímo z Izraele. Jsou to příběhy z denního centra 

Emanuel, o kterém jsem se zmínila v kapitole „Inspirace pro dnešní dobu“.  

Nevím zcela přesně, do jaké míry jsou v praxi uplatňovány zákony o sociální politice v Izraeli. Na 

základě dotazů a hledání na internetových zdrojích jsem došla k závěru, že možnosti pomoci osobám, 

které se nacházejí v obtížné sociální situaci v Izraeli, nejsou tak dobré jako u nás. Ne všichni mají to 

štěstí, aby jim byla poskytnuta hmotná dávka v odpovídající výši.  Z této pozice chápu situaci rodičů, 

kteří nejsou schopni se o své dítě postarat. V Izraeli není zrovna dobrá situace a zaměstnání se tam 

těžko hledá. Rodiče pracují co možná nejvíce, ale přesto se nemohou dostatečně věnovat svým 

dětem, neboť jsou unavení a slabí. Plně chápu i situaci matky, která se bojí, aby jí nebylo dítě 

odebráno do dětského domova.  

Jsem ráda, že projekt jakým je denní centrum Emanuel, se podařilo zrealizovat právě v Izraeli. 

V centru je o tyto děti dobře postaráno jak po stránce materiální, tak i po stránce citové. Spíše mám 

obavu, co s dětmi bude dál, až povyrostou, jaká bude jejich situace, zda budou mít možnost získat 

nějaké další vzdělání, zda vůbec budou schopni si přijatelně zabezpečit svoje postavení v budoucím 

životě. Jistě jsou na to v Izraeli prostředky, ale všechny prostředky nemohou pokrýt potřeby každého 

jedince. Pokud bych srovnávala situaci v Izraeli se situací v naší zemí tak myslím, že my jsme v 

podstatě „bohatí“ a oni jsou „chudí“. Je ale paradox, že co se týče vyznání, tak my jsme „chudí“ a oni 

jsou „bohatí“.      

Josef 

Josefovi jsou dva roky a je čtvrtým z pěti dětí. Asi před měsícem se do rodiny narodil další bráška a 

s rodiči žije pouze Josef a on. Jeho starší bratři ve věku 7, 8 a 9 let žijí u pěstounské rodiny a vidí je jen 

jednou za 14 dní. Rodiče se nejsou schopni o své děti postarat a vychovávat je, jak by měli. I přesto 

matka bojovala se sociálním odborem, když jeho pracovníci přišli, aby jí děti odebrali, protože tak 

moc toužila po tom mít je u sebe.   

Josefovi jsou dva roky a zůstal s mámou, protože je tak malý. Pro správný vývoj potřebuje dobrou 

péči a hodnotnou stravu, a proto odbor sociální péče požadoval, aby byl přijat do denního centra. 

Když tam přišel, bylo zjevné, v jak bídném je stavu. Josef měl zažívací problémy a po lékařské 

prohlídce se podařilo zjistit příčiny jeho nemoci. Doma dostával pouze mléčné výrobky, které matka 
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kupovala proto, že byly nejlevnější. Zanedbání Josefa doma zbrzdilo jeho vývoj a výrazně se 

podepsalo na jeho chování. Na svůj věk je velmi nevyvinutý, a to včetně schopnosti mluvit. Ke 

kamarádům a svému okolí se choval velmi násilně.   

Josefovi se dostalo v denním centru hodně lásky. Pečovatelé se mu věnovali s takovou péčí, s jakou 

se ze strany své matky nikdy nesetkal. V denním centru dostává pravidelně jídlo, kterého je dost a je 

zdravé. Dostává čisté a teplé oblečení, hrají si s ním a získává základní znalosti, které jeho vrstevníci 

už mají (například se učí rozpoznávat barvy). V denním centru se Josef cítí bezpečně. Jeho zdravotní 

stav se výrazně zlepšil, stejně jako jeho chování a rozvoj. Začal víc mluvit a účastnit se různých aktivit.  

Nachman 

Nachmanovi jsou skoro tři roky. Toto dítě by se dalo nazvat „rizikové“. Je velmi smutným faktem, že 

riziko pro něj představuje vlastní matka a ani otec jej není schopen ochránit. Dokonce se jí trochu 

bojí. Nachmanovi rodiče jsou oba zaměstnaní. Každé ráno v 7 hodin přivezou Nachmana do centra a 

jdou do práce. Někdy se stane, že si ani nevzpomenou, aby se vrátili a Nachmana vyzvedli.   

Hned poté, co Nachman přijde do centra, ho pečovatel vykoupe a převlékne. Každý den přijde 

špinavý a mokrý, v oblečení, které měl na sobě předchozí den. Spal v něm celou noc a tato situace se 

opakuje každý den, ani neví, co je to pyžamo. Sociální odbor chtěl tuto situaci řešit, matka to však ze 

strachu, že o dítě přijde, odmítla. Už zažila, že děti byly odebrány její vlastní matce, a bojí se, že by se 

to mohlo stát i jí. Pouze po slibu, že se do situace nezapojí sociální odbor, souhlasila s tím, že 

Nachman může do centra chodit.   

Do doby, než začal Nachman navštěvovat denní centrum, byl jeho život noční můrou. Po celé dny 

chodil v tom samém oblečení, bez jídla, pití, bez lásky. Sousedům, kteří ho viděli na dvorku, ho bylo 

líto a dávali mu jídlo.   

Jeho rodiče mají na to, aby mu koupili jídlo a oblečení, peníze nejsou v tomto případě problém. 

