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Abstract:  

This paper begins with the ambiguity of Lutheranism in addressing the diaconal mission 

of the Church with respect to rejecting the meritorious nature of good deeds, consisting 

on the one hand in the desacralization, communalization, and pedagogization of the 

system of social help in the Reformation period, and on the other hand in the 

development of diakonia in new forms in the 18th and 19th centuries. It then focuses 

on the key Lutheran theological concepts and their relationship to diakonia –

particularly the sola gratia principle, the doctrine of two kingdoms, and the theology of 

the cross – in which it finds important sources of inspiration for solving the problems 

of contemporary diakonia and social help. 
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Význam luterské tradice pro charitativní činnost bývá vnímán dvojznačně. Reformace 

vzhledem k důrazu na ospravedlnění pouhou milostí odmítla záslužnost lidských skutků a 

vedla tak zejména v kontextu omezování „žebroty“ k desakralizaci pomoci a její delegaci na 

světskou vrchnost. Na druhé straně v 19. stol. vzniká diakonie ve své moderní podobě právě 

v kontextu německé evangelické církve. Článek se zabývá otázkou, v čem může být luterská 

teologie významná také pro soudobé pojetí diakonie a sociální pomoci. 

 

Historie 

„[...] aby všechna žebrota v celém křesťanstvu přestala.“1  

                                                           
1  Martin Luther, „An den christlichen Adel“, cit. dle Quellen zur Geschichte der Diakonie, Band II, ed. 

Herbert Krimm (Stuttgart: Evang. Verlag-Werk, 1960), 32. 
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Reformace reaguje na situaci ve středověké západní společnosti a církvi – také v sociální 

oblasti. Od 12. stol. dochází s rozvojem měst k nárůstu chudoby. Volání k všeobecné lásce 

k bližnímu našlo nový výraz v individuální dobročinnosti především bohatých občanů 

měst. Za klíčový pojem platí almužna jako shrnutí skutků milosrdenství, která má výrazně 

záslužný charakter jako prostředek očištění od hříchů.2 Almužna je chápána buď jako projev 

spravedlnosti (majetek nepatří vlastníkům, ale Bohu, a tudíž na užitky z něj mají nárok i 

chudí), nebo jako projev milosrdenství. Zastánci první teorie jsou Petr Damiani (kol. 1007 

- 1072) a Petr Abaelard (1079 - 1142), druhou hájil Tomáš Akvinský (1225 - 1274).3  Vznikají 

špitály. Solidaritu s chudými projevují také vznikající žebravé a rytířské řády, a městská 

bratrstva. Dobročinnost je spojena s paradigmatem „svaté směny“, v níž bohatí věnují 

chudým almužnu a ti se modlí za jejich spásu.4 Toto schéma vychází z představy, že 

modlitba chudého má k Bohu blíže, že v chudém se setkávám s Kristem.5 Žebrota tak není 

chápána jako negativní jev, ale jako skutečnost, která má své místo v Božím řádu, dokonce 

je evangeliem doporučována, a má svůj  společenský význam jako příležitost k pěstování 

křesťanských ctností.6 

Středověké paradigma se začíná drolit na přelomu 14. a 15. stol., kdy sociální 

odpovědnost především ve městech přijímá – stále ještě na všeobecně křesťanských 

základech, ovšem s novými humanistickými důrazy – světská vrchnost, což vede 

k systematizaci péče o chudé např. v podobě omezení „žebroty“.7 Důležitou roli v rámci 

nového systému pomoci hrají laická bratrstva. Programem, pod nějž je možné nový přístup 

k sociální nouzi shrnout, se stává komunalizace, pedagogizace, byrokratizace a racionalizace 

                                                           
2  Katrin Dort, „Caritas und Fürsorge in mittelalterlichen Quellen,“ in Caritas – Barmherzigkeit – Diakonie: 

Studien zu Begriffen und Konzepten des Helfens in der Geschichte des Christentums vom Neuen Testament 
bis ins späte 20. Jahrhundert, ed. Michaela Collinet (Berlin: LIT Verlag, 2014), 49-77. 

