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Anotace
Cílem této práce s názvem „Využití Bible v pastorační práci s nemocnými“
je zkoumat způsoby, jakými může být v pastorační práci s nemocnými využívána
tato základní kniha křesťanství.
V první kapitole je vymezena samotná pastorační práce, její význam a péče
o nemocné. Dále postava nemocného jako předmětu, na který je tato péče
zaměřena, jeho potřeby a specifika rozhovoru s ním a postava doprovázejícího
jako osoby, jenž tuto péči poskytuje.
Druhá kapitola se zabývá pastýřským motivem v Bibli. V době Starého
zákona byl pastýř jedním z nejpodřadnějších povolání. Přesto je dáván
za příklad pro chování duchovního k lidem, o které se stará. V některých
knihách Bible je popisováno, jak se má pastýř ke svým ovečkám chovat.
V Novém zákoně se pak mluví o Ježíši Kristu jako dobrém pastýři,
který se stará o své ovečky, jimiž jsou reprezentováni jednotlivci v církvi.
V kapitole je uvedeno několik inspirací Kristova jednání pro pastorační práci
s nemocnými pro dnešní dobu.
Třetí kapitola je věnována popisu vybraných možností využití Bible
v pastorační práci s nemocnými. Jedná se například o osobní přístup
doprovázejícího k ní, o čtení příběhů, ale i o její zneužívání.

Klíčová slova
Pastorační práce, nemoc, nemocný, doprovázející, využití Bible v pastorační
práci

Summary
The aim of this thesis titled „The use of the Bible in pastoral work with ill
people“ is to explore the ways how this fundamental book of Christianity can be
used in pastoral work with ill people.
In the first chapter, there are defined general pastoral care, its meaning and
the care of ill people. Futhermore, the ill person as an object on which is this
care focused, his needs and some specifics of conversation with such a person
and also a person accompanying the ill as the one who provides the care.
The second chapter deals with the pastoral theme in the Bible. In the times
of the Old Testament the shepherd was one of the most inferior professions.
Nevertheless, it is given as an example for the behavior of the spiritual leader
to the people of whom he cares about. In some books of the Bible there
is described how a shepherd should behave to his flock. In the New Testament
then it is spoken of Jesus Christ as the good shepherd who takes care of his
sheep, which represent individuals in the church. The chapter provides some
inspirations in Christ's behavior for today's pastoral work with ill people.
The third chapter is devoted to a description of the selected options
of the use of the Bible in pastoral work with the sick. These include personal
approach to accompanying to it, reading stories, but also about its abuse.

Keywords
Pastoral care, illness, ill person, accompanying person, use of Bible in pastoral
care
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Úvod
Zda je nutné Bibli využívat v pastorační práci je otázkou, na kterou má každý
jednotlivec vlastní odpověď. Někteří autoři to automaticky považují za nutnost,
jiní tomu nepřikládají hlubší význam. Z mého pohledu to je vhodné vzhledem
k tomu, že Bibli považuji za součást každodenního života křesťana pomáhající
k budování jeho vztahu s Bohem, jenž je pro pastoraci podmínkou.
Tato práce si klade za cíl uvést různé způsoby využití Bible jako základní
knihy křesťanství v pastorační práci. Chce poukázat na to, že nejsou podstatné
pouze biblické texty, které pastorační pracovník čte u lůžka nemocného,
ale také způsob, jak s ní pracuje.
Informace práce čerpá z poznatků získaných z odborné literatury věnující
se pastorační práci, z praxe pod vedením kaplana v nemocnici, z osobních
zkušeností s péčí o nemocné a z rozhovorů s dalšími pracovníky, kteří se této
oblasti pastorační práce věnují. Jedná se zejména o několik duchovních
z různých církví, kteří navštěvují nemocné ze svého sboru/své farnosti.
Text je rozdělen do tří částí vedoucích čtenáře od obecných informací
o pastorační práci ke konkrétnímu využití Bible v její praxi. První kapitola je
věnována seznámení s pastorační prací a specifiky pastorační péče o nemocné.
Jsou zde uvedeny základní důrazy kladené na přístup pastoračního pracovníka
k nemocným a objasněny základní pojmy jako pastorační péče, nemocný
a doprovázející. Jedná se o informace uvádějící čtenáře do problematiky
pastorační práce s nemocnými.
Ve druhé kapitole se věnuji motivu pastýře v Bibli, který je jedním
z východisek pro pastorační práci. Snažím se zde poukázat na to, že Bible má
mnoho, co říci člověku, který se věnuje pastorační službě, ať už se jedná
o pastoraci zaměřenou na nemocné nebo jinou cílovou skupinu. Z postoje
pastýře k ovcím jako obrazu přístupu Boha k lidem se může mnoho naučit
a sám načerpat pro vlastní praxi.

Poslední kapitola ukazuje konkrétní návrhy různých autorů, jak využít Bibli
v pastoraci. Uvádím zde stručný popis několika psychoterapeutických směrů,
které pro svou práci využívají čtení biblických textů. Dále vliv samotné
přítomnosti Bible, a další způsoby, jak je možné s Biblí jako knihou pracovat
během pastoračních rozhovorů a mimo ně tak, aby to bylo přínosem.
Jsou zde zmíněny některé texty navrhované pro rozhovory s nemocnými,
ale vzhledem k cíli práce, kterým není rozbor těchto textů, nejsou více
rozebrány.

1. Pastorační péče o nemocné
V této kapitole bych chtěla nejprve objasnit některé základní pojmy jako jsou
pastorační péče obecně a pastorační péče o nemocné. Po té vysvětlit význam
a poslání pastorační péče o nemocné. A nakonec konkretizovat, co je to nemoc,
kdo je to nemocný, jaké má potřeby a kdo může nemocného pastoračně
doprovázet.

1.1. Vymezení pastorační péče
Pojmy pastorační činnost, pastorační péče, pastýřská péče nebo pastorace nesou
obdobný význam, ale v českých poměrech nemají příliš jasné vymezení.
Samotný pojem pastorace je odvozen z latinského výrazu pastor, který znamená
pastýř. Proto se v této souvislosti v některých církvích používá také pastor jako
název pro duchovního, který má na starosti péči o svěřené duchovní
společenství.1
Někteří autoři vnímají pastoraci jako

veškerou

práci duchovního

nebo správce sboru. Příklady jeho činnosti mohou být tyto: návštěvy v rodinách;
rozhovory s jednotlivci; osobní zpovědi v soukromí; tvorba kázání tak,
aby odpovídala jak Písmu, tak potřebám posluchačů; organizace a řízení sboru
a další.2 Jiní autoři za pastorační práci označují pouze přímé vedení sboru. 3
Pastoračně o někoho pečovat znamená zabývat se různými lidmi v konkrétních
životních podmínkách. Posláním této práce je řešit jejich konkrétní problémy
ve světle evangelia.4

1
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FOUILLOUX, Danielle. Slovník biblické kultury. Praha: Ewa Edition, 1992. ISBN 80900175-7-6. s. 170.
HAVRÁNEK, Alexandr. Úvahy o pastýřské péči. s. 16 – 18.
OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. s. 3.
BRZÁKOVÁ BEKSOVÁ, Kateřina. Geriatrická problematika v pastorální péči:
[postulát křesťanské etiky v péči o seniory]. s. 93.

„Pastorační pomoc je nadčasová, neboť jejím předmětem je konkrétní člověk, prostředkem
a cílem zůstává zakotvení v Boží milosti. Je to pomoc člověka člověku, jejíž komunikační
kanál je veden skrze Ducha svatého.“5

Pastoraci nemusí vykonávat pouze farář nebo kazatel, ale také například
nemocniční kaplan bez vlastní farnosti, pastorační pracovník. Na neodborné
úrovni i kterýkoliv křesťan. Později v této kapitole se budu věnovat tomu,
jak se přístup doprovázejícího liší podle jeho vzdělání a zaměření.
Dalšími dvěma pojmy, se kterými se setkáváme, jsou pastorální teologie
a praktická teologie. V literatuře můžeme narazit na pastorální teologii jako
disciplínu ukazující, jak nábožensky jednat zejména ve smyslu vyučování
náboženství, vedení náboženských obřadů a náboženské obce. Praktická
teologie pak označuje tutéž disciplínu se zaměřením především na životní
situace člověka. Tyto situace se snaží teologicky uchopit, vysvětlit a najít
způsob, jak danému člověku pomoci.6
Jinde jsou pojmy zaměňovány. Praktická teologie je považována za obecnější
a tedy nadřazenou disciplínou pastorální teologii, zabývá se životními situacemi
člověka a přístupem k nim. V tomto pojetí je pak pastorální teologie zaměřena
na duchovní stránku člověka a témata s ní související.7

1.2. Vymezení pastorační péče o nemocné
V předchozí kapitole jsme si ujasnili, co je pastorační péče obecně. Vzhledem
k tomu, že je tato práce zaměřena na pastorační péči s nemocnými, bych v této
podkapitole chtěla ujasnit, jak se od sebe tyto dvě disciplíny liší.
Pastorační péči o nemocné a trpící v širším slova smyslu Opatrný ve své
Malé příručce pastorační péče o nemocné definuje jako:
5
6
7

BRZÁKOVÁ. s. 93.
KŘIŠŤAN, Alois. Praktická teologie, pastorace a sociální práce – mezioborové
souvislosti in MARTINEK, Michael. Praktická teologie pro sociální pracovníky. s. 17.
KŘIŠŤAN, Alois. s. 17.

„Takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme
k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho nemoci, utrpení či umírání
a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, a to na jemu
dostupné úrovni víry.“8

Pro lepší pochopení rozděluje definici do pěti bodů, o kterých dále mluví.
Jsou to: jednání s člověkem; respektování jedinečnosti člověka; doprovázení
v nemoci a přístup z pozice křesťana; pomoc lidsky důstojně zvládnout situaci
a pomoc na stupni víry, který je nemocnému dostupný.9 V následující části bych
se jimi chtěla zabývat.
1.2.1. Jednání s nemocným
V prvním bodě autor zdůrazňuje fakt, že jde v prvé řadě o nemocného
a poskytování podpory, kterou potřebuje. Jedná se o jednání, jež má ze strany
křesťana představovat zprostředkování Kristovy lásky k trpícím a Boží lásky
ke všem lidem. Až druhotně se může objevit příležitost k poukázání na způsoby,
jak může konkrétnímu nemocnému posloužit evangelium.10 Jinak řečeno na
prvním místě je to, co nemocný potřebuje. Ne šíření křesťanské víry.

8
9
10

OPATRNÝ 2000. s. 4.
OPATRNÝ, Aleš. Malá příručka pastorační péče o nemocné. s. 5.
OPATRNÝ 1995. s. 5.

1.2.2. Respektování jedinečnosti člověka
Ve druhém bodě

navazuje na předchozí myšlenku

a

říká,

že

je

pro doprovázejícího důležité, aby se odpoutal od vlastní osoby, soustředil se
na nemocného a ne na to, co by mu měl říci nebo jakým způsobem se
v rozhovoru zmínit o základních křesťanských pravdách. Jak nemocný,
tak doprovázející mají za sebou životní zkušenosti, které je ovlivňují. Z těchto
zkušeností mohou těžit a vzít si z nich to dobré. Oba jsou plnoprávní,
rovnocenní lidé a mohou se navzájem obohatit tím, že každý z nich svobodně
přijme, co mu ten druhý předává. Je zde uveden příklad v chování Ježíše Krista,
který oslovuje lidi tak, že jim ponechává svobodu. Nabízí: „chceš-li“, ptá se:
„věříš?“, ale nenutí: „musíš věřit“. Chování křesťana by nemělo být vnucováním
a obtěžováním, ale svědectvím o Bohu.11
1.2.3. Doprovázení v nemoci a přístup z pozice křesťana
Pojem doprovázení vystihuje tři postoje pomáhajícího. Znamená to: doprovázet
a neopouštět ani v těžkostech; nevidět doprovázeného jako osobu vhodnou
pro splnění našich vlastních plánů; přidat se k doprovázenému, který má svou
vlastní historii, na část jeho cesty.
Křesťan, ať chce nebo ne, promítá svou víru do svého jednání v takové míře,
v jaké ji realizuje ve vlastním životě. V praxi by se měl snažit vidět nemocného
jako člověka, kterého Bůh miluje, a jenž je současně předmětem Boží péče.
Nezávisle na tom, zda to nemocný přijímá za své nebo nechce o Bohu ani slyšet.
Měl by nemocného mít také rád, modlit se za něj a snažit se ho přivést na cestu
spásy respektujíce jeho rozhodnutí, ať už je jakékoliv.12
1.2.4. Pomoc lidsky důstojně zvládnout situaci
Nemocný má svou minulost, přítomnost i budoucnost. Při doprovázení je tedy
třeba brát v úvahu celou jeho životní situaci a nepohrdat jí. Na příkladu Ježíše
11
12

OPATRNÝ 1995. s. 5 – 6.
OPATRNÝ 1995. s. 6.

