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BIBLICKÉ INSPIRACE SOCIÁLNÍ PRÁCE – JAK JE NACHÁZET? 
 

Jakub DOLEŽEL 
 

Abstract: To search the biblical foundation and inspirations of and for the 
social work seems to be evident in theological context, but the literature 
overview indicates contrary. Distinguishing between the level of motivation 
strengthening of the social worker self and the coping competencies of the 
social work clients, this paper offers a methodological instrument for this 
searching in the first level. 

 
 
Sotva budeme pochybovat o tom, že k základním křesťanským 

topoi (východiska, zdroje) sociální práce je třeba přiřadit knihy Písma 
svatého. 

Pohled do současné teologické tvorby všech křesťanských konfe-
sí (přinejmenším v Evropě) ukazuje, o jak okrajové téma jde. Vyhle-
dávač Google nenajde při zadání biblických východisek/inspirací 
sociální práce/filantropie charity/diakonie ani v češtině ani ve 
slovenštině jedinou monografii, ani jediný článek tohoto názvu.  

Už v katolické a evangelické teologické tvorbě jde o marginální 
téma1, i když je možné výjimky nalézt.2 Většinou však nepřekračují 

                                                 
1 Dokonce ani před dvěmi lety vydaná prestižní příručka německých katolických 
autorů - KROCKAUER, R. et al. (Hrsg.), Theologie und Soziale Arbeit: Handbuch für 
Studium, Weiterbildung und Beruf. München: Kösel-Verlag, 2006 – takovou kapitolu 
neobsahuje Opakem je učebnice českých autorů MARTINEK, M. (vyd.) Praktické 
teologie pro sociální pracovníky. Praha : Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická 
a teologická, 2008, 176 stran, která zařadila kapitolu „Biblické kořeny sociální práce“ (s. 
26-39). 
2 Srov. autorovu studii „Bůh na straně chudých – biblické inspirace pro sociální práci“. 
In Spravedlnost a služba. Sborník vydaný k příležitosti 10. výročí činnosti CARITAS-VOŠ 
sociální Olomouc. Olomouc: CARITAS-VOŠs, 2006, s. 73-99. ISBN 80-239-7697-4.  
Užiteční práce najdeme v: PETERS, N. Die soziale Fürsorge im Alten Testament. 
Paderborn: Bonifatius, 1936. SCHÄFER, G. K., STROHM, TH. (Hrsg.) Diakonie – 
biblische Grundlagen und Orientierungen. 3. Aufl. Heidelberg: HVA, 1998; LUTZ, U. 
Biblische Grundlagen der Diakonie. In RUDDAT, G., SCHÄFER, G.K. (Hg.) 
Diakonisches Kompendium. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 2005, s. 17-35. 
GAMBERONI, J. Das Recht des „Recht-losen“. In NORDHUES, P., BECKER, J, 
BORMANN, P. Handbuch der Caritas-Arbeit. Paderborn: Bonifatius Verlag, 1986, s. 27-
37; VÖLKL, R. Caritas der Gemeinde – Neutestamentliche Grundlegung. Freiburg: 
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rámec vlastního konfesního prostoru sociální práce. Ještě více tristní 
je situace v prostředí pravoslavné teologické tvorby. Minulý rok 
obhájená ojedinělá disertace rumunského pravoslavného kněze Mihai 
Valică s názvem Dnešní nauka o filantropii a teologie diakonie v kontextu 
pravoslavného učení a tradice rumunské ortodoxní církve1 nemůže 
v kapitolách věnovaných „Základům filantropie a diakonie v Písmu 
svatém“ (s. 65-87) a „Novému zákonu jako filantropicko-diakonické 
knize“ (s. 88-122) použít ani jedinou skutečně relevantní práci 
pravoslavné provenience.  

Měli bychom se však shodnout na tom, že pokud teologie 
nebude otevírat biblické inspirace alespoň pro sféru církevní sociální 
práce, pak této pod tlakem ekonomizace, profesionalizace a seku-
larizace hrozí, že vyschne její motivační zdroj a v konkurenci s jinými 
poskytovateli sociální služeb na stále liberálnějším trhu ztratí svůj 
specifický a pro mnohé klienty atraktivní profil.  