3  Dort, „Caritas und Fürsorge in mittelalterlichen Quellen,“ 77. 
4  Tato „reciproční“ teorie je ovšem vyjádřena již v Pastýři Hermově, starokřesťanském spisu z poloviny 2. 

stol. Viz Spisy apoštolských otců (Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1986), 300-301. 
5  Vnímání Boží přítomnosti v chudém a skrze něho je symbolicky vyjadřováno například názvem špitálů, 

vznikajících při katedrálách a kostelích: maison Dieu (dům Boží). Je tak připomenuto, že s Kristem 

přítomným v liturgii je možné se setkat také v přilehlé nemocnici v osobě nemocného. Viz Hynek Šmerda, 

Křesťanská charita v běhu věků (České Budějovice: Nakladatelství JIH, 2010), 99. 
6  Thomas Hörning, „Geschichte der Diakonie – ein kritischer Zugang aus der Armutsperspektive,“ in 

Diakonik: Grundlagen – Konzeptionen – Diskurse, eds. Johannes Eurich, Heinz Schmidt (Göttingen: 

Vandenhoeck & Rupecht, 2016), 85. 
7  Gerhard K. Schäfer, Volker Hermann, „Geschichtliche Entwicklungen der Diakonie von der Alten Kirche 

bis zur Gegenwart im Überblick,“ in Studienbuch Diakonik, Band 1, eds. Volker Hermann, Martin 

Horstmann (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2006), 146-147. 
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pomoci.8 A ovšem také moralizace: špatný život si nezaslouží podporu společnosti.9 

Chudoba sama už není ideálem, ale představuje negativní fenomén, který je třeba 

odstranit.10 

Nástup reformace s jejím učením o ospravedlnění a odmítnutím záslužnosti lidských 

skutků před Bohem představuje zásadní vliv na proměny chápání diakonie. Chudoba 

pozbývá v očích reformátorů svou pozitivní hodnotu a také pomoc je desakralizována11, 

neboť ztrácí vztah k otázce spásy. Důraz na ospravedlnění z milosti získává ve vztahu 

k nouzi dvojí význam: Na jedné straně garantuje všem stejnou hodnotu před Bohem bez 

ohledu na to, čím se mohou prokázat, na druhou stranu ovšem chudý ztrácí své výsadní 

postavení a stává se objektem pomoci, případně převýchovy.12 Jestliže schéma svaté směny 

mělo v sobě určitý rozměr vědomí společenství a vzájemnosti, pak v reformaci má kořeny 

typicky moderní podoba „vrchnostenské“ pomoci „shora dolů“. 

Německá reformace – částečně z teologických (učení o dvojím regimentu) a částečně 

z praktických (nedostatek vhodného personálu) – v plnění diakonických úkolů úzce 

spolupracovala se světskou vrchností. Luther kritizoval laická bratrstva kvůli přehnané úctě 

ke svatým a skutečnosti, že pečovala pouze o vlastní členy (skrze patrona chápané jako 

příbuzenstvo). Podle Luthera tak narušovali eucharistické společenství církve jako těla 

Kristova.13 Péče o chudé byla dále chápána jako úkol církve, ovšem významnou funkci 

správy a dohledu získala světská vrchnost, zejména vedení jednotlivých měst.14 Ta spočívala 

na jedné straně v restrikcích, které nutily práce schopné žebráky pracovat a zabraňovaly 

chudým z jiných měst v čerpání pomoci, a na straně druhé ve zřizování chudinských 

pokladen. Do nich majetní dobrovolně vkládali příspěvky, z nichž byli skutečně potřební 

podporováni. Nové opatření, původně Lutherem iniciované ve Wittenbergu, se rychlo šířilo 

do dalších měst a získávalo výraz v jejich církevních řádech a reformace tak leckde právě 

pro přístup k chudinské otázce získávala uznání.15 Ovšem brzy se v novém systému objevila 

                                                           
8  Thomas Hörning, „Geschichte der Diakonie,“ 86. 
9  Kaarlo Arffman, Was war das Luthertum? Einleitung in eine verschwundene Auslegung des Christentums 

(Zürich: LIT Verlag, 2015), 189. 
10 Arffman, Was war das Luthertum?, 181. 
11 K náboženskému chápání významu chudoby a z ní vycházející „žebroty“ přispělo zejména františkánské 

hnutí. Mezi žebráky, kteří se jimi stali vlivem okolností, a žebravými řády také docházelo ke konkurenčním 

napětím. Arffman, Was war das Luthertum?, 180. 
12 Fritz Lienhard, „Von der Betreungsdiakonie zur Befähigungsdiakonie,“ in Das Geschenk der Solidarität: 

Chancen und Herausforderungen der Diakonie in Frankreich und Deutschland, eds. Fritz Lienhard, Heinz 