Krista vidíme, že se zajímal o zdraví lidí, se kterými se setkával. Mluvil s nimi
o Bohu Otci, ale neopomíjel ani běžné starosti jako dostatek vína na svatbě.
Nemocný nebo umírající není člověkem, jehož „lidství“ by bylo nějak
redukováno. Má stejný nárok na respektování svého „lidství“ jako kdokoliv jiný,
i když jsou některé jeho možnosti omezeny. Náplň křesťanského postoje
doprovázejícího je pak právě v tomto respektu a úctě k člověku.13
1.2.5. Pomoc na úrovni víry, která je nemocnému dostupná
Stejně jako fyzický nebo duševní vývoj má i duchovní vývoj určité stupně, které
jsou individuální a mohou se u jednotlivců velmi lišit. Podobně jako dítě
nerozumí věcem stejně jako dospělý člověk, bude „duchovní dítě“ vnímat věci
jinak, než „duchovně dospělý“. To, co je samozřejmé pro jednoho, nemusí být
pro druhého vůbec srozumitelné.
Projevem úcty k nemocnému je i to, že je pastorační pracovník schopen
a ochoten přizpůsobit se jeho úrovni víry. Není na člověku, aby posuzoval
stupeň nebo hloubku víry druhého. To náleží pouze Bohu, který hledí na srdce.
Je ale možné pomáhat doprovázenému na jeho cestě a neopouštět ho. 14,15

1.3. Význam a poslání pastorační péče o nemocné
Objasnili jsme si, co je to pastorační péče, pastorační péče o nemocné
a jak by měl pastorační pracovník s nemocným jednat. Nyní bych se chtěla
zamyslet nad tím, jaký má tato práce význam a poslání.
1.3.1. Význam
Pastorační péče o nemocné má význam pro pacienta, kterému návštěva uleví
od samoty a mnohdy mu pastorační rozhovor pomůže nalézt řešení jeho
starostí.
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Jak uvádím dále v práci, podobně jako Opatrný uvažuje i Svatošová, když upozorňuje
na různé skupiny osob podle vztahu k víře: věřící, nevěřící a hledající.

na několika místech v Bibli vyzýváni k tomu, aby nemocné navštěvovali,
a aby se za ně modlili. Jedna z těchto výzev je zaznamenána v epištole Jakubovi:
„Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo
z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu
Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu
odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli
uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jk 5,13-16)

Na jiném místě je těm, kteří jsou milosrdní k druhým a působí pokoj,
zaslíbeno milosrdenství. I při jednání s nemocnými má křesťan příležitost
přinášet milosrdenství a pokoj trpícímu člověku.
„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“
(Mt 5,7-9)

1.3.2. Poslání pastorační péče o nemocné
Posláním pastorační péče o nemocné je doprovázet konkrétního člověka
v nemoci

a

umírání.

Duchovní

pastýř

provází

věřícího

nemocného

prostřednictvím útěchy, slov, modliteb a rituálů. Nevěřící nemocný v případě
nemoci a blížící se smrti zůstává často sám, protože obvykle bývá v péči cizích
odborníků jak v průběhu nemoci a umírání, tak po smrti.16 V těchto těžkých
chvílích bývá opuštěn. Právě pastorační pracovník mu může v jeho osamělosti
poskytnout oporu.

1.4. Nemoc
V následujících několika podkapitolách bych se chtěla věnovat konkrétním
specifikům pastorační péče o nemocné. Prvním z nich je nemoc, se kterou
se setkáváme v různých formách u každého klienta, ať už se jedná
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o nemocného, člověka, který je momentálně zdravý, ale nemocným byl
nebo hovoříme-li s člověkem jehož blízký je nemocen.
Nemoc je jev, který se nevyhýbá žádnému živému organismu ani člověku.
Navštěvuje jak chudé, tak bohaté; novorozence, děti, střední generaci i seniory.
Nerozlišuje povolání ani náboženskou víru. Nikdo nemá jistotu, že neonemocní.
Některé skupiny obyvatelstva postihují nemoci zřídka, jiné často, ale žádná
se jim nevyhne úplně. Drtivá většina lidí si nemocí během svého života projde.17
1.4.1. Co je to nemoc
Jako nemoc obvykle označujeme stav, kdy je s naším tělem něco v nepořádku.
V dnešní době jsou díky rozvoji psychologie za nemoc označovány také různé
pozměněné psychické stavy, které v minulosti takto označovány nebyly.
Lékařský slovník nemoc definuje jako poruchu zdraví.18 Zdravím míní
„stav úplné duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost choroby nebo
vady.“19 Dále o ní říká, že je objektivně zjistitelná a bývá vnímána nemocnou
osobou. Rozlišuje několik stádií nemoci: počáteční období, rozvinutí a ukončení
nemoci buď vyléčením, přechodem do chronické fáze nebo úmrtím.20
1.4.2. Jak jsou v Bibli popisovány nemoci
Ústředním tématem této práce je Bible. Obsahuje mnoho příběhů o nemocných
lidech a zázračných uzdraveních. Jelikož se v pastorační práci s nemocnými
často čtou některé z těchto textů, chtěla bych objasnit, co je v Bibli označováno
za nemoc a jak byly nemoci vnímány v tehdejší době.
Od biblické doby dodnes uběhlo mnoho let a popis nemocí se změnil. Popis
zdraví, nemocí a uzdravování v Bibli je omezen účelem textu, dobovými
lékařskými poznatky, obecnými znalostmi dané doby a průběhem nemoci.
17
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Účelem Písma není popsat nemoc z medicínského hlediska, ale poukazovat
na Boží moc a velikost Kristova zásahu. Jsou uváděny hlavní rysy nemoci.
Například je dostačující, že byl dotyčný ochrnutý a hrozně trpěl, jak je napsáno
v Matoušově evangeliu o sluhovi (Mt 8,6). Tento popis ukazuje závažnost
a beznadějnost choroby a tím i poslouží ke zjevení Boha člověku v podobě
uzdravení Kristem.21 Proto není třeba, aby autor textu uváděl další podrobnosti
o nemoci nebo název, kterým ji označovali.
Lékařské i obecné znalosti biblické doby byly omezené. Dnes máme díky
technickým vymoženostem šanci porozumět různým tělesným stavům
probíhajícím jak navenek, tak uvnitř těla. V tehdejší době lidé dokázali
zaznamenat pouze vnější symptomy nemocí a tak je vše vymezeno jimi.22
Průběh některých nemocí se během času různě mění, jiné mohou po staletí
zůstat beze změny. Proto například nemoc označovaná v biblické době jako mor
označuje všechny objevující se epidemické choroby, ale přitom neodpovídá
infekci, kterou označujeme jako mor dnes. Naproti tomu některé druhy slepoty
popisované v Bibli se na Středním východě vyskytují dodnes.23
1.4.3. Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry
Postoj k nemoci se liší u jednotlivých lidí. Někteří ji berou jako argument
pro odmítnutí Boha, protože nerozumí tomu, proč by milosrdný Bůh dopouštěl
něco tak zlého jako jsou nemoci. Další si myslí, že se nemoci Bohu líbí.
Uzdravení považují za podezřelé a bojí se o něj prosit v modlitbě. Chápou
nemoc jako zasloužený trest, který je třeba si protrpět. Jiní tvrdí, že nemoc
je důsledkem nedostatku víry, a proto bude-li víra dostatečná, Bůh uzdraví
každou nemoc.24 V této podkapitole bych se chtěla zamyslet nad proměnami
postoje k nemoci v průběhu biblické doby.
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V Bibli nemoc a utrpení „úzce souvisí s otázkou podstaty a původu
samotného zla.“25 Utrpení v mnoha případech představuje jeden z následků
hříchu. V Genesis zjišťujeme, že brzy po pádu se člověk setkal s bolestí
a utrpením. Ve třetí kapitole se píše o následcích hříchu pro ženu:
„Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení“.
(Gn 3,16) Na jiných místech se setkáváme s Hospodinovým zaslíbením, že lid,
který ho bude následovat nepostihne nemocí nebo naopak, že nemoci na lid
sešle jako trest za neposlušnost. V Exodu, jakmile Izraelci překročili poušť,
dává Hospodin lidu nařízení:
„Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích
správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou
nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“ (Ex 15,26)

Naproti tomu v Leviticu Bůh slibuje trest neposlušným:
„Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, jestliže zavrhnete
má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale budete
porušovat mou smlouvu, pak já vám učiním toto: Navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí,
pohasnou vám oči a budete plni zoufalství.“ (Lv 26,14-16)

Utrpení a nemoc ale nemusí nutně souviset s hříchem trpícího. Příkladem
je příběh Joba, který byl nemocen proto, že to Bůh dopustil. Přesto, že o něm
sám tvrdí, že: „je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“
(Jb 1,1)
Podobně jako na konci verše z Exodu i jinde Hospodin vystupuje v pozici
lékaře, který uzdravuje. V Jeremjášovi 33,6 je napsáno: „Hle, jeho ránu zahojím
a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.“ V Žalmech
se mluví o uzdravení jako o boží záchraně: „A když ve svém soužení úpěli
k Hospodinu, zachránil je z tísně, seslal slovo své a uzdravil je, zachránil
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je z jámy.“ (Ž 107,19-20) A na jiném místě: „Hospodine, Bože můj, k tobě jsem
volal o pomoc a uzdravils mě.“ (Ž 30,3)26 Boží vůlí je tedy zdraví, ne nemoc.
V Novém zákoně se s nemocí setkáváme poměrně často díky svědectvím
o zázračných uzdraveních z moci Ježíše Krista. Blumhardt ve svém článku
s názvem „Nemocný Spasitel“ rozvádí myšlenku, že se v nemocných setkáváme
se Spasitelem. Činí tak v pěti bodech na základě textu z Matoušova evangelia:
„Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení,
a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého,
pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví:
‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste
neučinili.‘“ (Mt 25,42-45)27

Nový zákon přináší nový pohled na utrpení a nemoc, který je vztahován spíše
k věčnosti a ke vztahu k Bohu. Pisatelé Nového zákona si uvědomovali
množství soužení, ať už tělesného nebo jiného, kolem sebe a těšili se na dobu,
kdy už žádné utrpení nebude. Jak je psáno v epištole Římanům: „Soudím totiž,
že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být
na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích
synů.“ (Ř 8,18-19) nebo v knize Zjevení: „A smrti již nebude, ani žalu ani nářku
ani bolesti už nebude – neboť, co bylo, pominulo.“ (Zj 21,4)

1.5. Nemocný
Druhým specifikem této cílové oblasti pastorační péče je nemocný sám.
S nemocnými lidmi se pochopitelně můžeme setkat i v jiných oblastech
pastorace. Nicméně, v pastorační péči o nemocné osoby postižené nemocí stojí
ve středu specializované péče a přístupu.
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Na tomto místě bych chtěla upozornit, že ne každý, koho okolí vnímá
jako nemocného, se nemocný cítí. Nebo v opačných případech ne každý,
kdo se cítí nemocen, je z medicínského hlediska označen za nemocného.
1.5.1. Potřeby nemocného
Jak už bylo zmíněno dříve, zdraví je obecně definováno jako plné tělesné,
duševní, sociální a duchovní blaho člověka. Z této definice jsou odvozovány
čtyři okruhy potřeb člověka: biologické, psychologické, sociální a spirituální.28
K biologickým potřebám nemocného člověka patří všechno, co potřebuje
jeho tělo. Jde o příjem potravy, která někdy musí být speciálně upravená,
aby ji mohl pozřít; zbavování se produktů metabolismu co možná nejpřirozenější
cestou; zásobování buněk kyslíkem; přiměřená aktivita jako prevence proti
ochabnutí a zchátrání těla; dostatečný spánek. O tyto potřeby bývá postaráno
zdravotnickými

odborníky

v nemocnici29

nebo

příbuznými

při

pobytu

nemocného doma.
K psychologickým potřebám řadíme především respektování lidské
důstojnosti bez ohledu na zdravotní stav tělesné schránky. Každý člověk
je jedinečnou bytostí a je nutné ho takto chápat. Nemocný potřebuje se svým
okolím komunikovat a cítit se v bezpečí. V této oblasti mohou v některých
případech pomoci kompenzační pomůcky jako slepecká hůl u slepého jedince
nebo fyzická podpora při chůzi.30 V komunikaci je důležité nemocnému nelhat,
ale zároveň mu říci tolik, kolik slyšet chce a v dobu, kdy to chce slyšet. To platí
pro osoby, které jsou s nemocným v nejbližším kontaktu, zejména pro
jeho rodinu, ale i pro dobrovolníky.31
Člověk je tvor společenský. Mezi lidmi žije, je nemocný i umírá. Když se cítí
být zabezpečen, pociťuje potřebu být milován a někam patřit. 32 Návštěvy jsou
28
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pro nemocného v nemocnici důležité, ale měl by mít právo si je sám
usměrňovat.33 Měl by mít možnost dostatečně nerušně odpočívat a říci „ne“,
pokud v danou chvíli nemá o návštěvu zájem.
Posledním okruhem jsou potřeby spirituální. O této oblasti se ještě
do nedávna nehovořilo, proto si lidé často myslí, že jde o uspokojování potřeb,
které mají pouze věřící lidé. I nevěřící lidé se však v době vážné nemoci začínají
zabývat vážnými otázkami například o smyslu jejich života. V takové chvíli
člověk potřebuje vědět, že jeho život měl smysl a má jej až do posledního
okamžiku.34 V naplňování těchto

potřeb často

hraje roli duchovní,

neboť nemocní hledají odpovědi na otázky ohledně duchovna často právě u něj
a očekávají ujištění o spasení.
1.5.2. Dělení nemocných z hlediska stupně víry
Ne každý je schopen hovořit s cizím člověkem o záležitostech jako je osobní
víra. Pastorační pracovník navazující nové kontakty s lidmi v nemocnici si často
potřebuje zjistit, jak na tom je daný pacient s vírou (a ne jen křesťanskou),
aby věděl, jak s ním jednat.
Je riskantní označovat lidi jako věřící nebo nevěřící. Je to věc, kterou jiný
člověk nemůže posoudit, protože se odehrává uvnitř každého jednotlivce,
a ani nám nepřísluší soudit druhé. Jak jsem zmiňovala již dříve, pastorační
pracovník by měl s nemocným jednat podle stupně víry, který je mu dostupný. 35
Duchovní potřeby má každý, ne jenom nemocný. Problém je v tom, že někteří
neví, co si pod tímto pojmem představit. Spojují si duchovní potřeby pouze
s poskytováním křesťanských svátostí, a proto si myslí, že když si pacient
nevyžádá návštěvu faráře, nemá duchovní potřeby. Nerozlišují duchovní službu
od duchovního doprovázení.36
33
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V pastorační práci se setkáme se dvěma hlavními skupinami klientů.
Jsou to ti, kteří se hlásí ke křesťanské víře a často jsou jmenováni „věřící“ a ti,
kteří odmítají příslušnost ke křesťanské víře a často jsou nazýváni „nevěřícími“.
Nesmíme však zapomínat ani na příslušníky jiných náboženství, kteří také
v něco věří a jsou tedy „věřícími“, i když ne křesťany. Dále existuje také
početná skupina lidí, kteří nemají na věc vyhraněný názor a tu můžeme nazvat
„hledajícími“.37

