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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. Když oklátíš plody ze své 
olivy, nebudeš ještě setřásat zbylé . Ty budou patřit bezdomovci, sirotku 
a vdově. Když budeš na vinici sbírat hrozny , nebudeš po sobě 
paběrkovat. Bude to patřit bezdomovci, sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi 
byl otrokem v egyptské zemi. Proto ti přikazuji, abys to dodržoval. 

Na prvních stránkách Písma čteme příběhy o stvoření člověka, které zná i ten 
největší neznaboh. Třetí kapitola knihy Genesis končí poměrně neslavně. 
Člověk je vyhnán ze zahrady Edenské, vztah mezi Bohem a člověkem dostal 
smrtonosnou trhlinu. Vztah mezi prvním lidským párem se z prvotního 
láskyplného tance kolem Boha a s Bohem proměnil do vzájemného obviňování 
a svádění viny jeden na druhého. 

Člověk však není jediným aktér tohoto pra-příběhu, který odchází proměněn, 
respektive proklet. Je tam i země, která na sobě nese následky lidského 
odpadnutí od Boha. 

Země do sebe za chvíli vsákne také Ábelovu krev, první ale zdaleka ne 
poslední vraždu v lidských dějinách. Celé stvoření spolu s námi nese ten tíživý 
pocit, že věci nejsou tak, jak by měly být. 

Adam z Božích úst slyší tvrdá slova: „Kvůli tobě nechť je země prokleta; po 
celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst 
polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z 
níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ (Gn 3,17b-19) 

Tato kletba jako by předpokládala, že až do tohoto okamžiku bylo získávání 
obživy pro Adame s Evou jaksi snadné a nenamáhavé. Je to skutečně rajská 
představa o jednoduchosti bytí. My ovšem nežijeme v zahradě Edenské. Nám 
už nezbývá nic jiného než v potu své tváře jíst náš denní chléb. 

Jak již bylo řečeno, dnes spolu slavíme díkuvzdání, kdy děkujeme Bohu za 
úrodu a za jednoduchý fakt, že i letošní blížící se zimu, dá-li Pán, můžeme 
prožít  s plným břichem.  

Za posledních dejme tomu 100-150 let se náš vztah k získávání obživy 
drasticky změnil. Ztratili jsme kontakt s prostředím, ze kterého naše strava 
pochází. Slova o prokleté zemi nám jsou v každodenním životě poměrně 
vzdálená. Osobně neznám žádného zemědělce. K poli se dostanu nejblíž, 
když kolem nějakého jedu vlakem. Běžná domácí zvířata jsou pro mládež z 
města srovnatelně exotická jako třeba tygr nebo bizon. I naše zahrádky 
využíváme spíše k okrase a odpočinku, maximálně máme jednu jabloň a 
trochu jahod nebo mrkve. 

Způsob získávání obživy se možná změnil, ale zvláštní trpká pachuť a námaha 
zůstává. Všichni víme, že bezstarostný ráj je někde daleko, předaleko za námi. 
V češtině se říkává, že pečení holuby do úst nelétají. Musíme vstát a jít do 
práce. 
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Všechno, co má člověka nasytit, nebo za něco stojí, vyžaduje námahu. To 
není spojené jenom s prací a získáváním obživy. Každý, kdo se někdy pokus 
naučit cizí jazyk, nebo si osvojit hru na nástroj ví, že cesta k něčemu, co stojí 
za řeč, vede do kopce. I cesta do království je úzká, trnitá a klikatá. Jako 
Kristova církev dobře víme, že následování Jeho příkladu není procházka 
rajskou zahradou a ne nadarmo Ježíš připodobňuje následování Jeho způsobu 
života k nesení vlastního kříže. 

Přestože nikdo z nás, pokud vím, nepracuje v zemědělství, pracujeme v potu 
tváře. Vstáváme brzy, vracíme se pozdě a unavení. Práci si často nosíme 
domů. Přiznám se, že vůbec nechápu, jak do toho ještě stíháte nezanedbávat 
své děti. 

V kultuře, která glorifikuje úspěch s výsledky je snadné zahledět se na vlastní 
výkonost a vyvozovat z ní svou hodnotu. Poté je samozřejmě nasnadě 
podobným prizmatem soudit i druhé. Pro velice pracovité či výkonné lidi je 
snadné o druhých prohlásit, že jsou líní a málo pracující.  

Proč bychom měli myslet na lidi v nouzi? Stejně si za to můžou většinou sami. 
Měli si dávat větší pozor, lépe plánovat. Ať jsou pracovat. Mají se víc snažit. 

Ve chvílích, kdy se nám (lidsky řečeno) daří, je snadné uvěřit lži, že všechno, 
co máme, jsme si vydřeli těmahle rukama a že nám nikdo nic zadarmo nedal. 
To není pravda. Lidská lenost je samozřejmě hřích. Ale to je i pýcha nebo 
sobectví. Díky Bohu za to, když se nám daří a máme co na talíř. 

Nejsem obchodník, ale tuším, že základní teze byznysu znějí asi takto: Koupit 
levně, draze prodat. Jak dostat co nejvíc? Vytěžit z věcí maximum. Nic 
nepromrhat. Podnikat s nejnižšími náklady. Největší profit. 

Tyto a jiné principy se nám snadno stanou mantrou, která bude určovat rytmus 
našeho života. 

Dnešní text nám představuje zvláštní až cizí alternativu. Vyzívá nás 
z nedůslednosti v našem pachtění za lepším životem. K myšlení, které za 
hlavní veličinu nepovažuje vlastní zisk, ale celkovou prospěšnost pro 
obecenství. Ne vše musíme nebo dokonce máme zužitkovat naplno. 

Pro starozákonního hospodáře mohlo být tvrdé slyšet podobná slova. Copak 
po celoroční námaze mám jiným umožnit, aby se přiživili na mé práci? Ano, 
přesně tak. Písmo totiž za největší hodnotu nepovažuje mé soukromé blaho. 

Ona totiž stačí jedna špatná úroda, jedna nehoda v rodině, jedno nešťastné 
zakopnutí, jedna sirka, chvilka nepozornosti, špatná diagnóza  a věci se 
můžou velice rychle jít ke dnu. 

Mnoho věcí, které máme a jsou přímo výsledkem naší snahy a práce 
v pohledu Božího království nepatří vůbec mě ale těm, kteří to potřebují více 
než já. 
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Připomeňme si příběh Noemi a Rút, jejich osudy jsou s tímto textem tak úzce 
spjaté. V první kapitole Rút čteme o Noemi, která během pár veršů přišla o 
manžela a také o své syny. Spolu s Rút jim nezbývá nic jiného než paběrovat 
a doufat, že některý z majitelů pole bude spravedlivě myslet na jim podobné 
přesně podle přikázání našeho textu. 

Náš vztah k získávání obživy se tedy změnil, ale zůstává pot ve tváři. Nicméně 
stejně tak před námi zůstává přikázání Zákona, které nás vybízí k aktivní péči 
o ty, kteří dnes nemají. 

Jsem Bohu vděčný za co, že s Annie nemáme nouzi. Je to zároveň velké 
povolání být tu pro ty, kteří dnes mají nedostatek. Ono stačí málo a zítra na 
tom můžeme být úplně jinak. 

Amen. 