Schmidt (Heidelberg: Univarsitätsverlag Winter, 2006), 138. 
13 Arffman, Was war das Luthertum?, 182. 
14 Arffman, Was war das Luthertum?, 191. 
15 Arffman, Was war das Luthertum?, 187. 
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trhlina v podobě nedostatečnosti zdrojů pro pomoc z důvodů nízké obětavosti. Pro Luthera 

bylo velkým zklamáním, které opakovaně vyjádřil v kázáních, že v papežství „si každý chtěl 

koupit nebe svými dobrými skutky. Nyní pod evangeliem se káže Kristus s jeho milostí a 

darem [...] a nikdo už nechce pomáhat ani dávat.“16 Podle Arffmana právě neuspokojivý 

vývoj lutherské péče o chudé vedl k tomu, že se luterští teologové o problematiku diakonie 

přestali zajímat a svou pozornost nadlouho zaměřili čistě na dogmatické otázky.17 

Větší pochopení pro diakonický rozměr církve uchovala reformovaná tradice – v 

důrazu na odpovědnost místního sboru (vývařovny a nemocnice v Zwingliho Zürichu) a 

ustavení diakonů v rámci trojího, případně čtverého úřadu (M. Bucer ve Štrasburku a J. 

Kalvín v Ženevě). Společenství církve je podle Kalvínovy Instituce zachováno dvěma 

svazky: jednomyslností v zdravém učení a bratrskou láskou (‘fraterna charitate’).18 

Švýcarský reformátor zde rozlišuje dvojí diakonát: těch, kdo v církvi spravují záležitosti 

chudých, zejména výběrem almužny, a těch, kdo se věnují přímo péči o potřebné.19 Podle 

Sebastiana Schmidta je diakonie v Kalvínově Instituci „vnímána a tomu odpovídajícím 

způsobem organizována způsobem, který přesahuje individuální rozměr, jako úkol a 

povinnost křesťanského společenství“.20 Snaha o zavedení discipliny v sociálních otázkách 

nakonec převážila i v katolických oblastech. 

 

Diakonie jako péče lásky, věnovaná chudým21  

V době osvícenství a pietismu reaguje křesťanská diakonie na utrpení obyvatelstva Evropy 

v důsledku třicetileté války. Na rozumu postavená humanita se tak potkává s misijním 

zápalem emočně založeného pietismu. Křesťanská charita spojuje sociální pomoc s důrazem 

na misii a vzdělání a je na evangelické straně spojena se jmény Philippa Jakoba Spenera 

(1635-1705), Augusta Hermanna Francka (1663-1727) nebo hraběte Zinzendorfa (1700-

1760), na straně potridentského katolicismu pak určující postavu představuje Vincenc z 

                                                           
16 Martin Luther, Kázání z let 1528-1529, WA 28, 415. 
17 Arffman, Was war das Luthertum?, 191. 
18 Jean Calvin, Unterrricht in der christlichen Religion = Institutio christinae religionis, IV, 2, 5, citováno dne 

04.05.2018, dostupné na: http://www.calvin-institutio.de/display_page.php?elementId=38. 
19 Calvin, IV, 3, 9. 
20 Sebastian Schmidt, „Die Begriffe Caritas – Barmherzigkeit – Diakonie in der Frühen Neuzeit,“ in Caritas – 

Barmherzigkeit – Diakonie, ed. Michaela Collinet (Münster: Lit Verlag, 2014), 96. 
21  Johann H. Wichern, „Gutachten über die Diakonie und den Diakonat,“ in Ausgewählte Schriften, Band 1, 

Schriften zur soziale Frage, ed. Johann H. Wichern (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1956), 

130. 
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Pauly (1581-1660).22 Osvícenství zároveň ovšem vytváří ideály jako je krása, výkonnost či 

tělesná integrita, které vedou k dalšímu vyčlenění těch, kdo neodpovídají těmto sociálně 

konstruovaným normám.23 Následná průmyslová revoluce vede ke vzniku proletariátu a 

fenoménu pauperismu. Právě na tu od první poloviny 19. stol. reagují v protestantské oblasti 

spolkové iniciativy, rodící se z probuzeneckého hnutí, které můžeme považovat za počátek 

moderní diakonie. Jména jako Theodor Fliedner (zakladatel komunit diakonek, 1800-1864), 

Wilhelm Löhe (1808-1872), Friedrich von Bodelschwing (1831-1910) a především Johann 

Hinrich Wichern (zakladatel Vnitřní misie, 1808-1881) sdílí etos zachraňující lásky, kterou 

chtějí vyjadřovat svými aktivitami, nesenými hlubokou pietisticky laděnou zbožností. Jejich 

dílo chce být více než jen sociální pomocí, zahrnuje úsilí o rechristianizaci celé společnosti, 

je nerozlučně spojeno s evangelizací – a ovšem také s tendencí k vytváření velkých ústavů 

a „klientelizací“ těch, k nimž se svou službou obrací. 