1.6. Doprovázející
Na druhé straně vztahu stojí proti nemocnému a jeho nemoci doprovázející.
Tím se stává osoba, která je nemocnému nablízku.38 Může jím být osoba
s odborným vzděláním nebo laik. V této kapitole bych se chtěla zabývat různými
pracovními pozicemi těch, kdo pastoračně pracují s nemocnými a rozdíly
v jejich postavení.
Jak už jsem uvedla dříve, pastoračně pracovat nemusí pouze odborník. Může
to dělat i laik. V pojetí pastorační péče, které užívám v této práci, je podstatné,
aby to byl křesťan.
Pro navštěvování nemocných je podnět v samotné Bibli. V Matoušově
evangeliu čteme:
„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl
jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli
hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli
jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli
nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím
vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘“ (Mt
25,35-40)
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Být vážně nemocný není záviděníhodná situace. Pro nemocného je důležitá
přítomnost druhého člověka. Návštěvou mu dává najevo, že mu na něm záleží.
Blízké osoby, na nichž záleží i jemu, mu návštěvou dávají najevo úctu. Vyjadřují
soucit. Vyjadřují mu svou lásku. Alespoň na chvíli ho zbaví jeho osamělosti
a pocitů zbytečnosti a nepotřebnosti. Pomohou mu tím také, aby si vážil sama
sebe i v tak obtížné situaci.39,40
Bůh má také pro tento stav pochopení a nemocný člověk mu není lhostejný.
Jak vidíme v uvedeném biblickém textu, návštěva nemocného má pro Boha
mimořádný význam. Kristus říká, že i tato návštěva je službou jemu
samotnému.41
1.6.1. Doprovázející a jeho odbornost
Podobně jako je možné rozdělit nemocné do skupin podle míry jejich ztotožnění
s nějakým náboženstvím, můžeme doprovázející dělit podle míry jejich
odbornosti pro výkon pastorační práce.
Nemocný člověk se setkává s mnoha odborníky zejména z řad zdravotníků.
Což je pojem, který označuje celou řadu různých profesí medicínského zaměření
jako jsou lékaři, zdravotní sestry a další. V porovnání s nimi je nemocný
většinou laik, co se týče medicínské odbornosti.42 Tito pracovníci se však
soustředí na tělesné potřeby pacienta a ty ostatní jim mohou unikat kvůli
velkému množství záležitostí, které musí řešit. Na duchovní péči zdravotníkům
nezbývá čas a někdy chybí i potřebná kvalifikace. To je jeden z důvodů,
proč je vhodné pracovat v týmu složeném z odborníků různých oborů včetně
osoby zaměřené na duchovní potřeby pacientů jako jsou například nemocniční
kaplani.43
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V jiných oblastech se tyto role obrací a tam, kde byl pacient dříve laikem,
se stává odborníkem. Jednou z těchto oblastí je jeho vlastní život. Podobně
je to i s pacientovými blízkými, kteří ho mnohdy mohou znát velmi důvěrně,
díky velkému množství času, který s ním strávili. Jedná se jednak o blízké
rodinné příslušníky, ale také o přátele. Ti dovedou s nemocným navzájem
už předem předvídat chování, obavy, přání nebo úzkosti jeden druhého.
Právě takto blízký člověk se může stát tím nejlepším doprovázejícím v období
nemoci. Do podobné situace se může dostat i důvěrník nebo zpovědník z řad
vedení nebo i řadový člen církevního společenství, kam pacient dochází.44
Tyto osoby, které nemají odborné vzdělání v oblasti medicíny ani teologie
a ujaly se doprovázející pozice, můžeme nazvat obecně doprovázejícími.
Třetí skupinou jsou lidé s teologickým vzděláním. Sem bychom mohli zařadit
kněze, faráře, kazatele, ale také pastorační pracovníky, dobrovolníky speciálně
proškolené pro pastorační práci a nemocniční kaplany. Nemocniční kaplan
je pojem pro české zdravotnictví poměrně nový.45 Od jiných teologických
pracovníků se kaplan nebo dobrovolník v nemocnici liší v tom, že má
specializaci pro práci přímo s nemocnými. Celou tuto širokou skupinu můžeme
nazvat „duchovními“. Jedná se o odborníky, kteří jsou vůči pacientům v unikátní
pozici. Setkávají se s nimi v období velkých životních změn a zároveň k nim
nemají hlubší vztah, jsou cizí. To může v pacientovi vyvolat větší pocit bezpečí,
než by měl s vlastní rodinou nebo přáteli. To je dáno faktem, že o některých
osobních záležitostech a obavách se snadněji hovoří s člověkem, který s nimi
nemá nic společného, než s blízkým, kterého se týkají.46
1.6.2. Vysvětlení pojmů
V předchozí kapitole jsme se setkali s mnoha pojmy, které označují podobné
nebo v některých případech tytéž věci. V následující podkapitole bych chtěla
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tyto různé názvy ujasnit, aby bylo čtenáři zřejmé, který pojem je v práci
používán pro kterou pozici.
Prvním pojmem je zdravotník. Při používání tohoto pojmu bych chtěla
zachovat definici uvedenou v předchozí podkapitole, že zdravotník je ten,
kdo má medicínské vzdělání. Jedná se zejména o lékaře a zdravotní sestry,
ale také sanitáře a další odborné zaměstnance nemocnice a podobně.
Druhým pojmem je duchovní. Pod tímto výrazem si každý může představit
něco jiného. V různých církvích existují různá označení pro osobu s církevními
oprávněními, ať už je to farář, kazatel, pastor nebo kněz. Pro účely práce bych
jako duchovního chtěla označovat toho, kdo má nějaké teologické vzdělání
a má oprávnění k udělování svátostí své církve. Při čtení je tedy třeba vztáhnout
pravomoci duchovního na konkrétní církev, ve které duchovní slouží.
Dalším termínem, který bych chtěla užívat je pastorační pracovník.
Tento pojem může být zavádějící. Je míněn jako obecnější pojetí, než duchovní.
Myslím jím osoby, které vykonávají vědomě pastorační práci bez ohledu
na hloubku jejich teologického vzdělání. Jedná se tedy o duchovní; pastorační
pracovníky; ale i dobrovolníky a osoby, které nemají hlubší teologické vzdělání
například z řad rodiny, ale jejich křesťanská víra je vede k užívání biblických
pravd v běžném životě.
Nejobecnějším pojmem pro všechny tyto osoby je v této práci doprovázející.
Do této kategorie řadím zdravotníky, duchovní i pastorační pracovníky.
1.6.3. Vysluhování svátostí
Jak již bylo uvedeno dříve, doprovázejícím se může stát odborník i laik. Osoba
s odborným teologickým vzděláním vysvěcená na kněze nebo ordinovaná
na kazatele ve své církvi, stejně jako ten, kdo podobná oprávnění nemá. Podle
této pozice (duchovní nebo laik) a podle příslušnosti ke konkrétní církvi se také
liší oprávnění zprostředkovat některou ze svátostí, protože každá církev má

v tomto ohledu vlastní pravidla. Každý duchovní tedy může nabízet pouze
zprostředkování svátostí podle řádu své církve.
Mezi nemocnými se pochopitelně můžeme setkat i s příslušníky jiných
náboženství, než je křesťanství. Proto by ten, kdo navštěvuje nemocné,
které osobně

nezná,

měl

mít

základní

znalosti

jiných

náboženství,

aby nemocnému nenabízel něco, co je pro něj nepřijatelné nebo urážející.47
Duchovní nemůže automaticky předpokládat, že tradiční náboženské rituály
budou vítány u všech pacientů, ale musí hledat náboženské potřeby každého
jednotlivce.48
1.6.4. Spolupráce lékařů a pastoračních pracovníků v nemocnici
Nemocní se mohou vyskytovat na různých místech. Dvěma základními místy,
kde bychom je očekávali, jsou nemocnice (nebo jiná odborná zdravotnická
zařízení) a jejich domov. V následujících dvou podkapitolách bych se chtěla
věnovat tomu, jak se liší pastorační práce s nemocnými podle těchto dvou míst,
kde je můžeme nalézt.
Pastorační pracovník v nemocnici zastává funkci mezi zdravotníkem
a laikem. Přichází za pacientem, aby se snažil o naplnění jeho potřeb,
ale ne aby od něj získal informace, jako to dělají zdravotníci.49
Spolupráce zdravotnického personálu s pastoračním pracovníkem nemocnice
je velmi důležitá. Zdravotníků je mnoho a zabývají se různými oblastmi lidského
zdraví. Systém jejich zaměření tvoří určitou posloupnost. Více je těch,
kteří se zabývají obecnými problémy a s vyšší specializací se počet odborníků
snižuje. Pokud si lékař s obecným zaměřením nedokáže poradit s nějakým
problémem, pošle dotyčného pacienta ke specialistovi. Například praktický
lékař odešle pacienta na odborné kardiologické vyšetření, pokud nabude
podezření, že je se srdcem pacienta něco v nepořádku. Kardiolog určí,
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jestli pacientovi dokáže pomoci nebo ho pošle za kardiochirurgem, který se více
specializuje na operace srdce a může problém chirurgicky napravit. Podobně by
to mělo fungovat, i když si zdravotník všimne potíží na duši pacienta. Pastorační
pracovník splňuje obdobně jako specializovaný lékař odborné požadavky pro
pomoc pacientům v jejich duchovní oblasti. Má většinou odborné vzdělání
v oblasti teologie a další znalosti; nemusí být ordinovaným kazatelem
nebo vysvěceným knězem a nemusí mít tedy ani oprávnění udílet svátosti.
Pokud pacient požádá o svátost je na pracovníkovi, aby zprostředkoval kontakt
s někým, kdo toto oprávnění má, pokud to není on sám.50
V nemocnici, kde jsem měla možnost pozorovat práci kaplana fungoval tento
systém informování úspěšně. Nemocniční personál kaplana informoval
o pacientech, kteří hned v příjmovém dotazníku projevili zájem o jeho návštěvu,
ale i o těch, kteří procházeli krizí a rozhovor s kaplanem by jim mohl pomoci.
V mnoha případech pacientům rozhovor s kaplanem také doporučovali.
1.6.5. Spolupráce lékaře a duchovního mimo nemocnici
Část nemocných je hospitalizována v nemocnici, kde mají mnohdy možnost
domluvit si návštěvu nemocničního kaplana nebo dobrovolníků, kteří tam
dochází. Mnohem větší část nemocných se ale nachází mimo nemocnice,
ve svých domovech, kde o ně pečuje jejich praktický lékař pomocí ambulantní
péče. Takový lékař má velké množství pacientů a malé množství času na to,
aby dokázal zkoumat jejich duševní potřeby a zajišťovat duchovního,
který by za všemi přišel domů.51
V této chvíli bych chtěla poukázat na zvyk některých církví navštěvovat
nemocné. Tuto činnost mohou provozovat jak kazatelé nebo faráři v rámci péče
o svoji farnost, tak samotní členové společenství. Ti se tak zapojí do laické
pastorační práce navštěvou nemocných u nich doma, zajistí jim pomoc podle
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svých možností a v případě potřeby zprostředkují pomoc povolanější osoby.
Jak je psáno v již dříve zmíněné epištole Jakubovi: „Je někdo z vás nemocen?
Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu
Páně.“ (Jk 5,14)