Nevědí však, jak mu poskytnout řádnou péči, kterou potřebuje k dobrému duševnímu i psychickému 

vývoji. Tak matka na dítě křičí, místo toho, aby s ním mluvila. Místo toho, aby ho objala, ho bije a on 

neví proč.   

V denním centru Nachman objevil svět dobra a příjemného života. Objevil lidi, kteří ho milují a 

poskytují mu všemožnou péči. Je vykoupán a nosí čisté oblečení, pravidelně jí. Má tady kamarády a 

mnoho hraček. Dostává se mu všestranné péče a cítí se tady v bezpečí.   
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Jeho matka je ráda, že Nachman je ve středisku, za předpokladu, že se do věci nevloží sociální odbor 

a nemusí za tuto službu platit.   

Josef a Nachman jsou pouze dvě děti z mnohých potřebných v Emanueli, jejichž setrvání v denním 

centru je závislé na tom, zda se podaří sehnat dost prostředků.  
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č. 3 - PŘEHLED ORGANIZACÍ 
 

1. Federace židovských obcí (FŽO); FŽO zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským 
orgánům a institucím, včetně státních a vůči zahraničí. Federace je členem Světového 
židovského kongresu - www.worldjewishcongress.org a Evropské rady židovských obcí - 
www.ecjc.org  
 

2. WIZO – (World International Zionist Organization) sdružuje židovské sionistické ženy. Členky 
Pražské organizace WIZO se pravidelně scházejí na schůzích, pořádají společné akce, 
navštěvují nemocné a osamělé členy obce, sledují průběžné dění v Izraeli a jejich delegátky se 
zúčastňují mezinárodních setkání WIZO    
 

3. Izraelské společenství křesťanstvích přátel - www.cfoic.com  
 
4. Česká společnost přátel Izraele – www.cspi-cz.com   

 

5. Občanské sdružení Jordan CZ-EU – www.jordan-cz.eu -  

 

6. České židovské obce  

 

• Praha – www.kehilaprag.cz 

• Brno – www.zob.cz   

• Ostrava - www.kehila-ostrava.cz  

• Liberec - www.kehila-liberec.cz 

• Karlovy Vary - www.jewishcommunity.cz 

• Teplice - www.kehila-teplice.cz 

• Děčín – www.zidovskaobecdecin.wz.cz 

 

7. Aktuální zpravodajství a komentáře z Izraele v češtině  

•  www.israel.cz  

•  www.eretz.cz  

• www.delet.sk 

 

8. Internetové verze izraelského tisku  

• Deník Haaretz (anglicky) - www.haaretz.com 

• The Jerusalem Report  (anglicky)- www.jpost.com 

• Magazin JP (anglicky) - www.ncbuy.com 

• Jerusalem Post (anglicky) - www.jpost.com 

• Informační a zpravodajský web (hebrejštině) – http://rotter.net/ 
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9.  Internetové a rozhlasové stanice  

• Rádio Kolín (anglicky)  - www.kolisrael.com 

• Rádio Jeruzalém (anglicky) - www.jpostradio.com/howto.shtml 

• Živé vysílání radia Tel Aviv (anglicky) - http://www.106fm.co.il/ 

• Komplex všech izraelských rozhlasových stanic, které vysílají živě na internetu - 

http://www.radio-locator.com/cgi-bin/nation?ccode=il&amp;x=7&amp;y=4 

 

10. Spolky  

• Židovská liberální organizace v Praze - www.bejtsimcha.cz 

• Židovská liberální unie - www.zlu.cz 

• Společnost Judaica Holešov - http://olam.cz/ 

•  Masorti-konzervativní židovská komunita - http://www.haskallah.org/index_cz.html 

 

11. Projekty  

• Mezinárodní křesťanské velvyslanectví  Izrael - www.icej.cz; ve světě www.icej.org  

 

12. Izraelské státní instituce 

• Stránky Izraelské armády (hebrejsky) - http://dover.idf.il/IDF 

• Izraelský parlament Knesset (hebrejsky, anglicky) - http://www.knesset.gov.il/index.asp 

• Ministerstvo zahraničních věcí (anglicky) - http://www.mfa.gov.il/mfa/ 

• Web červené davidovy hvězdy (židovská obdoba Červeného kříže),(anglicky) - 

http://www.afmda.org/ 

•  Národní banka Izraele (anglicky) - http://www.bankisrael.gov.il/firsteng.htm 

• Izraelské velvyslanectví  v Praze-   

http://prague.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=18&amp; 

 

13. Ostatní  

• Jeruzalém – Zeď nářků (anglicky) - http://www.aish.com/wallcam/ 
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č. 4 – DESÁTKY V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 

 

Hlavním zdrojem údajů v tabulce byl dotazník, zaslaný většině zmíněných církví. 
1) Řád církve hovoří jen o dobrovolných příspěvcích.  
2) Oficiální stanovisko nám církev neposkytla.  
3) Oficiální stanovisko nám církev nesdělila. 
4) Jednota desátky nikdy nevybírala, některé charismatické sbory uvnitř Jednoty však dnes desátky vyžadují.  
5) Počet podle sčítání lidu, domů a bytů v r. 2001. Zdroj: MF Dnes 17.7.2002 s. B/2. 
6) Počet podle internetové stránky této církve.  
7) Členové musí odvádět 50% ze svých příjmů.  
8) Muslimové platí jen 2,5% ze svých příjmů. 
 

 

  

 