 

Teologie 

Pro vztah křesťanství a sociální pomoci jsou klíčové luterské koncepty vztahu víry a skutků, 

učení o dvou regimentech a teologie kříže, které aplikujeme na oblast diakonie. 

 

Sola gratia 

Klíčovou zásadou luterské reformace je zásada ‘sola gratia’ a nový pohled na praxi dobrých 

skutků. Nauka o ospravedlnění pouhou Boží milostí skrze víru odporuje jakékoli 

záslužnosti, která by představovala spravedlnost ze skutků. Dobré skutky patří jednoznačně 

na stranu vděčné lidské odpovědi na Boží dílo milosti. Luther zřetelně vykresluje kontury 

evangelického přístupu k diakonii ve svém spisu „O svobodě křesťana“ (1520). Lutherův 

výklad je zde postaven na dvou antitezích. Za prvé: „Křesťan je svobodným pánem nad 

veškerými věcmi a není nikomu podroben.“ A za druhé: „Křesťan je služebným otrokem 

veškerých věcí a je každému podroben“.24 První výrok hovoří o vnitřním člověku, jehož 

svobodě a zbožnosti vnější věci nemohou prospět. Lidské duši je vše darováno v evangeliu: 

„Jestliže však má Slovo, nepotřebuje již ničeho dalšího, nýbrž ve Slovu má vše, co potřebuje: 

                                                           
22 Christoph Schneider-Harprecht, „Diakonik,“ in Praktische Theologie: Eine Theorie- und Problemgeshichte, 

eds. Christian Grethlein, Helmut Schwier (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2007), 743-745. 
23 Johannes Eurich, „Befähigung, Teilhabe und Nächstenliebe. Fortentwicklung und Kritik der Hilfe fűr 

Menschen mit Behinderung,“ in Das Geschenk der Solidarität: Chancen und Herausforderungen der 
Diakonie in Frankreich und Deutschland, eds. Fritz Lienhard, Heinz Schmidt (Heidelberg: 

Univarsitätsverlag Winter, 2006), 163. 
24 Martin Luther, O svobodě křesťana, in Martin Luther, Je jeden veliký kopec… Výbor z díla II. (Praha: 

Lutherova společnost, 2010), 7. 
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stravu, radost, pokoj, světlo, umění, spravedlnost, pravdu, moudrost, svobodu a veškeré 

dobro v hojnosti.“25 Ovšem vnitřní, duchovní svoboda a obdarovanost člověka neruší 

služebnou formu existence křesťana v „tělesném životě na zemi, kde musí ovládat své vlastní 

tělo a vycházet s lidmi“26. Zde mají své místo dobré skutky, aniž by si ovšem člověk jimi 

chtěl získat zbožnost či zásluhy před Bohem. Luther poukazuje na Kristův výrok o tom, že 

dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce (Mt 7,18) 

a zdůrazňuje, že nikoli dobré skutky dělají dobrého člověka, nýbrž „dobrý a zbožný muž 

dělá dobré a zbožné skutky“.27 

Pro jednání křesťana ospravedlněného Boží milostí pouhou vírou je tak 

charakteristickým znakem svoboda. Člověk, který má sám dostatek ve víře v Krista, nemusí 

už druhého vnímat jako prostředek k dosažení vlastní spásy nebo naplnění svých potřeb. Je 

mu vlastní ‘forma servi’ Krista, který „ačkoli byl svobodný, kvůli nám se stal otrokem“28. 

Diakonie se stává odpovědí věřícího na Boží obdarování: „A tak jako Bůh nám zadarmo 

pomohl skrze Krista, máme také my skrze tělo a jeho skutky ne jinak než takto pomáhat 

našemu bližnímu.“29 Základem této křesťanské svobody je podle Luthera dvourozměrná 

skutečnost, že „křesťan nežije v sobě samém, nýbrž v Kristu a ve svém bližním; v Kristu 

skrze víru, v bližním pak skrze lásku. Skrze víru vystupuje nad sebe k Bohu, od Boha 

sestupuje opět pod sebe skrze lásku [...]“.30 Skutečná láska se tak podle Luthera rozvíjí tam, 

kde je opravdová víra.31 

Také dvojpřikázání lásky je podle Luthera zakotveno v Božím daru. Milovat Boha 

znamená v podstatě nechat Boha milovat nás, otevřít se jeho dílu s námi, tedy věřit. 