1.7. Rozhovor
Základním prostředkem pastorační práce je rozhovor. Jedná se o komunikaci
mezi dvěma či více lidmi, kteří se snaží jeden druhému sdělit nějaký obsah.
Jeden něco říká a druhý na to reaguje. Nejedná se pouze o výměnu slov.
Každé sdělení je provázeno emocemi, které předává mluvčí, a vyvolává emoce
u příjemce. Rozhovor s nemocným je často nabitý emocemi. Proto bychom
si jich měli všímat. A to nejen těch, které jsou vyjadřovány přímo, ale i těch,
které jsou skryté. Stejně tak je dobré poslouchat nejen to, co se nemocný řekne
nahlas, ale i to, co se neřekne a zamlčuje. Dále je řeč provázena mimoslovními
sděleními, takže nemluví pouze jazyk a city, ale celé tělo mluvčího. Je tedy třeba
sledovat jeho celkový projev.52
1.7.1. Specifika rozhovoru s nemocným
Při návštěvách v nemocnici se ukazuje zvláštní jev. Přicházející se s nemocným
nadšeně uvítají a pak nastane chvíle bezradného ticha. Nikdo neví, co říci.
Pokud je návštěvníků víc, někdy se nakonec začnou bavit mezi sebou
a nemocného vynechají. Je dobré, když se někdo nenápadně pokusí
zorganizovat rozhovor tak, aby si nemocný mohl s každým z příchozích něco
říci.53
Jako nejvhodnější se jeví rozhovor „mezi čtyřma očima“. Ten je ale někdy
obtížné zajistit, protože pacienti bývají na pokojích s dalšími lidmi,
kteří se těžko vyhnou zaslechnutí části rozhovoru. V takovém případě
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je příhodné, je-li to v možnostech nemocného, využít různá zákoutí a posezení
na chodbách nemocnic nebo jít na procházku do zahrady.54
1.7.2. Rozhovor v nemocnici
Doba pobytu v nemocnici se díky pokroku medicíny zkracuje. Pacienti
na odděleních se rychle střídají. S některými pastorační pracovník přichází
do kontaktu pouze jednou, protože nemocnici brzy opouští. S jinými se setkává
pravidelně kvůli jejich dlouhodobé hospitalizaci. Proto by tito pracovníci měli
ovládat vedení krátkého rozhovoru stejně dobře jako dlouhodobější
doprovázení nemocného.55
Krátkou dobou hospitalizace je myšleno několik dní. Velká část pobytů
pacientů v nemocnici se pohybuje kolem pěti až šesti dnů. Dlouhodobou nemocí
je míněno několik týdnů. Osobně jsem se setkala s pacientkou, která opouštěla
nemocnici po více než ročním pobytu a po celou tu dobu byla v kontaktu
s kaplanem nemocnice. Při svém odchodu vyjadřovala velkou vděčnost
za možnost rozhovorů s ním. Jako další případ dlouhodobého doprovázení bych
označila i situaci, kdy pacient sice není nastálo hospitalizován, ale pravidelně
dojíždí z domova na vyšetření nebo kontroly, kvůli kterým musí v nemocnici
strávit několik dní. S tímto příkladem jsem se setkala na cévním oddělení,
kam se někteří pacienti takto často vraceli a kaplan nemocnice s nimi
vždy po návratu, hovořil. Jejich rozhovor pak působil jako setkání starých
známých. Pacient nadšeně vyprávěl novinky, které se udály během jeho pobytu
mimo nemocnici.
1.7.3. Cíle pastoračního rozhovoru s nemocným
Jako většina rozhovorů s odborníky má i pastorační rozhovor s nemocným
určité cíle. Prvním z nich, je navázání kontaktu a vytvoření přátelské atmosféry
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nebo-li sblížení. Jakmile se ho podaří docílit, je možné navázat necháním
prostoru pacientovi k vypovídání a tím i uvolnění napětí. Cílem obecného
pastoračního rozhovoru je vidět cestu z hlediska víry neboli jinak řečeno:
„příprava cesty, která vede k evangeliu.“56 Tento cíl se u pastorační práce
vykonávané kaplanem v nemocnici poněkud liší. Jak vyplývá z Etického kodexu
nemocničního

kaplana

uvedeného

na

webových

stránkách

Asociace

nemocničních kaplanů, jeho úkolem je přispívat ke zlepšení zdravotního stavu
pacienta, snažit se o naplnění jeho duchovních potřeb s tím, že chápání této
služby je pojímáno jako primárně neevangelizační.57 Jako nemocniční kaplan
se tímto pravidlem musí řídit a vnášet zvěsta evangelia do rozhovoru pouze
ve vhodných situacích.
1.7.4. Vlastnosti partnera v rozhovoru
K rozhovorům o různých tématech si volíme různé partnery podle jejich
vlastností. O některých záležitostech se nám hovoří lépe s mužem, o jiných
se ženou; někdy si chceme přátelsky popovídat, jindy potřebujeme získat
informace, které nám může poskytnout odborník. I v nemoci se nám lépe mluví
s člověkem, který splňuje určité požadavky.
Velmi cenné je, když člověk, který s nemocným mluví, zažil něco podobného.
Na vlastní kůži pocítil bolest a utrpení, strach a opuštěnost. Má díky tomu lepší
předpoklady k porozumění tomu, co nemocný prožívá. Podobně přínosným
může být pro věřícího nemocného i ten, kdo si nechal pomoci od Boha ve svých
těžkých chvílích.58
Pacient trpící na nemocničním lůžku by pravděpodobně chtěl, aby s ním byl
člověk, který mu bude naslouchat a bude mít pro něj porozumění;
s kým si navzájem důvěřují; kdo má vnitřní sílu, kterou neváhá použít,
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aby pacientovi pomohl a kdo bude nemocného provázet a neopustí ho,
ať se bude dít cokoliv. Ne způsobem mistra, který poučuje, ale spíše stylem
pomocníka nebo služebníka na stejné úrovni.59

1.8. Návštěva v nemocnici
Termín „návštěva nemocného“ nejčastěji označuje návštěvu v nemocnici.
Neměli bychom však zapomínat, že větší část nemocných se léčí v domácím
prostředí, kde je dlouhodobě oddělena od svých přátel a dalších lidí.
Navštívíme-li nemocného v nemocnici, musíme se řídit omezeními, která určuje
nemocnice například stanovenou návštěvní dobou nebo potřebami dalších
pacientů na pokoji. Při návštěvě u nemocného doma tato omezení odpadají
a rozhovor nabývá jiného charakteru.60
Křivohlavý uvádí několik poznatků prospěšných při návštěvách nemocných,
které se mu podařilo shromáždit od lidí se zkušenosti s těmito návštěvami.
Uvádím je zde pro lepší představu obsahu pastorační práce s nemocnými.
1.8.1. Motivace
Důležitým předpokladem úspěšné pomoci je motivace. Sama o sobě však není
dostačující. Je třeba přijít, ale také vědět, co v dané situaci dělat. A nejen to
vědět, ale také umět udělat. Pro úspěšnou službu nemocným je tedy třeba
pamatovat na tři věci: chtít, vědět, umět pomoci.61
K získání „know-how“ pomoci nemocnému existují kurzy a školení, kterými
prochází jednak duchovní, ale i například dobrovolníci, kteří se rozhodnou
vykonávat tuto službu.
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1.8.2. Nepospíchat
První radou, kterou uvádí je nepospíchat. Není tím myšleno přijít za nemocným,
co nejpozději. Návštěvu nemocného je dobré provést, co nejdříve po tom,
co se dozvíme, že je dotyčný nemocný. Před ní samotnou je však vhodné
si v klidu rozvážit několik základních věcí, o kterých budu psát později v této
kapitole.62
1.8.3. Vztah
Jako další krok je dobré si uvědomit, jaký máme vztah s nemocným,
kterého chceme navštívit. Zda jsme přátelé, známí či o něm víme jen velmi málo
nebo dokonce vůbec nic. Rozpomenout se, kde jsme se setkali, co o sobě víme,
co máme společného a na čem se neshodneme.63
1.8.4. Osobní údaje nemocného.
Dalšími důležitými údaji, jež bychom si měli ujasnit a dobře zapamatovat
ještě před samotnou návštěvou, jsou jméno a jiné osobní informace,
které nám již dříve sdělil, aby zbytečně nedošlo ke zmatkům a nepříjemným
situacím.
Jméno provází člověka celým jeho životem, od jeho prvních až do posledních
chvil. Nemělo by se v něm chybovat. Není příjemné, když nás někdo oslovuje
úplně jiným jménem.
Dalšími údaji s podobnou váhou jsou věk, zaměstnání, náboženské vyznání,
počet a jména členů rodiny a podobně.64 Pokud některé z těchto věcí víme.
Při pastorační návštěvě v nemocnici se snadno může stát, že před první
návštěvou bude pracovník znát pouze jméno a údaje o nemoci, protože
si pacient jeho návštěvu vyžádal. V takovém případě je důležité zapamatovat
si jméno a po návštěvě si zaznamenat témata, o kterých kaplan s pacientem
62
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mluvil, aby si mohl informace, které o něm ví, osvěžit před případnou další
návštěvou. Výhodou pro pastorační pracovníky v nemocnici je také to,
že pacienti mívají cedulky se jménem, ať už na zápěstí nebo na posteli,
takže mohou

jméno

pacienta

pracovníkovi

připomenout

v případě,

že mu vypadne z paměti.
1.8.5. Dárek
Posledním tipem, který Křivohlavý uvádí, je přinesení dárku pro nemocného.
Každý dárek něco sdělí. Je dokladem, že „jejich vztah ke světu mimo zdi
nemocnice stále ještě trvá, že někdo na ně myslí, že nejsou odepsáni.“65
Nejtypičtějším dárkem bývají květiny. Ty jsou pro ostatní znakem toho,
že za pacientem přišla návštěva a pacientovi samotnému jakoby říkaly, že ho má
někdo rád.66
Jiným druhem dárku mohou být knihy nebo přehrávač s nahrávkami pro
zkrácení dlouhé chvíle při pobytu na lůžku. V tomto případě je dobré zamyslet
se nad situací nemocného a zvolit knihu, která ho povzbudí a nezkrouší ještě
více, než už je. Nahrávky a přehrávač se sluchátky mají také tu výhodu,
že nemocný může poslouchat dle libosti a neruší tím další pacienty na pokoji.67
Dobrým dárkem může být i něco k jídlu a pití pro zpestření jídelníčku. Různé
zdravotní potíže s sebou však nesou jistá omezení jídelníčku, proto je třeba brát
na ně ohled, aby nemocný mohl přinesené jídlo vůbec jíst.68
Je vhodné se ke konci návštěvy nemocného přímo zeptat, co by si přál,
abychom mu donesli příště. Někdy postačí drobnosti jako tužka a papír;
fotografie někoho blízkého, kdo nemocnému chybí; obrázek nakreslený
vnoučetem nebo materiál na činnost, kterou pacient zvládne, uvidí u ní pokroky
a bude se cítit užitečný jako například pletení.69
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Nemocniční kaplan, který většinu lidí, za kterými přichází, nezná, nemá
stejné možnosti přinášet osobní dárky. Často přichází, aby nemocného pozdravil
a potěšil a teprve potom se o něm dozví více informací. Dárkem,
který lze využít k povzbuzení pacienta mohou být kartičky s biblickými verši,
malé „knížky víry“ nebo letáčky obsahující informace ke konkrétnímu tématu
ve zkrácené formě.70 Tyto krátké texty může mít kaplan u sebe a předávat je
pacientům. Je však třeba, aby pacient souhlasil s přijetím takovýchto materiálů
a nebyly mu vnucovány. Kaplan nesmí zapomínat, že předním cílem jeho
kaplanské služby v nemocnici není evangelizace, ale přispění k uzdravení
pacienta. Pokud o to pacient stojí, může mu zprostředkovat i Bibli.
Během své praxe v nemocnici jsem se setkala s tím, že se někteří pacienti
obraceli na kaplana s dotazem, zda by jim mohl podobné letáčky nebo záložky
zprostředkovat. Další pacient nám naopak daroval záložku s veršem a obrázkem
jeho oblíbeného poutního místa. S další pacientkou jsme se v rozhovoru dostali
k tématu Bible. Nakonec nás požádala, abychom jí doporučili vhodný překlad
pro její vnouče.
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2. Pastýřský motiv v Bibli
V této kapitole bych se chtěla věnovat tomu, z čeho celá pastorační péče
vychází a tím je motiv pastýře v Bibli. Jedná se o motiv o hojně využívaný
biblický motiv. Na jednu stranu označuje opravdové pastýře, kteří se starali
o stáda ovcí a na druhou je využíván obrazně jako pojmenování pro ty,
kdo pečují o lidi. Tato péče o lidi pak může být buď politického
nebo duchovního rázu. Jak bude uvedeno později, povinností pastýře bylo starat
se nejen o zdravé, ale i o nemocné ovce, ovazovat jejich rány a utěšovat je.
V tom vidím spojitost pastýřského motivu s pastorační péčí o nemocné,
kde pastorační pracovník také ovazuje pomyslné rány a utěšuje nemocné.
Podle Bible by vzorný pastýř, ať už pase ovce nebo lidi, měl být nesobecký,
oddaný a silný. Ne všichni pastýři v Bibli však byli ve své práci vzorní,
objevovali se mezi nimi mimo jiné i násilníci a někteří byli v tomto povolání
neúspěšní.71
Motiv pastýře není ve starověkých dílech ojedinělý. Kromě Bible se s ním
setkáváme i v další literatuře, která vznikala v podobné době. Například Homér
tento pojem užívá pro označení krále nebo vládce ve své Iliadě.72

2.1. Pastýř ve Starém zákoně
Poprvé se s povoláním pastýře v Bibli setkáváme ve čtvrté kapitole knihy
Genesis, kde se jím stal syn Adama a Evy, Ábel. Významnými pastýři byli také
praotcové Izraele Abraham, Izák a Jákob a jejich potomci. Celý izraelský lid byl
původně kočovným národem pastýřů.73
Jednalo se o náročnou práci. Pastýř musel hledat vhodnou pastvu, chránit
zvířata před nepříznivým počasím a divokou zvěří a přivádět zpět do stáda ta,
71
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která zabloudila.74 Zvíře, které neuhlídal, musel nahradit. Pokud nemohl dokázat
přesvědčivé okolnosti, které by ztrátu obhajovaly. Jak je psáno v předpisech
o krádeži a zpronevěře v Exodu75:
„Když někdo někomu svěří do opatrování osla, býka, ovci nebo jakékoliv dobytče a ono
pojde nebo utrpí úraz nebo bude odehnáno, aniž to kdo viděl, rozhodne mezi oběma přísaha
při Hospodinu, že nevztáhl ruku po výtěžku práce svého bližního; majitel zvířete to přijme
a druhý nemusí poskytnout náhradu. Jestliže mu však bylo skutečně ukradeno, poskytne
majiteli náhradu. Jestliže bylo vskutku rozsápáno, přinese je na svědectví; za rozsápané
náhradu poskytovat nebude.“ (Ex 22,9-12)