Jakým způsobem je však takové biblické inspirace možné hledat? 
Předesílám, že tyto inspirace shledávám ve dvou blízkých, ale přesto 
odlišných rovinách.  

Tu první představuje motivační posílení sociálních pracovníků, 
resp. jejich profese. Tu druhou představuje posila zvládacích, copin-
gových mechanismů samotných klientů sociální práce.  

V první rovině jde o otázku, jak biblické spisy mohou účinně 
provázet a posilovat sociální pracovníky, poskytovat jim zdroj 
motivace a fantasie, ale také legitimizovat to, o co sociální práce 
usiluje, jaké ideové a hodnotové impulsy jí bible může předávat, aby 
si sociální práce udržela - alespoň na úrovni mezinárodního 
vymezení této profese2 - svou stávající podobu a nezvrhla se někdy a 

                                                                                                        
Deutscher Caritasverband, 1976; PESCH, R. Die Diakonie der Gemeinde nach dem Neuem 
Testament. Freiburg: Deutscher Caritasverband, 1974. 
1 Srov. VALICĂ, Mihai. Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologieim 
Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. Freiburg i. Br., 
am 8. November 2007. 477 stran. 
2 V definici sociální práce Mezinárodní federace sociální práce (IFSW) z r. 2000 čteme: „V 
solidaritě se znevýhodněnými se sociální práce snaží zmírňovat chudobu a 
osvobozovat zranitelné a ponížené lidi za účelem posílení jejich společenského 
zapojení“ (zvýraznění J.D.). Dostupné na http://www.ifsw.org/en/f38000138.html. 
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někde např. v nástroj selektivní sociální politiky státu, jak se tomu 
stalo v období národního socialismu v Německu.1  

V oné druhé rovině jde o hledání posily pro klienty, aby unesli 
tíhu své sociální situace a nalezli vnitřní sílu k její změně. Mám zde 
na mysli např. používání těch žalmů, které pomáhají vyslovit trpících 
a zoufalým klientům svůj nářek před Hospodinem.2 

V tomto stručném příspěvku jsem zaměřil svou pozornost na 
první z obou rovin. 

První možností, jak zpřístupňovat filantropické bohatství inspi-
rací pomáhající a uzdravující činnosti z biblické tradice, představuje 
výběr jednotlivých spolu nutně neprovázaných úryvků, perikop, 
příběhů.  

Kdo v tomto smyslu ještě neslyšel použít Ježíšovo Podobenství o 
milosrdném Samařanovi (srov. Lk 10, 25-37), kde můžeme v postavě 
angažovaného Samařana spatřovat vzor milosrdné a pomáhající 
lásky, zatímco v postavě hostinského prototyp placené služby sociál-
ního pracovníka3 či příběh o Uzdravení ochrnutého, kterého za Ježíšem 
spustili otvorem ve střeše a kterého Ježíš po vnitřním i vnějším 
uzdravení propouští se slovy, která tak často zrcadlí úděl klientů 
sociálních pracovníků, kteří byť nalezli východisko ze své situace, 
přece jen si stále ponesou rezidua svých traumat: „Vstaň, vezmi své 
lože a jdi domů!“ (Mt 9,6) nebo burcující Podobenství o posledním 
soudu, kde se Ježíš identifikuje s tím posledním, odstrčeným, přehlí-
ženým, vyloučeným (srov. Mt 25,31-46)? 

Podobných uzdravujících setkání, ale i hlubokých pomáhajících 
rozhovorů s frustrovanými a zoufalými – např. se samařskou ženou, 
s učeníky jdoucími do Emauz či se Zacheem atd. bychom našli 