Podobně i naplnění příkazu lásky k bližnímu je možné uskutečňovat pouze ve vědomí 

vlastní slabosti a nedostatečnosti a zároveň Boží lásky vůči nám. Sloužit, konat diakonii, 

předpokládá ochotu nechat si posloužit, přijmout Kristovu diakonii na nás. Nejde pak 

vlastně o lidský výkon, ale o sdílení toho, čím jsem byl obdarován. I tento důraz působí v 

dnešní společnosti, založené na výkonu, jako osvobozující. Obzvláště významná tato 

skutečnost může v těch oblastech charitativní práce, v níž není možné počítat s jejími 

viditelnými výsledky. 

                                                           
25 Luther, O svobodě křesťana, 9. 
26 Luther, O svobodě křesťana, 18. 
27 Luther, O svobodě křesťana, 20. 
28 Luther, O svobodě křesťana, 24. 
29 Luther, O svobodě křesťana, 25. 
30 Luther, O svobodě křesťana, 27. 
31 Luther, O svobodě křesťana, 27. 
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Závislost člověka na Boží milosti ještě podstatněji Luther zdůrazňuje ve svém spise 

„De servo arbitrio“ (1525), v němž ve své polemice s Erasmem Rotterdamským (1456-1536) 

vyjadřuje podstatu svého teologického zápasu. Boží slovo v podobě zákona člověka 

usvědčuje z jeho hříchu. Člověk se sám jako hříšník nemůže rozhodnout pro dobro a ve 

věcech spásy je zcela závislý na Boží milosti. Člověk v tomto světě má nést ovoce víry, ovšem 

jeho jednání je odňata jakákoli soteriologická kvalita. 

V tomto smyslu rozvíjí své pojetí „christocentrické diakonie“ ve 20. stol. také Paul 

Philippi. Zdůrazňuje souvislost mezi evangelijním slovem o sloužícím Synu člověka a 

podobou života jeho učedníků. Konformními s Kristem se nestáváme vlastní snahou o 

nápodobu, nýbrž tím, že se necháme uchopit „kvalitou, v níž zjevuje a reprezentuje Boží 

vůli“.32 Nebo jinými slovy: Teprve spoutáni Kristem stáváme se svobodnými ke službě, 

diakonii druhým. 

V oblasti pomáhajících profesí je popisována problematika tzv. syndromu 

pomocníka.33 Týká se lidí, kterým se pomoc druhým stává obranou proti vlastním těžkostem 

či nízkému sebevědomí. Druhé tak vlastně používají jako prostředky pro řešení vlastních 

problémů. Právě v tomto kontextu mohou být osvobozující zvěst o ospravedlnění pouhou 

vírou a její důsledky pro vzájemnou lásku, jak je popisuje Luther, velmi důležité a 

inspirativní. 

 

Učení o dvou regimentech 

Druhým charakteristickým rysem Lutherovy teologie, významným pro problematiku 

diakonie, je rozlišování dvou regimentů – duchovního a světského. Toto označení je spjato 

až s pozdější reflexí Lutherových textů, on sám jeho podstatu nejpřesněji formuluje ve spisu 

„O světské vrchnosti“ (1523). Reformátor zde v návaznosti na Augustina rozděluje lidi do 

dvou skupin – na ty, kdo patří k Božímu království, věří v Krista a dobrovolně se podrobují 

jeho vládě, a na ty, kdo patří k říši světa, tedy nekřesťany, kteří jsou podrobeni světské moci 

meče, kterou drží vrchnost.34 Podle Luthera je třeba oba způsoby vlády zachovat, ale 

zároveň rozlišovat: „První činí člověka zbožným, druhá působí vnější mír a brání zlým 

                                                           
32 Paul Philippi, „Die diakonische Grundordnung der Gemeinde,“ in Studienbuch Diakonik, Band 1, eds. 

Volker Hermann, Martin Horstmann (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2006), 289. 
33 Viz např. Wolfgang Schmidbauer, Syndrom pomocníka (Praha: Portál, 2008). 
34 Podle Walthera von Loevenicha ovšem pozdní Luther připouštěl, že světský meč pro svou hříšnost potřebují 

i křesťané. Viz: Jan Litomiský, „Úvod překladatele,“ in O světské vrchnosti, Martin Luther, (Heršpice: Eman, 

1993), 9. 
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skutkům.“35 V reformačním myšlení i praxi (v podobě spolupráce se světskou vrchností v 

sociálních otázkách) tak můžeme vidět raný způsob moderní funkcionální diferenciace. 