Starý zákon se vyjadřuje pochvalně o dvou pastýřích. Jsou jimi Mojžíš
a Kýros. Mojžíše Hospodin zmocnil k tomu, aby vyvedl izraelský lid z egyptské
země. Kýra, ač to byl pohanský král, si Bůh vyvolil za pastýře pro svůj lid
a použil si ho k významným činům. V Izajášovi čteme76: „O Kýrovi praví:
„Hle, můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: 'Budeš vybudován!'
A chrámu: 'Budeš založen!'“ (Iz 44,28)
Díky tomu, že mnozí významní muži Izraele byli pastýři, je tento motiv často
využíván i jako obraz Boha. Hospodin je jediným pastýřem Izraele a sami
Izraelci ho tak vnímali, jak můžeme vidět v Žalmech nebo v Jákobově požehnání
Josefovi: „Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák,
Bůh, Pastýř, který mě vodí od počátku až dodnes.“ (Gn 48,15) 77
2.1.1. Žalm 23
Jedním ze starozákonních textů týkajících se pastýřského motivu je Žalm 23.
Za pastýře je zde podobně jako na dalších místech označován sám Hospodin.
Můžeme ho zařadit do skupiny takzvaných mesiánských Žalmů, které poukazují
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na zaslíbeného Mesiáše tak, jak je později zjeven v Novém zákoně. 78 Jedná se
o Žalm připisovaný králi Davidovi, který byl pastýřem, než si ho Bůh vyvolil
za krále Izraele. Autor zde používá své zkušenosti z pastýřského prostředí,
aby popsal, jak se Bůh stará o jeho potřeby: „nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje“; vede ho dobrou cestou: „stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.“; usměrňuje ho: „Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují“.
Je mu s Hospodinem dobře a chce být s ním: „Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.“ (Ž 23)
Tento text popisuje, jak se Bůh jako pastýř stará o své ovce. Bývá často
doporučován ke čtení pro povzbuzení v obtížných situacích v životě.
Věřícímu člověku dodá naději, že ve svém trápení není sám, a že vše má
v rukou jeho Bůh. Může se proto stát prostředkem pastoračního pracovníka
k přesměrování pozornosti nemocného od bolesti k Bohu.
2.1.2. Ezechiel 34
Ezechiel byl povolán, aby varoval před zkázou Jeruzaléma, ke které také došlo.
Po zničení Jeruzaléma přináší Izraeli novou naději v podobě zaslíbení národní
obnovy v daleké budoucnosti.79
V první části je prorok Ezechiel pověřen, aby prorokoval proti pastýřům
Izraele, kteří se starali o svůj vlastní prospěch místo toho, aby zabezpečili
potřeby stáda. Za pastýře označuje krále, kteří mu v té době vládli a šlo jim
o vlastní prospěch a osobní obohacování místo péče o blahobyt lidu.80
Vytýká jim, co měli udělat a neudělali:
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„Neduživé jste neposílili, nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste
nepřivedli nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou
rozptýlené, jsou bez pastýře; staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny.
Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi
a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral.“ (Ez 34,4-6)

Ve druhé části Hospodin skrze proroka říká, že on sám bude o své ovce
pečovat: „Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu
a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím, Budu je pást a soudit.“
(Ez 34,16) Falešní pastýři jsou odsouzeni za svou sobeckost a Bůh je označen
za pravého pastýře Izraele.81
Na konci kapitoly pak Hospodin zaslibuje seslání nového pastýře, který bude
jen jeden pro všechny, což je vykládáno jednak jako náznak spojení rozdělených
izraelských království, ale rovněž jako předobraz příchodu očekávaného
spasitele.82 „Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida,
svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem.“ (Ez 34,23)
Přesto, že uvedený text nemluví primárně o pastorační práci, můžeme si z něj
pro pastorační práci vzít ponaučení. Ten, kdo provozuje pastorační péči,
se stává pastýřem. Jeho snahou je stát se, co nejlepším pastýřem a v tomto textu
jsou zmíněny některé nedostatky, které mu ukazují, zda postupuje správným
směrem. Opravdu dobrým a dokonalým pastýřem může být pouze Bůh,
ale i pastorační pracovník může hledat slova povzbuzení pro ty, kdo jsou
v těžké životní situaci jako je nemoc; být k nim laskavý a mluvit s nimi o Kristu
a pomoci, jež nabízí.

81
82

SCHULTZ, Samuel J. s. 326.
DOUGLAS. s. 736.

2.2. Pastýř v Novém zákoně
Nový zákon pojímá pastýře z jiného úhlu pohledu. Nově se objevuje postava
Ježíše Krista, který se stává pastýřem nejen pro Izraelce, ale pro všechen lid.
Někteří dostávají zvláštní povolání stát se pastýři:
„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele
evangelia, jiné za pastýře a učitele.“ (Ef 4,11) Pastýřské povolání v celkové biblické
perspektivě zahrnuje tyto činnosti: „zvěstování evangelia jednotlivci, službu k víře a k životu
z víry, odpovědnost za víru a život bližního a životní pomoc.“ 83

2.2.1. Ježíš Kristus jako dobrý pastýř
V Novém zákoně je motiv pastýře uváděn v souvislosti s Ježíšem Kristem
jako tím nejvyšším pastýřem. Matouš v souvislosti s Kristovým narozením
připomíná proroctví z knihy Micheáš: „A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka
nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude
pastýřem mého lidu, Izraele.“ (Mt 2,6)
V Janově evangeliu je zaznamenáno několik případů, kdy Ježíš o tomto
tématu mluví. Sám se zde označuje za dveře jako znak pravého pastýře
a zdůrazňuje důležitost vztahu ovcí k pastýři.
„Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází
dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí
je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ (J 10,1-5)

A o několik veršů později sám o sobě říká, že on sám je tím dobrým
pastýřem: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“
(J 10,11) Dále pak říká, že zná své ovce a ony znají jeho (J 10,14), že má i ovce,
které nejsou ze stejného ovčince a musí přivést i ty.
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Dobrým pastýřem je ten, kdo se o své ovce stará, záleží mu na nich a položí
za ně svůj život. Kristus je dobrým pastýřem, zná své ovce a dává za ně svůj
život. Ovce zase znají hlas svého pastýře, tedy učení o Kristu. Přivádí i jiné
ovce, které nejsou z tohoto ovčince a stává se jejich pastýřem; přivádí
následovníky a odmítá ty, kteří nejsou Kristovými pravými ovcemi.84
Na konci Janova evangelia čteme, že Ježíš pověřuje Petra, aby pásl jeho ovce
(J 21,15-19). A odtud také vychází poslání křesťanských duchovních
jako duchovních pastýřů věřících křesťanů.85
2.2.2. Přístup Ježíše Krista k nemocným
Ježíš kolem sebe shromažďoval řadu společností odsuzovaných lidí jako byli
celníci a lidé označovaní za hříšníky. Byl kvůli tomu centrem pohoršených
postojů představitelů židovského zřízení, ale sám tuto činnost považoval
za nezbytnou pro svou službu. Přišel k těm, kdo takovou službu potřebovali,
ať už byli v jakékoli sociální pozici. Hovořil s lidmi, kterým se ostatní vyhýbali,
jako

byly

cizoložnice.

Přátelil

se

s

nepřáteli

Židů,

Samařany.

Pohany nepovažoval za nijak podřadnější, než Židy, ale dával jim rovnocenné
místo. Nedělal rozdíly mezi bohatými a chudými. Odsuzoval pouze hradbu,
kterou majetek mohl tvořit mezi Bohem a lidmi a lidmi navzájem v případě,
že měl pro danou osobu příliš velkou hodnotu.
Nemocní byli odsunováni na okraj společnosti podobně jako hříšníci.
Často byli kvůli svému handicapu nuceni živit se žebráním nebo žít
v oddělených lokalitách.
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3. Využití Bible v pastoračním rozhovoru s nemocnými
Poslední kapitolu této práce tvoří konkrétní příklady využití Bible v pastorační
práci s nemocnými. Touha po Bohu je v každém lidském srdci. Slovy Augustina:
„Nepokojné je naše srdce, Bože, dokud nespočine v tobě.“86 Na tomto místě
bych chtěla čtenáře upozornit, že různé církve se staví ke čtení Bible odlišným
způsobem. Některé doporučují svým členům, aby ji četli každý den. Jiné na tom
nelpí nebo to nechávají čistě na rozhodnutí svých členů.
Pro mě samotnou je čtení Písma denním chlebem. V celé práci
předpokládám, že je vhodné Bibli pro pastorační práci využívat, jak pro osobní
rozvoj, tak při setkáních s klienty.
Využití Bible v pastoraci je velmi široké téma. Existuje mnoho knih různých
autorů, kteří se jím zabývali a každý z nich se zaměřil na něco jiného.
Pro některé autory Bible tvoří celkový rámec pro pastorační poradenství,
pro jiné je základem veškeré pastorace. V této kapitole chtěla uvést některé
ze způsobů využití Bible v pastorační práci s nemocnými lidmi.
3.1. Bible v psychoterapii
Na úvod bych chtěla zmínit, že k psychoterapeutickým účelům souvisejícím
s pastorační prací je Bible využívána již několik století. Nejstarší doložené
zprávy o takovém využití biblických textů pochází z období starověku,
kdy tzv. Otcové pouště používali ponoření se do textů Bible pro boj s příliš
silnými emocemi. Osoba ovládaná silnými emocemi si měla číst vybrané texty,
aby v ní navozovaly nové, radostné postoje a toto naladění původní negativní
emoce překrylo novými pocity.87
V dnešní době se v psychoterapeutické praxi můžeme setkat například
s biblickým poradenstvím ve Spojených státech, které vnímá Bibli jako „učebnici
86
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o člověku“ a řeší podobná témata jako psychologie (bolest, radost, samota,
smrt, sexualita). V evropském prostředí je Bible pojímána více jako „zrcadlo“
ukazující na nitro jedince.88

3.1.1. Biblické poradenství
Jak už bylo zmíněno dříve, Biblické poradenství je psychoterapeutický směr
ve Spojených státech, kde je užívání Bible na denním pořádku. Vnímá ji jako
„učebnici o člověku“. Mimo jiné pojednává o stejných tématech jako
psychologie, například o bolesti, radosti, samotaě, smrti nebo agresivitě.
Na rozdíl od psychologie však obsahuje i instrukce, jak s nimi terapeut může
zacházet. Setkáme se s ním zejména v tzv. Biblickém pásmu na jihu Spojených
států amerických.89 Představiteli směru jsou Larry Crabb, Henry Cloud a další.
Toto poradenství funguje na principu spojení kognitivně-behaviorální terapie
a fundamentalistického křesťanství. Za původce lidských problémů označuje
hřích, k jehož poznání slouží Bible. Objevení hříchu, změna postojů a obrácení
k Bohu vedou na cestu uzdravení a tak i k vyřešení problému. 90 Crabb zde
nabádá, abychom věřili Bohu a nenechali se oklamat Satanem, že nám pomůže.
Zastává názor, že naše potřeby nemohou být uspokojeny jinde, než skrze vztah
s Bohem. Dále také klade důraz na společenství věřících křesťanů.91
Primární cílovou skupinou této terapie nejsou nemocní. Přesto si myslím,
že se pastorační pracovníci věnující se nemocným mohou některými postupy
biblického poradenství inspirovat.
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3.1.2. Noutetické poradenství
Dalším, podobným psychoterapeutickým směrem, který využívá Bibli je
noutetické poradenství. Někdy bývá taktéž označováno jako biblické.
Jeho představitelem je Jay Adams, který je známý svým přesvědčením,
že křesťan má vycházet pouze z Bible. Dále například David Powlison.92
V návaznosti na tvrzení sekulárního psychologa Hobarta Mowrera,
že je důležitá zodpovědnost nemocného člověka, a že problémy pacientů jsou
morální a ne medicínské povahy, Adams vytvořil poradenský přístup výrazně
konfrontačního rázu. Jeho hlavním bodem je odhalení hříšného jednání
a napravení podle Písma. Terapie probíhá tak, že se terapeut nejprve snaží
nashromáždit informace, pak identifikovat hřích, na jeho základě stanovit
správné biblické jednání a posléze v něm zápasícího člověka povzbuzovat. 93

3.2. Hagioterapie
Třetím přístupem v psychoterapii, který bych zde chtěla zmínit je Hagioterapie.
Ta představuje psychoterapeutický směr v České republice založený lékařem,
psychoterapeutem a religionistou, Prokopem Remešem. Jedná se o formu
existenciální terapie, při jejímž uskutečňování je rovněž využívána Bible.
Tato terapie se inspiruje příběhem zapsaným v Bibli samotné, kdy prorok
Nátan hovoří s králem Davidem, který se provinil proti Bohu. Aby na jeho vinu
poukázal, vypráví mu příběh a otázkou ho pak ztotožní s jednou z jeho postav.
Pomocí vyprávění tedy zrcadlil Davidův život. 94
Přístup se snaží v biblickém příběhu vidět více rovin. Rovinu faktickou,
jež nám ukazuje příběh jako historickou událost, ale také další, která čtenáři
umožňuje ztotožnit se s jeho postavami. Tuto rovinu někteří odborníci
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v oborou religionistiky nazývají mýtickou, protože funguje i bez nutnosti
pravdivosti příběhu.95
Hagioterapie není zaměřena přímo na práci pouze s nemocnými. Přesto se
tento přístup dá využít při práci s touto cílovou skupinou. Příkladem je příběh
o ukřižování a smrti Ježíše Krista, který je v terapii využíván pro přemýšlení
o nemoci a smrti.96 Terapeut při své práci s klienty čte přímo biblické příběhy,
tak jak jsou v Písmu zapsány.
3.2.1. Průběh terapie
Terapie probíhá prostřednictvím skupinových setkání, kde se jejich účastníci
zamýšlí nad jednotlivými biblickými příběhy. Vychází z předpokladu,
že v každém příběhu je ukryto velké množství různých skrytých významů
a snaží se zkoumat, co jim mohou v jejich aktuální situaci říci. Setkání probíhají
ve čtyřech fázích: úvod, seznámení s příběhem, skupinový diskurz a závěr.97
V první fázi probíhá přivítání, představení, reflexe minulého setkání a úvod
do terapie:
„Odložme tedy vše, co nám brání se soustředit a přijměme pro tuto chvíli, že příběhem,
který budeme číst, jsem míněn já, že se v něm hovoří o mé vlastní situaci … neboť příběhy
Bible a naše příběhy se vzájemně interpretují a nyní možná sestupují andělé z nebe, aby skrze
tyto příběhy pomáhali vyburcovat naše nejvlastnější já pro život, proti destrukci, a to vlastní
cestou každého z nás … mějme tu odvahu pustit se do hlubin svého nitra i svých vlastních
životů“98