                                                 
1 Srov. MÜLLER, C. W., Wie Helfen zum Beruf wurde. Band 1. Eine 
Methodengeschichte der Sozialarbeit 1883-1945. Weinheim-Basel: Beltz Verlag, 1988, s. 
217-221. 
2 Srov. CRÜSEMANN, F., Das Alte Testament als Grundlage der Diakonie. In 
SCHÄFER, G.K., STROHM, TH. (ed.) Diakonie – biblische Grundlagen und 
Orientierungen. Ein Arbeitsbuch. 3. Aufl. Heidelberg: Universitätsverlag, 1998, s. 67-93. 
3 Srov. MÜLLER, C. W. op. cit, s. 13. Chci v souvislosti s tímto klasickým 
podobenstvím poukázat na brilantní studii evangelického biblisty Gerda Theißena Die 
Bibel diakonisch lesen: Die Legitimtätskrise des Helfens und der barmherzige Samariter 
otištěná ve příručce SCHÄFER, G.K., STROHM, TH. Diakonie – biblische Grundlagen und 
Orientierungen. Ein Arbeitsbuch. 3. Aufl. Heidelberg: HVA, 1998, s. 376-401. 
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v Novém zákoně mnoho.1 Vynikajícím slovenským pokusem o 
využití filantropického potenciálu novozákonních perikop 
představuje minulý rok vydaná metodická příručka pro učitele 
náboženství s názvem Objaviť diakoniu v Bibli a v dejinách.2 Ve dvaceti 
lekcích zde autorky operacionalizují diakonické, tedy sociálně 
pomáhající poselství pro tři věkové skupiny posluchačů: 6-10, 10-15, 
15-18 let.  

Tento přístup se velmi hodí pro účely vzdělávání, supervize a 
duchovního provázení sociálních pracovníků i dobrovolníků v sociál-
ních projektech. Jeho výhoda je v tom, že poskytuje tomu, kdo chce 
svou sociální praxi konfrontovat se světlem biblického poselství, 
přehledný a jasně ohraničený rámec konkrétního úryvku. Metodika 
práce s biblickým textem je zde silně praktická a aktualizační. 
Posluchač neusiluje najít to, co chtěl sdělit svatopisec, ale to, co text 
vyvolává v něm jako čtenáři tady a teď. Praktická výhoda tohoto 
postupu je zároveň jeho limitem. Ačkoliv tento postup sám často 
používám, podle mého názoru je vystaven dvěma nepříjemným 
otázkám: 

1. Jakým klíčem budu v Bibli jednotlivé úryvky se sociálním, 
filantropickým nábojem vyhledávat? 

2. Nevnáším do Bible spíše vlastní představy, očekávání a 
problémy, než abych raději nechal biblický text hovořit sám za sebe? 

Druhou možností, jak rekonstruovat sociální, filantropický étos 
biblické literatury je stopování „velkých“ témat, „velkých“ pojmů 
napříč biblickými knihami. Jako příklady zde mohu uvést pojem 
„chudý“, „milosrdenství“, „filantropie“, „diakonie“, „láska“. Výhodu 
zde představuje ve výsledku panoramatický, ucelený obraz zvole-
ného pojmu. Příkladem by mohla být třeba práce Karla Boppa 
Milosrdenství v pastoračním jednání církve z roku 1998.3 Je pochopitelné, 
že pojednání tohoto tytu bude mít zřejmě monografickou podobu, 

                                                 
1 Kdosi řekl, že v evangeliu nacházíme Ježíše neustále buď jak se někoho chystá 
uzdravit, někoho právě uzdravuje či někoho právě uzdravil. 
2 KOLÁROVSKÁ, Z., HAUG, B., Objaviť diakoniu v Bibli a v dejinách. Diakonické 
lekcie pre učiteľov náboženstva. Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku, 2007. 
ISBN 978-80-968040-5-4 
3 Srov. BOPP, K., Barmherzigkeit im pastoralen Handlen der Kirche. Eine symbolisch-
kritische Handlungstheorie zur Neuorientierung kirchlicher Praxis. München: Don 
Bosco, 1998. 
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s vysokou mírou odborného jazyka, což může předem takový pokus 
diskvalifikovat právě v prostředí sociálních pracovníků.  

Poslední možností, na kterou tu dnes chci poukázat, je opačný 
postup. Začíná tvrzením biblické teologie. Jeden z předních světo-
vých biblistů Raymond Brown tvrdí ve své knize Ježíš v pohledu 
Nového zákona: „…Ježíšovým hlavním zájmem bylo zvěstování 
království Božího.“1 Při bližším pohledu se ukáže několik 
Ježíšových charakteristik Božího království, které mají eminentní 
souvislost s problematikou sociální práce2: 

1. Příchod tohoto království nastává v pomoci slabým (srov. Mt 
12,22-30; Lk 11,14-23). Zkráceně řečeno, pokud Ježíš někoho osvobodí 
od životně destruktivních a ponižujících sil, pak jde o událost, v níž 
se Boží království stává hmatatelnou skutečností. Tam, kde slepí vidí, 
chromí chodí, malomocní jsou očišťováni a mrtví vstávají, tam se děje 
příchod očekávané Boží vlády mezi lidi (srov. Mt 4,23-24). 