Nakolik ve světské vládě nejde jen zabránění zlu, ale také o „vnější mír“, tedy určité blaho 

a dobro v rámci tohoto světa, pak k ní oprávněně můžeme přiřadit také otázku sociální 

pomoci. Podobně jako na osobní rovině nemáme „navzájem zaměňovat a směšovat víru a 

lásku neboli život před Bohem a před lidmi“36, tak je z luterského pohledu třeba zachovávat 

princip diference mezi veřejnou a duchovní sférou. Veřejná sféra nemá zasahovat do věcí, 

týkajících se duše člověka, jeho víry a zbožnosti, a duchovní si zase nemá osobovat právo 

nad světskými věcmi. 

Již zmíněný klasik německé teologie diakonie Paul Philippi toto učení vztahuje také 

na diakonii, když tvrdí, „že syntéza ‘dvou říší’ se nemůže zdařit ani s ohledem na diakonii“.37 

Církevní diakonie a státní sociální práce mohu pouze spolupracovat v podobě koexistence 

„na nepřímé, diferencované cestě s vzájemnými oboustrannými vymezeními“.38 Diakonie 

existuje v církvi jako ‘opus ad intra’. To ovšem, jak zdůrazňuje Philippi, neznamená „stažení 

se sboru ze ‘světa’, nýbrž úkol ve světě a natolik také na světě a pro svět. Poslání sboru má 

primárně podobu shromáždění.“39 Skutečnost diakonie, která vychází ze sboru a je na něj 

bytostně vázána, Philippi vyjádří lapidárně: „Stručně řečeno: V sociálních otázkách dluží 

sbor světu sám sebe.“40 U tohoto Philippiho oprávněného a v poslední době znovu 

aktualizovaného důrazu na sborovou diakonii a diakonický sbor ovšem nemusíme při 

rozvinutí principu dvou regimentů zůstat. Nakolik sociální aktivita usiluje o zlepšení situace 

lidí, o jejich pozemské blaho, natolik patří ke světskému regimentu. Ovšem nakolik i 

institucionalizovaná diakonie veřejných služeb rozvíjí také svůj křesťanský ráz v 

komunikaci evangelia, participuje na regimentu duchovním. Obě sféry nelze oddělit a také 

křesťané se podílí – i v diakonii – na obou. Je ovšem potřebné je rozlišovat a nesměšovat, 

dokonce může být užitečné je strukturálně propojovat, ale zároveň je nezbytné uchovávat 

jejich vnitřní autonomii, aby se sociální a politická aktivita křesťanů nestala pouhým 

prostředkem služby ke spáse a také naopak: aby se slovo evangelia nestalo pouhou „služkou“ 

sociálně politických světských programů. 

                                                           
35 Luther, O světské vrchnosti, 19-20. 
36 Martin Luther, „Jádro křesťanského života,“ in Je jeden veliký kopec…Výbor z díla II., Martin Luther, 

(Praha: Lutherova společnost, 2010), 83. 
37 Paul Philippi, Christozentrische Diakonie (Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1963), 309. 
38 Philippi, Christozentrische Diakonie, 309. 
39 Philippi, Christozentrische Diakonie, 316. 
40 Philippi, Christozentrische Diakonie, 316. 



POMÁHAT JAKO „ŽEBRÁCI“ 

74 

 

Teologie kříže 

Specifický pohled na problematiku diakonie otevírá také Lutherova teologie kříže, 

nejvýrazněji formulovaná v Heidelbergské disputaci (1518). I zde najdeme typicky 

lutherský důraz na spravedlnost z víry (teze 25), dobré skutky, působené Kristem (teze 27) 

či lásku člověka, která „vzniká z toho, co ona sama miluje“ (teze 28).41 Ovšem zvláštní 

pozornost si zaslouží teze 21: „Teolog slávy nazývá zlo dobrým a dobro zlým. Teolog kříže 

nazývá věci takovými, jaké jsou.“42 Pojem kříže používá Luther jako výraz nejen pro utrpení 

Kristovo, ale také pro utrpení věřícího. Kříž zahrnuje funkci zákona, který člověku ukazuje 

jeho bídu, a zároveň se v něm skrytě zjevuje Bůh ve své blízkosti. Kříž tak volá člověka k 

pokání, což je podle první z 95 tezí, s jejichž zveřejněním je tradičně spojován začátek 

reformace v roce 1517, celoživotním křesťanským programem. Teologie kříže tak 

představuje specifický postoj k utrpení, v němž se křesťanský pohled radikálně odlišuje od 

perspektivy světa. V Kristově kříži a zvěsti o něm staví Bůh do středu to, co se svět snaží ze 

svého zorného pole vyloučit. Utrpení křesťanská víra chápe jako integrální součást lidského 

života, bez níž by člověk propadl pýše a iluzi soběstačnosti a samospravedlnosti. Pohled na 

Kristův kříž umožňuje nazývat věci pravými jmény a neodvracet pohled od nepříznivých 

skutečností v lidském životě. 