Druhým krokem je seznámení s příběhem prostřednictvím dvojího čtení
a objasnění kulturního, historického a teologického kontextu příběhu. Při třetím
čtení si účastníci představují děj příběhu ve vlastní fantazii jako by byli ve snu,
aby došlo i ke smyslovému a emocionálnímu prožití situace. Nakonec se
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účastníci na několik minut ztiší a zhodnotí si své nejvýznamnější asociace
inspirované příběhem.99
Ve třetí fázi skupina diskutuje o emocích, které v nich příběh vyvolává
a snaží se je pojmenovat. Jakmile dojde k vnitřnímu propojení s příběhem, vede
terapeut skupinu k hlubšímu zamyšlení. Všichni společně hledají podobnosti
a souvislosti. Zamýšlí se nad tím, co je na příběhu nejvíc upoutalo; co z jejich
života jim příběh připomněl; co by jim příběh sděloval, kdyby se jim zdál jako
sen a podobně. Průběh má formu diskuze. Jsou vítány různorodé názory
a ke každému z nich se hledá opačný pohled. Důraz je kladen na hodnocení,
soudy a postoje k situaci. Cílem je znejistit pohledy účastníků na situaci
a zrcadlit jejich různorodost. Osobní postoje se stávají zrcadlem osobitosti
jedince a mohou mu pomoci objasnit skryté vnitřní pochody, které určují jeho
jednání.100
V závěru setkání, jsou účastníci vybídnuti ke ztišení, zamyšlení a nakonec
i vyslovení nejdůležitějších myšlenek, „perel“, které je během setkání oslovily.
Následně účastníci dostanou úkol na příště a po té dochází ke společnému
zklidnění a modlitbě, která navazuje na „perly“. Než se skupina rozejde lze
zařadit i rozloučení s každým zvlášť.101
3.2.2. Storytelling
Storytelling je další cestou jak používat biblické příběhy v pastoraci. Jedná se
o jinak řečeno „živé vyprávění“. Je to metoda, která ukazuje, jak přemýšlet
o příběhu kreativním způsobem. Procvičováním této metody se vypravěč učí
vyprávět poutavě a s fantazií. Používá mnoha druhů cvičení a her tak, aby byl
vypravěč bez kostýmů a jiných pomůcek schopen zapojit představivost
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posluchačů do příběhu. Dá se považovat za alternativu k divadlu nebo sledovat
podobnosti se stand-up comedy.102
3.2.3. Použitelnost příběhů pro pastorační práci s nemocnými
Posláním pastoračních pracovníků obecně a zvlášť v rozhovoru s nemocnými je
hlavně naslouchat a méně mluvit. Je to důležité zejména v případech,
kdy nemocný přemýšlí nad významnými otázkami a nachází se v životní krizi.
Potřebuje si promluvit o své nemoci a starostech. Neví si s nimi rady a hledá
řešení. To ale neznamená, že musí jít ve všech případech pouze o vyslechnutí
pacienta. Někdy může pacientovi více pomoci poslouchat a odpoutat myšlenky
od vlastního trápení, než se jím stále zabývat.
Jsou oblasti a cílové skupiny pastorační práce, kde je možné využít vyprávění
příběhů, neboť i příběhy mohou přispět k uzdravení nemocného. 103 V rámci
pastorační práce mám na mysli zejména biblické příběhy. Příkladem využití
může být práce s dětmi v nemocnici nebo se skupinou dlouhodobě
hospitalizovaných pacientů.
Děti přemýšlí jinak, než dospělí. Rády poslouchají příběhy a jejich vyprávění
je pro ně vhodnou formou sdělení obecných pravd, nejen těch biblických.
Potřebují vidět příklady a z nich se učí. Pokud je jim téma dobře podáno, dokáží
si z příběhu vzít to, co je pro ně podstatné a hledají si v nich vzory. Jejich
představivost jim dovoluje se do příběhu vžít. Vyprávění je metodou, která se
při práci s nimi využívá často jak v církevních tak mimocírkevních programech.
Pro dlouhodobě hospitalizovaného pacienta může být vyslechnutí příběhu
úlevou. V nemocnici je každý sám i uprostřed velkého množství lidí a hlavou mu
probíhají různé myšlenky. Chvíli se soustředit a zamyslet nad něčím novým
a vžít se do příběhu, může přispět k odpočinku a dodat energii.
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3.3. Bible jako symbol
Kromě využití v psychoterapii má Bible také symbolickou moc. Výrok, který se
nachází v Bibli, má díky tomu zvláštní sílu.104 A ta může mít buď pozitivní nebo
negativní účinek. Jako symbol má bohaté využití v pastoračním poradenství.
3.3.1. Pozitivní účinky
Výtisk Bible na viditelném místě lidem kolem ukazuje na křesťanskou víru toho,
který ji nese. Podobně jako fotky rodiny ukazují roli v rodině (otec, matka,
manžel, manželka), Bible dává naději, že by její nositel mohl znát odpovědi
na otázky, se kterými si příchozí neví rady. Zejména u duchovních
protestantských církví je někdy těžké rozpoznat, že opravdu jsou duchovními,
protože nemívají žádné specifické oblečení, které by je odlišovalo od ostatních
povolání jako je tomu například u katolických kněží. V takovém případě Bible
v ruce naznačí toto povolání lidem v okolí, aniž by muselo dojít k objasňujícímu
rozhovoru.105
Pro pacienty v nemocnici může být obtížné rozeznat duchovního
od odborného lékařského personálu, protože podobně jako ostatní zaměstnanci
nemocnice, nosí bílý plášť. Setkala jsem se i pacienty, kteří pana kaplana
opravdu oslovovali „pane doktore“, i když věděli, že není lékař. V takových
případech je kromě představení a průkazky i Bible dalším ukazatelem na jeho
pozici.
3.3.2. Negativní účinky
Kromě pozitivního účinku jako ukazatele, může přítomnost Bible působit
i negativně. Někdy je využívána jako amulet, jež má ochránit před zlým. Oates
uvádí příklad, kdy jeden pastor doporučil mladému muži, který za ním přišel
kvůli homosexuláním sklonům, aby si vždy, když bude pociťovat pokušení četl
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biblické texty. A k tomu každý večer před spaním položil Bibli pod polštář,
aby ho chránila před špatnými sny a myšlenkami a pomohla mu k odpočinku.
O několik dní později byl mladík hospitalizován kvůli paranoidní duševní
poruše.106 V uvedeném případě byl kladen větší důraz na Bibli jako předmět,
než na Boží slovo, které je v ní zaznamenáno a symbolická moc knihy se
obrátila nežádoucím směrem.
Jak bylo zmíněno výše, Bible může mít pozitivní vliv jako určitá vizitka,
když okolí při setkání s duchovním pozná, s kým má tu čest. Stejně jako
pozitivní, může mít v takové situaci i negativní účinek. Může se stát, že její
užívání přinese do vztahů s lidmi napětí, omezí volnost a zavede určitou
atmosféru hrozby. Je to způsobeno tím, že Bible není pro mnohé ničím jiným,
než symbolem autority. Díky této autoritě je Bible pro duchovního nástrojem
k vyjadřování a ochranou ve chvílích, kdy se cítí ohrožen.107
Ke zneužívání Bible dochází často v případech, kdy její uživatelé přikládají
příliš velkou váhu její symbolické funkci, než aby s ní pracovali obezřetně jako
se slovem poslaným od Boha. Uzdravující moc Bible leží v porozumění tomu,
co je v ní napsáno a ne v knize samotné.108

3.4. Bible jako povzbuzení
Pro většinu lidí, se kterými duchovní pracuje s Biblí, má tato činnost pozitivní
význam. Jsou to pro ně vzácné chvíle napomáhající k uzdravení. Přináší pokoj
a sílu v obdobích životních krizí jako je narození dítěte, křest, sňatek,
rodičovství, zklamání, bolest nebo smrt. Bible je pro ně zdrojem světla a pravdy.
Ve všem zmatku a směsici prožitků jsou její slova jedinou věcí, kterou slyší.
Symbolizuje bezpečí, porozumění, pravdu a lásku, ale také určitý rozsudek
za to, o čem ví, že je špatné.109
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Díky těmto svým vlastnostem může být dobře využívána jako „cesta“
do hlubších oblastí osobnosti lidí, se kterými duchovní pracuje. Zejména tam,
kde se o jedná nějakým způsobem zneklidněné osoby. Tradičně bývá Bible
využívána jako prostředek k ujištění a utišení neklidu těch, kdo přichází
za duchovním kvůli potřebě poradenství a těch, které duchovní navštěvuje.
V pastorační péči je také oceňována jako literatura napomáhající ke ztišení
a nástroj k budování náboženské disciplíny.110
Je důležité, aby byl duchovní pevný ve víře, zralý a dostatečně znalý Písma,
fungování a psychodynamiky osobnosti člověka. Jen v takovém případě dokáže
správně porozumět životní situaci jedince, který po něm žádá poradenskou péči
a interpretovat výstižně obsah a význam biblických textů.111
O správném a kladném využívání Bible k terapeutickým účelům se píše
v knize Římanům: „Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení,
abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“
(Ř 15,4) Její čtení by tedy mělo vést k povzbuzení a naději.112

3.5. Biblické texty pro konkrétní situace
Pastorační setkání trvá vždy jenom krátkou chvíli. Většinu svého času pak musí
klient trávit sám. Napadají ho různé myšlenky, přemýšlí o svém utrpení,
o své nemoci a budoucnosti. Často nevidí východisko a ztrácí naději na zlepšení.
Není možné, aby byl pastorační pracovník se svým klientem neustále a pomáhal
mu se zorientovat v těchto myšlenkách. Může mu ale pomoci tím, že mu
zprostředkuje a vytiskne konkrétní biblické texty, které si pak nemocný bude
číst, když ho přepadnou depresivní myšlenky.
Proč vytisknout a ne číst přímo z Bible? U tisku je možné text přizpůsobit
podle potřeb, tak aby měl dostatečně velké písmo i pro nemocné oči, také se dá
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upravit, aby byl dostatečně srozumitelný a případně je i možnost podtrhnout
nebo jinak zvýraznit důležité pasáže nebo dopsat poznámky potřebné k lepšímu
porozumění. Pro tento účel je ale vhodné je vytisknout ve větším množství
bez jakýchkoliv poznámek tak, aby byly snadno čitelné a srozumitelné.113
Při výběru textu musí být duchovní velmi obezřetný.114 Ne každý text je
vhodný pro každou situaci. Oates uvádí několik možných textů použitelných
v různých situacích.
3.5.1. Pro trpící
Pro povzbuzení trpícího jsou vhodné některé Žalmy, který ukazují na Boží
charakter a přináší útěchu člověku, který prochází hluboko zakořeněným
utrpením.115
„Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat
na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou
spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho
zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky
protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství
provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších
časů.“ (Ž 23)

3.5.2. Pro rozčarované a zahořklé
Člověk, kterému se zhroutil celý svět, zažívá mnoho negativních pocitů.
Tyto pocity je potřeba ventilovat, aby nedošlo k zahořknutí. Jakmile se podaří
je ventilovat a dotyčný začíná prožívat pozitivnější pocity a postoje, může mít
pastor připraveny kartičky s dalšími verši, které může nemocnému poskytnout
pro zamyšlení. Pro inspiraci Oates uvádí tyto texty: Ž 37,5-7; Ž 27,13-14;
Mk 11,25; Žd 12,12-15.116
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3.5.3. Pro špatné svědomí a duši zasaženou hříchem
Vina založená na skutečnosti lidi znepokojuje. Když jim začíná docházet,
že se svou vinou stojí před Bohem a ne pouze před lidmi, začínají hledat
odpuštění. Nesnaží se z viny vymluvit a nechtějí slyšet, že je vše v pořádku,
když sami vědí, že není. Hledají odpuštění a přijetí. Ví, že opravdové odpuštění
a přijetí mohou najít pouze u Boha.117
Zamyšlení nad biblickými texty může člověku trpícímu vinou přinést úlevu
a uzdravení, neboť Bible ujišťuje o odpuštění.
„Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí
jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ (Iz 1,18)

Autor navrhuje také tyto texty: Iz 1,18; Mt 11,28-30; 1J 1,9; Žd 4,15-16;
Ř 8,26; J 8,11; J 8,31; 1J 3, 1-3.118
3.5.4. Pro zasažené obavami
V tomto bodě osobou zasaženou obavami myslím někoho, kdo má z něčeho
oprávněné obavy. V pastorační práci s nemocnými jde například o pacienty,
kteří leží v nemocnici s nějakou vážnou chorobou nebo čekají na operaci,
jenž může vést k vážným zdravotním komplikacím nebo úmrtí nemocného,
pokud se nepodaří.
Při setkání s takovým člověkem může mít duchovní tendenci vztahovat
se k biblickým textům, kde Ježíš mluví o tom, že nemáme mít starosti
o budoucnost. To má za následek, že nemocný nabude dojmu, že je podle Bible
špatné mít strach tváří v tvář skutečnému nebezpečí. Nakonec je nemocný
psychicky paralizován nejen strachem samotným, ale i pocity viny a výčitkami,
že se bojí. Proto je vhodné se v těchto chvílích obracet spíše k textům v Písmu,
které motivují k vytrvalosti a vztahují se k pokoji a naději, protože dodají více
odvahy.
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„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost,
ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit
od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 8,38-39)