2. Poselství o Božím království stojí v napětí mezi jeho již 
uskutečňovaným o příchodem a ještě neuskutečněným naplněním. 
Již je tu, ale ještě ne zcela. O jeho naplnění máme prosit - „Otče, (…) 
Přijď Tvé království“ (Lk 11,2) – zároveň platí, že „Boží vláda, kterou 
Ježíš ohlašuje, není čistě budoucí veličinou, ale začíná již v tomto 
světě!“3 Tato polarita poselství o Království mu uděluje význam, 
který v oblasti sociální práce potřebujeme. Pokud by Království bylo 
jednoduše zde, plně realizované v současnosti, např. v církvi, neply-
nul by z něj žádný nárok na praktické konání člověka. Přítomnost by 
byla totožná s Královstvím. Jeho kritický potenciál vůči často 
skandálním životním podmínkám lidí by byl ztracen. A naopak, 
pokud by Království bylo jen a jen budoucí veličinou, bylo by jeho 
místo jen v budoucnosti a ne právě v naší přítomnosti, tady a teď. 
Jeho praktická relevance by opět vyprchala. Logika Božího království 
tedy zní: jelikož Boží nabídka spásy pro člověka je nezvratná, proto 
                                                 
1 BROWN, R. E. Ježíš v pohledu Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1998, s. 82, (zvýraznění 
J.D.). Podobně FITZMEYR, J. A., Co nám říká Nový zákon o Kristu. Otázky a odpovědi. 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 51. 
2 Podrobněji srov. DOLEŽEL, J., Biblické kořeny sociální práce. In MARTINEK, M. 
(vyd.) Praktické teologie pro sociální pracovníky. Praha : Jabok - Vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická, 2008, 176 stran, s. 26-39. ISBN 978-80-904137-2-6 
3 POMPEY, H., Roß, P.-S. Kirche für andere. Handbuch für eine diakonische Praxis. Mainz: 
Matthias Grünewald-Verlag, 1998. 
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vytváří budoucnost člověka a má smysl proměňovat i jeho život 
v přítomnosti.  

3. Ježíš nejenom mluví o záchraně, jakou Boží království při-
náší, on dává tuto záchranu zakusit ve svých skutcích jako hmata-
telnou realitu. Tedy s ohlašovanou záchranou jde ruku v ruce prakti-
kovaná záchrana skrze uzdravení tělesného, psychického a duchov-
ního utrpení a s ním často spojené sociální izolace. 

Na těchto 3 charakteristikách je zřejmé, že Ježíšova řeč o Božím 
království má výrazně praktický charakter, vyzývá k pomáhajícímu 
a uzdravujícímu jednání. Potvrzení správnosti této úvahy nalezne-
me v evangelijních pasážích, které definují poslání Ježíšových učed-
níků:  

Zaprvé, podle evangelijní tradice ( Lk 10,1-12; Mt 10,7-16; Mk 6,7-
13) není obsahem jejich poslání nic jiného než přicházející Boží 
království v jednotě slov a pomáhajících skutků (srov. Lk 10,8-9).  

Zadruhé, měřítkem následování Krista je pomoc slabým a 
chudým, konkretizovaná v podobě skutků milosrdenství (srov. Mt 
25, 31-46). Rozhodujícím kriteriem tedy, zda životní projekt člověka 
před Boží tváří obstojí, je přístup k chudým, trpícím a margina-
lizovaným - „nepatrným“ bratřím a sestrám. 

Kéž je tato úvaha podnětem k odkrývání filantropických důsled-
ků nikoliv okrajového, nýbrž klíčového tématu Ježíšova veřejného 
života – jeho zvěsti o Božím království. Obávám se, že v tom má 
teologie nemalé dluhy nejen s ohledem na obětavou práci mnoha 
sociálních pracovníků, ale i s ohledem na samotné teology a celý 
věřící lid. 