Příkladem takto orientované teologie diakonie je christologicky a soteriologicky 

orientovaný přístup současného praktického teologa Fritze Lienharda (nar. 1964). Diakonii 

a christologii podle něj pojí úzká souvislost a „jejich odtržení může být – pro obě – pouze 

škodlivé“43. Lienhard rozumí diakonii v širokém slova smyslu jako postoji tváří v tvář nouzi 

a utrpení, jako „denní konfrontaci s tím, co nazývám co nejobecnějším pojmem zlo“44. 

Místem setkání diakonie a christologie je zápas ze zlem. Podle Lienharda je to „slovo o kříži“, 

které nabízí třetí cestu mezi ospravedlněním zla ve stoicismu a teodiceji na jedné straně a 

jeho odmítnutím v podobě revolty (Lienhard zde připomíná Alberta Camuse a slova Ivana 

z Dostojovského románu Bratři Karamazovi.45) Kristus přemáhá utrpení tím, že ho na sebe 

                                                           
41 Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki, Heidelbergská dišputa: Lutherova theologia crucis (Praha: 

Lutherova společnost, 2017), 16. 
42 Batka, Prihracki, Heidelbergská dišputa, 16. 
43 Fritz Lienhard, „Leiden tragen, teilen und überwinden. Christologische Grundlagen der Diakonie“, in 50 

Jahre Diakoniewissenschaftliches Institut: Ergebnisse und Aufgaben der Diakoniewissenschaft, ed. Volker 

Hermann (Heidelberg: DWI, 2005), 26. 
44 Fritz Lienhard, „Diakonie: Sprache im Leiden,“ in Das Geschenk der Solidarität: Chancen und 

Herausforderungen der Diakonie in Frankreich und Deutschland, eds. Fritz Lienhard, Heinz Schmidt 

(Heidelberg: Univarsitätsverlag Winter, 2006), 207. 
45 „Tedy ne že bych neuznával Boha, Aljošo, jenom mu co nejuctivěji vracím vstupenku.“ Fjodor Michajlovič 

Dostojevskij, Bratři Karamazovi (I) (Brno: Nakladatelství Bonus A, 1997), 272. 
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bere a nese ho spolu s trpícím. V perspektivě teologie kříže je tedy diakonie úzce spjata se 

soteriologií. Naproti Anselmově satisfakční teorii, která chápe Kristův kříž jako vykoupení, 

a novověké představě (spojené nejvýrazněji s Albrechtem Ritschlem) kříže jako „pouhého“ 

zjevení Boží lásky k člověku, které má vést k jeho proměně, odkazuje Lienhard ke klasické 

představě (ve 20. stol. připomenuté Gustafem Aulénem) kříže jako vítězství nad zlem – nad 

smrtí, hříchem a ďáblem. Je to vítězství v boji „nablízko“, uskutečňuje se tím, že Kristus 

utrpení přijímá. Tento zápas má též důležitý slovní rozměr. Slovo o kříži souvisí se slovem 

na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ Toto Ježíšovo zvolání na kříži je 

paradox: „Pokud je Bůh mým Bohem, pak mne neopustil. A pokud mne opustil, není už 

mým Bohem.“46 Leinhard ovšem chápe tento výkřik nikoli jako tvrzení, nýbrž 

performativní akt, jako čin, kterým „Ježíš na kříži přináší své zoufalství před Boha 

samého“47. Boží nepřítomnost je přinesena před Boha a vztah k Bohu je tak uskutečněn 

uprostřed nouze a absurdity. Ježíš svou citací žalmu 22 osvobozuje člověka v nouzi z mlčení 

k nářku, který je „první formou řeči v nouzi“48. Diakonický akcent slova o kříži je tedy 

v tom, že zakládá křesťanský postoj k utrpení tím, že ho neospravedlňuje ani nezůstává u 

pouhé vzpoury proti němu, ale spolunese je a tak přemáhá. Uvedený postoj rovněž brání 

vytěsnění utrpení, naopak osvobozuje člověka k řeči. 