Není doporučováno připomínat pasáže o strachu, neboť dodávání další
pozornosti strachu by jen umocnilo jeho sílu. Vhodnými texty jsou například:
J 14,26-27; 2. Kor 4,16-18; Ř 8,38-39; Fp 4,5-7; 1. Pt 1,21; Žd 12,1-2119
3.5.5. Pro umírající
Svatošová ve své knize „Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?“
doporučuje zdravotníkům, aby pacientům se smrtelnou prognózou, kteří mají
hrůzu ze smrti, četli text z Matoušova evangelia o Posledním soudu:
„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm
po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno
od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl
jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen,
a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí:
‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne
jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně
jste učinili.‘“ (Mt 25,31- 40)

Zde doporučuje čtení úmyslně ukončit přesto, že pokračuje popisem toho,
co se stane těm, kteří nepomohli.120
Jako zdravotník má se čtením tohoto textu zkušenost, že to pacienta
většinou uklidní. V případech, kdy pozorovala opačnou nebo jinak negativní
reakci, to pro ni bylo signálem k doporučení pacienta do péče nemocničního
kaplana, jiného duchovního nebo psychologa, pokud pacient s duchovní péčí
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nesouhlasil. Upozorňuje také na fakt, že odmítnutí duchovní péče nemusí být
pacientovým posledním slovem a je třeba mu dát prostor si to rozmyslet a být
znovu k dispozici.121

3.6. Bible jako pomocník k modlitbě
Modlitba je neodmyslitelnou součástí pastorační péče o nemocné. Duchovní,
který se této péči věnuje, se modlí jednak za sílu unést břemena těch,
kteří za ním přichází, ale také za nemocné přímo u jejich lůžka. Bible je
nedocenitelným pomocníkem modlitby v pastorační práci, protože je převážně
sama modlitbou. Někdy je obtížné hledat vlastní slova, která by plně vystihovala
naše prosby a zároveň máme tendenci při modlení hledat slova znějící podobně
vznešeně jako některé modlitby v Bibli. Pro inspiraci je dobré si jednotlivé
modlitby v Bibli podtrhnout a případně i přeformulovat do srozumitelnějších
slov a vytisknout.122
Při návštěvě může nemocný nemocný požádat o společnou modlitbu nebo se
pastorační pracovník sám rozhodne modlitbu nabídnout. Ve druhém případě je
třeba, aby pacient s modlitbou souhlasil. Taková modlitba by měla navazovat na
rozhovor s pacientem. Druhá část modlitby by měla vést k Bohu. Může se
jednat o přímluvnou modlitbu s prosbou, aby pacient pocítil Boží lásku
a připomněl si mnohá biblická zaslíbení. „Jako když někoho utěšuje matka, tak
vás budu těšit.“ (Izajáš 66,13) Při modlitbě je vhodné užít křestní jméno, aby si
nemocný uvědomoval, že se jedná přímo o něj.123
Uvádím zde vlastní překlad modlitby založené na 2. Kor 1,3-7, kterou Oates
dává jako příklad modlitby za trpícího:
„Buď pochválen Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, Otče milosrdenství a Bože veškeré
útěchy. Potěšuj tohoto svého služebníka/služebnici v jeho/jejím soužení, aby i on/ona
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mohl/mohla těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, které se jemu/jí
samotnému/samotné dostává od tebe, Bože. Ať v utrpení Krista, které s ním prožívá, na něj/ni
může skrze Krista přijít i pokoj. Amen.“ 124, 125

3.7. Bible jako instrukce
Bible nám má co říci k tématům, která řešíme v různých situacích v životě. Není
proto divu, že přichází bezradní lidé za duchovními, aby jim zprostředkovali,
co se v Bibli o jejich problému píše. Jedním z takových témat může být i nemoc.
Pastorační práce se zaměřuje na člověka, proto by si duchovní měl nejprve
zjistit kontext jeho otázky, než na ni začne odpovídat. Nejprve by se s autorem
otázky měl trochu seznámit a zjistit, proč se ptá; jak ho to napadlo; jestli se tím
snaží naplnit nějakou potřebu nebo jde o pouhou zvědavost. 126
Je třeba znát rámec, ze kterého dotyčný přichází, jakými úspěchy
a neúspěchy si prošel; jaké jsou jeho vztahy s rodinou a s kolegy; jak hluboké
jsou jeho znalosti Písma, aby byl poradce schopen odpovědět na jeho otázky
tak, aby opravdu reagovaly na jeho otázky. Příklad vidíme v Ježíšově jednání,
když jednal s člověkem, který chtěl vědět, co dělat, aby měl podíl na věčném
životě. V příběhu Ježíš nejprve zjistil okolnosti otázky a pak teprve muži
odpověděl127:
„Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho:
„Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi
říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš
krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“ On mu na to
řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl:
124

125
126
127

Modlitba za trpícího v originále: „Blessed are thou, o God, thou who art the Father
of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Comfort
this thy servant in all his /her/ affliction, so that he /she/ may be able to comfort those
who are in any affliction, with the comfort with which he himself /she herself/ is
comforted by thee. Even as he /she/ shares in Christ's sufferings, so through Christ ma
he /she/ share abundantly in comfort too. Amen“
OATES. s. 109.
OATES. s. 72.
OATES. s. 73.

„Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi;
pak přijď a následuj mne!““ (Mk 10,17-21)

Je rozdíl v tom, jak budeme jednat se studentem technického oboru
a jak budeme o otázkách týkajících se Bible mluvit se studentem teologie;
podobně jako mluvit s mladým člověkem který vyrostl v církvi a prošel nedělní
školou nebo s mladým člověkem, který pochází z jiného, než křesťanského
prostředí.

Každý

z

nich

potřebuje

slyšet

něco

jiného. 128

Člověku

z nekřesťanského prostředí pomohou spíše základní biblické pravdy a „církevní
odchovanec“ už základní pravdy zná a může se tedy zabývat složitější
problematikou. Budeme také muset volit mezi využitím různých slov, protože
ten, kdo v církvi nevyrostl nemusí rozumět významům slov, která se v církevním
prostředí sice používají běžně, ale mimo něj v jiném kontextu nebo vůbec ne.

3.8. Biblický text x výklad
S texty v Písmu je možné nakládat dvěma způsoby. První z nich zkoumá,
co chtěl autor textu říci čtenářům, co bylo jeho záměrem a v jakých okolnostech
text psal. Druhý přístup nechává čtenáře, aby na sebe nechal text působit. 129
Je nutné rozlišovat, mezi informacemi v Bibli a našimi interpretacemi.
Jde o rozdíl mezi zaznamenanými fakty a výklady těchto fakt pomocí dedukce
a indukce. Zde hraje roli odborné teologické vzdělání duchovního, které by
mělo poskytovat potřebné informace o historických souvislostech příběhu,
nesrovnalostech nebo potížích v překladu, zvycích a tradicích biblické doby,
širším kontextu daného textu a podstatných rysech autorova způsobu
přemýšlení v souvislosti s událostmi v jeho životě.130
Kompetence duchovního nevychází pouze z jeho oficiálního postavení do
této role (ordinování kazatelem, pověření kaplanskou službou apod.), ale také
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z jeho osobní snahy porozumět Písmu a z toho plynoucího množství
konkrétních informací, ke kterým má přístup.131

3.9. Osobní příprava doprovázejícího
Pokud křesťan žije každý den v osobním vztahu s Bohem, je si vědom toho,
co mu Bůh sděluje skrze Bibli. Jednou z těchto věcí je poslání, jež Kristus vyřkl
před tím, než byl vzat do nebe, a které je dané každému křesťanovi: „Jděte do
celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15) Evangelium je
dobrá zpráva o tom, že Bůh má rád všechny lidi včetně těch nejhorších zločinců.
Všem lidem nabízí odpuštění hříchů a smíření s ním samotným. Tuto dobrou
zprávu by si žádný křesťan neměl nechávat sám pro sebe, ale hlásat ji,
ať už slovy nebo skutky.132
3.9.1. Bible není encyklopedie
Mnoho křesťanů, křesťanských poradců a pastoračních pracovníků nevyjímaje,
užívá Bibli jako encyklopedii nebo slovník, který je určen k vyhledávání
informací podle konkrétního hesla. Když se objeví problém, najdou si verše,
které se k něm vztahují a vytrhnou je z kontextu. Případně ji vnímají jako
„učebnici systematické teologie“, kde se nachází výčet témat a okruhů,
které si musí křesťan osvojit, aby žil podle Boží vůle. Oba tyto způsoby však
nabízí pouze oddělené části Písma.133
Encyklopedie jsou určeny k tomu, aby si v nich čtenář vyhledal heslo,
které ho zajímá, a v textu encyklopedie se o něm dozvěděl vše potřebné.
Není tak nutné číst další statě, aby problematice plně porozuměl. Bible nebyla
určena k užívání jako encyklopedie o lidstvu. Není uspořádána podle hesel
a chybí v ní mnoho témat, se kterými se lidstvo potýká. Pokud se ji přesto
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snažíme tímto způsobem užívat, dochází k tomu, že její texty přizpůsobujeme
tomu, co chceme slyšet a uniká nám její opravdové sdělení. Pokud chceme
porozumět konkrétnímu tématu z Božího pohledu, nemůžeme se zaměřovat
pouze na texty, které se daným tématem přímo zabývají. V Bibli je každý text
závislý na celku, vše spolu souvisí, vše je propojeno. Nečteme-li jednotlivé
příběhy v kontextu celé knihy, uniknou nám hlubší souvislosti. Biblický přístup
v poradenství neznamená pouze citovat verše, ale zrcadlit ve svých radách celou
biblickou zvěst.134
3.9.2. Podtrhávání textů
Při rozhovorech s různými lidmi vykonávajícími pastorační péči o nemocné jsem
se setkala s jejich vlastními nápady, jak pracovat s Biblí v rozhovoru s těmito
klienty. Jednou z osvědčených zkušeností kazatele Církve bratrské, se kterým
jsem měla možnost hovořit, bylo podtrhávání textů v Bibli. Jako kazatel
ve sboru pastoračně hovoří s různými cílovými skupinami. Chodí za ním lidé
z jeho sboru se svými problémy a ty se mnohdy velmi liší. Někteří řeší konflikty
a problémy v rodině, jiní se chtějí připravit na křest nebo manželství. Jednou
z těchto oblastí jsou i rozhovory s nemocnými. Tento kazatel má dobrou
zkušenost s tím, že si pro každou z hlavních oblastí, které v rozhovorech s lidmi
řeší, pořídil speciální výtisk Bible. V příslušném výtisku si pak podtrhával verše
týkající se daného tématu a podle kontextu dopisoval poznámky, v jaké situaci
je vhodné je použít. Díky těmto poznámkám je pro něj bylo snazší texty
v případě potřeby rychle vyhledat.
3.9.3. Učení biblických veršů zpaměti
Dobrou pomůckou jsou verše naučené zpaměti. Podobně jakjo podtržené texty
pomohou pastoračnímu pracovníkovi vybavit si v případě potřeby správný verš.
Je však nutné užívat je pouze v situacích, kdy je to vhodné a v kontextu celého
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textu, kde se nachází. Neměly by působit jako výplň rozhovoru ani jako
automatická odpověď. Také by neměly být vysloveny v nevhodnou situaci. Boží
slovo mnohdy může hojit rány a je proto vzácným darem, se kterým by se mělo
i patřičně zacházet.
Pacient pozná, zda vyřčený biblický text oslovil i pastoračního pracovníka,
zda je mu povzbuzením a posilou a podle je také slyší a chápe.135
3.9.4. Osobní ztišení
Z křesťanského pohledu jsou velmi podstatné osobní kvality pastýře, který se
stará o svěřené ovečky a hodnoty, se kterými Boží Slovo předává.
„Dobrý pastýř nejprve musí sám následovat cele Krista, žít Boží Slovo a svůj
život prosytit evangeliem. Teprve pak může pečovat o druhé.“136
Moderní vědy jako je například psychologie se zabývají pomocí člověku
a způsoby, jak to pomoci dosáhnout, co nejlépe. Společnost usiluje o to,
aby každý, kdo odborně pracuje s lidmi, měl alespoň základní vzdělání v tomto
oboru. Podobně by to mělo být i s odbornými znalostmi v pastorační práci
obecně. Dvě největší přikázání v Bibli říkají, že člověk má milovat na prvním
místě svého Boha a na druhém své bližní. To se stává dobrým východiskem pro
pomoc druhým lidem. Křesťanství má něco, co lidé v moderní době často
postrádají a tím je důraz na lásku.137
Křesťanská literatura obecně, ať už jde o různá zamyšlení nad Písmem nebo
teologické rozbory a zejména Bible samotná, mají poradci mnoho,
co nabídnout. Skrze všechny zmíněné prostředky může Boha poznávat a učit se
dávat ho na první místo v životě. To se pak promítá do celého jeho života
a umožní to i kvalitnější pomoc druhým lidem.
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3.9.5. Přizvání Boha do vztahu s pacientem
Základní dovedností k pomoci pacientovi je umění naslouchat. Správně
porozumět tomu, co pacient sděluje slovně i mimoslovně. S tím je spojeno
i účinné naslouchání duši a jde-li o věřícího, pak také přizvání Boha do vztahu
s pacientem.138 Jak nás nabádají Žalmy: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej
v něho, on sám bude jednat.“ (Ž 37,5)
3.9.6. Metoda „klika a rohožka“
Metoda „klika a rohožka“ je pracovní název používaný Marií Svatošovou pro
krátké ztišení před návštěvou pacienta. Jedná se o praktickou radu, jak přivést
Boha do vztahu s pacientem bez ohledu na to, zda jsme nebo nejsme věřícími
lidmi.
Pro práci s lidmi a jejich duchovními potřebami je žádoucí odborné vzdělání.
Přesto, pokud bude scházet láska, pokora a otevřenost k působení Ducha
svatého, vědomosti nemocnému nepomohou a naopak mohou i uškodit.
Tato metoda spočívá v tom, že se přicházející na chvíli zastaví na opravdové
nebo pomyslné rohožce před pacientovým pokojem, vezme za kliku
a na krátkou chvíli se ztiší v modlitbě. Autorka ji navrhuje takto: „Pane Bože,
jestli myslíš, tak já tam tedy jdu. A jestli chceš, abych mu něco řekla, tak mi
pověz co, a já slibuji, že to řeknu.“ A teprve po tomto ztišení vejde do
místnosti.139
Takto popsaná modlitba je vhodná pro věřící pomáhající. Pro případné
nevěřící návštěvy Svatošová navrhuje její úpravu v tom, že před samotnou
modlitbu může dotyčný vložit: „Jsi-li, Bože...“. Opakované vložení „jsi-li“
nakonec může samotného doprovázejícího přivést k víře v Boha.140
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3.9.7. Příklad Ježíše Krista
Z jednání Ježíše Krista s nemocnými si mohou lékaři a všichni pracovníci
s nemocnými lidmi brát příklad i v dnešní době. Uzdravování a tedy i jednání
s nemocnými tvořilo velkou část Kristova působení na zemi. Nový zákon
zmiňuje větší množství příběhů, kdy Ježíš uzdravoval, než kdy kázal nebo
vyučoval. „Mistr z Galileje v nich vystupuje jako terapeut s otevřeností
a kongruencí, hlubokou empatií a bezpodmínečným přijetím trpícího.“141
Lékař, Štěpán Rucki, ve své knize uvádí, co si z Kristova jednání s lidmi bere
jako inspiraci pro své povolání:
„Ježíš nikdy neuzavřel svou praxi před pacienty, i když měl plno. Nikdy nevyžadoval,
aby se nemocní objednávali. Ti, kteří přišli nečekaně, byli vždy vítáni. Dokonce i přesto,
že byl velmi zaneprázdněn. Když se objevil na veřejnosti, byl neustále zastavován
s požadavkem o konzultaci. Bylo to v chrámu, během jídla, po cestě. Avšak přes tento trvalý
tlak si stále držel svůj laskavý a soucitný přístup.“ 142

My, lidé, si často zavádíme denní řád. Plánujeme a zapisujeme si svůj
program. Pak se snažíme svého plánu držet a cítíme se obtěžováni, když nás
někdo vyruší, protože to omezuje účinnost naší práce. 143 Následkem toho se
vymluvíme na nedostatek času, jsme mrzutí nebo jednáme jinak nehezky. Ježíš
měl pravděpodobně také plán na každý den. Přesto se nechal vyrušit, když
za ním někdo přišel s naléhavou žádostí o pomoc. Jednal laskavě a povzbudivě,
jak můžeme vidět na příkladu Jaira a ženy s dlouholetým krvácením,
kteří za ním přišli, když byl očekáván zástupem:
„Když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj už všichni čekali. Tu k němu
přišel muž, který se jmenoval Jairos; byl to představený synagógy. Padl Ježíšovi k nohám
a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou,
a ta umírala. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnily. A byla tam žena, která měla dvanáct
let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí
141
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krvácení přestalo. Ježíš řekl: „Kdo se mne to dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti,
kteří byli s ním: „Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!“ Ale Ježíš řekl: „Někdo se
mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla.“ Když žena viděla, že se to neutají, přišla
chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla
hned uzdravena. A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.“ Když ještě mluvil,
přišel kdosi z domu představeného synagógy a řekl: „Tvá dcera je mrtva, už Mistra
neobtěžuj.“ Ježíš to uslyšel a řekl: „Neboj se, jen věř a bude zachráněna.““ (L 8,40-50)

3.10. Zneužívání Bible v pastoraci
Doposud jsem se v kapitole o využití Bible v pastorační práci s nemocnými
věnovala pozitivním příkladům, kdy může přinášet uzdravení a pomoc
nemocnému. V této podkapitole se chci zaměřit na další způsoby využití Bible,
které s sebou mohou nést negativní důsledky, jinak řečeno její zneužívání.
3.10.1. Bible jako trest
Ke zneužívání Bible k nesprávným účelům může docházet snadno a nemusí to
být nutně vědomě. Jedním z příkladů je využívání Bible jako potrestání. K tomu
dochází jednak ze strany rodičů a učitelů vůči jejich dětem, ale může se to stát
i v pastoračním rozhovoru. V případě, že je takto trestáno dítě, může se u něj
vyvinout strach. Tímto způsobem by tedy Bible neměla být používána.144
V pastorační práci s nemocnými se v tomto smyslu nabízí starozákonní texty,
kde je nemoc vnímána jako trest za hřích. Jak už bylo zmíněno dříve, hlavním
cílem pastorační práce s nemocnými je nemocnému pomoci a ne ho zastrašit.
3.10.2. Bible jako obhajoba vlastních názorů
Jedním z nebezpečí, kterým se duchovní i další lidé pracující s Biblí, pokouší
vyhnout, je její využívání ke vnucování vlastních názorů a přesvědčení jiným
lidem. Jedná se zejména o přesvědčení, jenž mají nějaký biblický základ, ale jsou
ovlivněna prostředím, ve kterém se dotyčný vyskytuje.145
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Závěr
Záměrem této bakalářské práce bylo poukázat na různé možnosti využití Bible
jako základní knihy křesťanství v pastorační práci s nemocnými. Jako součást
sběru informací a podkladů pro její sepsání jsem měla možnost navštěvovat
nemocné pod vedením kaplana v Nemocnici na Homolce v Praze. Seznamovala
jsem se s jeho prací a pozorovala, jak je možné Bibli používat při rozhovoru
s nemocnými. Dále jsem vedla rozhovory s dalšími pracovníky, kteří se věnují
pastoraci nemocných, abych si dokázala vytvořit co nejlepší představu o práci
s touto cílovou skupinou.
První kapitola práce je věnována obecným informacím, abych čtenáři ujasnila
pojmy užívané v textu a uvedla ho do obecné pastorační péče a v návaznosti
na to i do pastorační péče o nemocné.
Ve druhé kapitole se věnuji pastýřskému motivu v Bibli. Považuji ho za velmi
podstatný pro pastorační práci obecně. Pastorační pracovník, ať už se soustředí
na jakoukoliv cílovou skupinu, by měl vědět, co jeho práce obnáší. Texty
o pastýřích a o Bohu jako pastýři mohou být pro pastoračního pracovníka
inspirací pro jeho vlastní přístup ke klientům. Mohou mu být také vodítkem,
zda vykonává svou práci dobře. Považuji je za dobrý zdroj pro domácí přípravu
na rozhovory s nemocnými.
Ve třetí kapitole uvádím některé ze způsobů, jak je možné využívat Bibli
v pastorační práci s nemocnými. Zmiňuji zde některé psychoterapeutické směry,
v jejichž praxi jsou biblické texty využívány běžně a snažím se krátce
charakterizovat jejich princip. Jedná se o hagioterapii, která je původem českým
psychoterapeutickým směrem a o dva další přístupy pocházející ze Spojených
států amerických. Dále se věnuji dalším postupům práce s Biblí v pastoračních
rozhovorech s nemocnými mimo specializovanou psychoterapii.
Při sběru informací jsem zjistila, že se názor využívání Bible v pastorační
práci liší jednak člověk od člověka, ale také církev od církve. Některé církve

vedou své členy k tomu, aby si pravidelně četli Bibli, jiné se k tomuto tématu
nevyjadřují. Proto existují pastorační pracovníci, kteří při své práci Bibli
nevyužívají téměř vůbec a ani ji pravidelně nečtou, jiní si ji berou vždy s sebou
a tráví čas jejím studiem. Způsoby využití Bible v pastoraci se tedy mnohdy
velmi liší, což se odvíjí částečně od tradice církve, ze které pracovník vychází
a částečně od jeho osobních návyků a názorů.
Používat Bibli při pastoračních rozhovorech s nemocnými však je možné.
Záleží na postoji konkrétního pracovníka a na jeho kreativitě. Při sběru
podkladů a při rozhovorech s různými lidmi vykonávajícími službu nemocným,
jsem se setkala s různými nápady, jak s Biblí pracovat v pastoračních
rozhovorech s nemocnými. Jednalo se o způsoby doporučené v literatuře
i předávané v osobním rozhovoru od jednoho pracovníka k druhému.
V textu se snažím uvádět jednotlivá využití s ohledem na celou pastorační
práci. Za její součást považuji také soukromý život pastoračního pracovníka
a budování osobní víry, přípravu na rozhovory, čtení biblických textů během
rozhovorů, ale také účinky samotné přítomnosti Bible nebo jejího úmyslného
a neúmyslného zneužívání k vlastnímu prospěchu místo soustředění na pomoc
nemocnému. Uvedený výčet není ani zdaleka vyčerpávající. Věřím tomu, že je
možné nacházet další způsoby. Záleží na pastoračním pracovníkovi, zda použije
raději staré a ověřené metody nebo se pod vlivem okamžiku rozhodne
vyzkoušet něco nového.

Seznam literatury
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : český ekumenický překlad. 12.
vyd., (1. opr. vyd.). Praha: Česká biblická společnost, 2001. ISBN 80-8581028-x.
BRZÁKOVÁ BEKSOVÁ, Kateřina. Geriatrická problematika v pastorální
péči: [postulát křesťanské etiky v péči o seniory]. Praha: Karolinum, 2013.
ISBN 978-80-246-2296-5.
DOUGLAS, J. D., ed. Nový biblický slovník. Ilustroval Tomáš PRCHAL,
přeložil Alena KOŽELUHOVÁ. Praha: Návrat domů, 1996. ISBN 80-8549565-1.
Evangelikální forum: sborník evangelikálních teologů: Vztah teologie
a psychologie v pastoračním poradenství. Praha: Návrat domů, 2004, s. 5-14.
ISBN 80-7255-056-X.
FOUILLOUX, Danielle. Slovník biblické kultury. Praha: Ewa Edition, 1992.
ISBN 80-900175-7-6.
HAVRÁNEK, Alexandr. Úvahy o pastýřské péči. Praha: Ústřední církevní
nakladatelství, 1986. ISBN neuvedeno.
HOLST, Lawrence E. Hospital ministry: the role of the chaplain today. New
York: Crossroad, 1985. ISBN 0-8245-0697-9.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Křesťanská péče o nemocné. Praha: Advent, 1991.
LOHSE, Timm H. Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství: metodická
příručka. Benešov: EMAN, 2014. ISBN 978-80-86211-95-4.
MARTINEK, Michael. Praktická teologie pro sociální pracovníky. 2. vyd.
Praha: Jabok, 2010. ISBN 978-80-904137-2-6.
MATOUŠEK, Oldřich, KŘIŠŤAN, Alois, ed. Encyklopedie sociální práce.
Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
OATES, Wayne E. The bible in pastoral care. Philadelphia: Westminster Press,
1953.
OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Pastorační
středisko sv. Vojtěcha při arcibiskupství pražském. Praha, 2000.
OPATRNÝ, Aleš. Malá příručka pastorační péče o nemocné. Pastorační
středisko při Arcibiskupství pražském. Praha, 1995.
REMEŠ,

Prokop

a

Alena

HALAMOVÁ. Nahá

žena

na

střeše:

psychoterapeutické aspekty biblických příběhů. Praha: Portál, 2004. ISBN 807178-921-6
RUCKI, Štěpán. Je někdo z vás nemocen?: křesťanský pohled na zdraví,
nemoc a uzdravení. Praha: Návrat domů, c2007. ISBN 807255159-0.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2. přepracované vydání. Praha: Portál, 2004.
ISBN 80-7178-829-5.
SCHULTZ, Samuel J. Starý zákon mluví: Přehled starozákonních dějin
a literatury. 3. vyd. BEE International, 1989. ISBN neuvedeno.
SMOLÍK, Josef. Pastýřská péče. Praha: Kalich, 1991. Studijní texty
Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. ISBN 80-7017276-2.
SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?.
Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4107-9.
TRIPP, Paul David. Nástroj v Božích rukou: lidé, kteří se potřebují změnit,
pomáhají ke změně druhým. Praha: Návrat domů, c2012. ISBN 978-80-7255279-5.

Internetové zdroje
Asociace nemocničních kaplanů: Etický kodex nemocničního kaplana [online].
Praha, 2011 [cit. 2017-03-10]. Dostupné z: http://www.nemocnicnikaplan.cz/
rubrika/6-Eticky-kodex/index.htm
Kurz vyprávění příběhů (tzv. storytellingu) pro nemocniční kaplany. Asociace
nemocničních kaplanů [online]. Asociace nemocničních kaplanů, 2011 [cit.
2017-03-23]. Dostupné z: http://www.nemocnicnikaplan.cz/clanek/204-Kurzvypraveni-pribehu-tzv-storytellingu-pro-nemocnicni-kaplany/index.htm
Hagioterapie: Formální rámec. Hagioterapie [online]. Společnost pro
hagioterapii a pastorační medicínu, 2016 [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://
www.hagioterapie.cz/?page_id=333
Velký lékařský slovník: Nemoc [online]. Praha: Design Studio Maxdorf, 2017
[cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/nemoc
Velký lékařský slovník: Zdraví [online]. Praha: Design Studio Maxdorf, 2017
[cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/zdravi