Diakonie jakožto dar solidarity tedy vychází z Kristova díla spásy. Předpokladem 

diakonie jakožto specifického postoje vůči lidské nouzi je podle Lienharda vědomí vlastní 

zranitelnosti a slabosti. Dále se diakonie pojí s věcností a důrazem na společenství a 

vzájemnost pomoci49. 

 

Závěr 

Přínos Lutherovy teologie pro diakonii spočívá především v osvobození pomáhajícího 

jednání od jeho soteriologického významu. Skutky lásky jsou vděčnou odpovědí člověka na 

nezaslouženou Boží milost, nikoli cestou ke spáse. Základ křesťanského díla pomoci je v 

lutherském pojetí chápán nikoli jako etický imperativ, ale má spirituální, mohli bychom 

říci až mystický základ ve vztahu ke Kristu. Tato perspektiva, která na první pohled působí 

exkluzivisticky, může ve skutečnosti v prostředí pomáhajícího jednání působit velmi 

osvobozujícím způsobem. Místo imperativů nabízí primárně duchovní hloubku a zakotvení, 

                                                           
46 Lienhard, „Leiden tragen, teilen und überwinden,“ 31. 
47 Lienhard, „Leiden tragen, teilen und überwinden,“ 31. 
48 Lienhard, „Leiden tragen, teilen und überwinden,“ 31. 
49 Fritz Lienhard, Adrian Bölle, Zur Sprache befreit – Diakonische Christologie: Theologischer Umgang mit 

dem Leiden (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesselschaft, 2013). 
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místo zákona evangelium, a ve svých důsledcích kultivuje vztah pomáhajícího k adresátům 

jeho služby, aby nebyli vnímáni jako cesta k vlastní spáse, případně – sekulárně řečeno – 

jako prostředek k vlastní seberealizaci. A to je téma, které je v prostředí pomáhajících 

profesí vysoce virulentní. 

Pro uchopení problematiky diakonie je zásadní také Lutherovo rozlišení světské a 

duchovní sféry, věcí spásy a života v tomto světě. Pomáhající jednání zvláště v moderně v 

zásadě patří k tomuto světu, má předběžný charakter – a je tak oprávněné mu i z 

křesťanského pohledu přiznat určitou autonomii. Diakonickým jednáním se stává až ve 

„významovém horizontu“ či „ozvučném prostoru“ evangelia a tedy v kontextu jeho 

komunikace, spojené s praktickým rozměrem pomoci. 

Bez významu pro diakonii není ani Lutherova teologie kříže, která umožňuje 

postavit se tváří v tvář i utrpení, které nelze lidskými prostředky odstranit, vidět jeho možný 

smysluplný cíl, aniž by bylo popíráno či zlehčováno.50 Tato teologie klade určité meze 

přílišnému optimismu ohledně možností nápravy a spravedlivého uspořádání společnosti, 

spojenému zejména s akcenty teologie osvobození, případně politické teologie. Křesťanská 

diakonie, jak připomíná Ulrich Bach, nemá být jen „impozantní opravna“, kde „pro smutný 

zbytek zůstává krásná naděje na věčnost.“51 Uvažujeme-li zde o diakonii v kontextu 

současné západní společnosti, pak aktuálnost teologie kříže vidíme zejména v možnosti 

pojednat fenomény utrpení a exkluze, které v naší společnosti nemají primárně podobu 

materiální chudoby, nýbrž spíše existenciální. Jde o mezní životní situace, u nichž vedle 

praktické pomoci hraje důležitou roli dispozice jedinců i společnosti k účasti a její artikulaci, 

kde nejde primárně o odstranění nouze, ale o její dobré zvládnutí v situacích, kdy ji překonat 

nelze.   

Naznačené důrazy Lutherovy teologie mohou působit jako významný inspirační 

zdroj, korektiv a kvas i v soudobých podobách diakonie, má-li si uchovat svůj křesťanský a 

svědecký ráz – jistě nejen v okruhu evangelických křesťanů, ale v ekumenické šíři a také 

mezi těmi, kdo hledají hlubší kořeny a spirituální zakotvení pomáhajícího jednání. Vědomí, 

že „všichni jsme žebráci“ – pomáhající i ti, kterým je pomáháno – je i pro moderní 

diakonickou práci velmi potřebné. 

 

 
                                                           
50 Paul R. Hinlicky, Luther a milovaná komunita: Cesta pre kresťanskú teológiu v post-kresťanskom svete 

(Praha: Lutherova společnost, 2014), 283. 
51 Ulrich Bach, Boden unter den Füssen hat keiner: Plädoyer für eine solidarische Diakonie (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1986), 198. 
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