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PŘEDMLUVA VYDAVATELE

Gary North

Kniha, kterou se chystáte číst, je jednou z nejvíce devastujících polemických knih, jaké jsem
kdy četl. Každé nové vydání je lepší a lepší – čímž míním, že Ronalda J. Sidera1 je těžší se s ním
vypořádat. A řeknu to ještě více bez obalu: vzhledem k Siderovým náhledům na Boha, člověka,
zákon a autoritu Bible pro něj bylo nemožné vypořádat se už s prvním vydáním. Druhé vydání
znamenalo, že Chilton se nechystá nikam zmizet. Třetí vydání znamená, že fenomén Sider je jako
intelektuální fenomén jednou provždy mrtvý.

Dr. Sider nás nedávno pohostil revidovaným vydáním Bohatých křesťanů ve věku hladu. Při
revidování své knihy porušil jeden ze zásadních životních principů: „Když jsi v díře, přestaň kopat.“
První dvě vydání Chiltonových Produktivních křesťanů ve věku manipulace vinou byla pro každého,
kdo se touto otázkou chtěl zabývat, velmi názornou ukázkou, jak hluboko už se Dr. Sider zahrabal.
Dr. Sider se však nyní se svou revidovanou edicí prokopal ještě o nějakých dobrých deset metrů
hlouběji a nechal všude okolo okraje své ideologické propasti ještě masivnější hromadu omylů a
bludů. Chilton se prostě jen postavil nahoru a celou ji shrnul na hlavu chudáka profesora Sidera.
Myslím, že můžeme s klidem říct, že žádná třetí edice Bohatých křesťanů nebude. Já ale doufám, že
ano.

Když Ron Sider revidoval svou knihu a zcela záměrně odmítl jakkoliv reagovat či odpovědět
na  Chiltonovu  knihu  nebo  jí  věnovat  alespoň  jedinou  poznámku  pod  čarou,  složil  tak  Davidu
Chiltonovi  jeden z  největších možných akademických komplimentů.  Implicitně tak uznal,  že  je
teologicky a intelektuálně zcela neschopný reagovat na kterýkoliv z Chiltonových argumentů, natož
na celou knihu. Znamenalo to, že se rozhodl předstírat,  že Chiltonova kniha neprošla už dvěma
vydáními  a  dotisky a  že  ji  nečetly  tisíce  lidí,  včetně  rostoucího počtu  rozčarovaných bývalých
následovníků Ronalda J. Sidera. Stručně řečeno, znamenalo to, že Ron Sider prohrál svou debatu s
Davidem Chiltonem a  že  ji  prohrál  tak  tragickým způsobem,  že  se  ani  neodvažuje  dát  svým
následovníkům vědět o tom, že Chiltonova kniha vůbec existuje.

Upřímně, kdyby mě někdo zničil tak důkladně, jako byl zničen Dr. Sider, udělal bych přesně
to,  co  on.  Hrál  bych  „pojďme  předstírat,  že  tam  není;  možná  odejde.“  Ne,  když  o  tom  tak
přemýšlím, neudělal bych to. Místo toho bych činil pokání před Bohem za to, že jsem v Jeho jménu
šířil  a podporoval zlo.  Stáhl a odvolal bych vše,  co jsem do té doby napsal,  a veřejně bych to
oznámil. Odstoupil bych ze své učitelské pozice. Vyžádal bych si, aby můj vydavatel neprodával už
žádné mé knihy. Pokud bych na to měl prostředky, skoupil bych jejich zbývající kopie a spálil je.

Jak bych teď zhodnotil intelektuální kariéru Rona Sidera? Nemohu udělat nic lepšího než
ocitovat klasický výrok legendárního herce, učence a teologa Mr. T, kterým popsal šance svého
oponenta v boxerském filmu Rocky III. Ron Sider je mrtvý maso.

1 Pozn. př.: Ronald J. Sider (*17.9. 1939) je americký teolog a sociální aktivista, jehož nejvýznamnější knihou je 
Bohatí křesťané ve věku hladu: Biblická studie (Rich Christians in an Age of Hunger: A Biblical Study; Downers 
Grove, Il: Inter-Varsity Press, 1977), ve které Sider prezentuje evangelikálnímu publiku určitou formu socialismu 
jako biblický náhled na ekonomii. Inspiruje se mimo jiné řadou ideologů zastávajících teologii osvobození. Sider byl
a do značné míry stále je velkým proponentem a propagátorem (až extrémně) levicové politiky v 
(neo)evangelikálním hnutí; jeho kniha Bohatí křesťané prošla řadou dotisků a rozšíření a prodalo se jí více než 500 
000 kusů.



PŘEDMLUVA AUTORA
KE TŘETÍMU VYDÁNÍ

Tato kniha je odpovědí na knihu Ronalda Sidera  Bohatí  křesťané ve věku hladu (1977).
Kniha  Produktivní křesťané poprvé vyšla v roce 1981, v roce 1982 se dočkala druhého, nepatrně
revidovaného vydání. Naším plánem bylo průběžně vydávat dotisky této revidované edice, dokud o
ni  bude dostatečný  zájem.  Díky  Boží  svrchované  prozřetelnosti  však  Dr.  Sider  přišel  se  svým
druhým vydáním (1984) těsně předtím, než jsme se chystali objednat další dotisk. Tato nová edice
Bohatých křesťanů se v některých důležitých bodech liší od první verze knihy (a má zcela novou
sazbu,  takže  se  v  ní  liší  i  čísla  stránek).  Nové  vydání  Produktivních  křesťanů tedy  stálo  před
problémem: Mělo by se zabývat prvním nebo druhým vydáním Siderovy práce? Siderova edice z
roku 1977 je podle mě zdaleka nejsilnější; edice z roku 1984 je značně naředěná. Kromě toho, stále
ještě je v oběhu velké množství kopií verze z roku 1977. Těch se prodalo 144 000 kusů, zatímco
během prvního roku od vydání druhé verze knihy se této verze prodalo méně než 4 000 kopií. Je
tedy jasné, že Siderova edice z roku 1977 měla a má na naši kulturu mnohem větší dopad.

 Tato  edice  Produktivních  křesťanů je  tedy  odpovědí  na  obě knihy.  Hlavní  text  zůstal
prakticky beze změn, kromě korekcí a přidání dodatečného materiálu do kapitoly o Milostivém létě.
Poznámky pod čarou odkazují na Siderovu verzi z roku 1977, odkazy na verzi z roku 1984 jsou v
závorkách.2 Můj první dodatek pak reaguje konkrétně na Siderovo druhé vydání.

Hlavním problémem, který jsem měl při psaní tohoto dodatku, bylo udržet ho v rozumné
délce. V několika posledních letech došlo ke skutečné „informační explozi“, která podporuje mou
tezi ohledně svobodných trhů a vyvrací Siderovu socialistickou pozici.  Bylo prakticky nemožné
držet  krok  s  rostoucí  horou  materiálu,  který  dokumentoval  a  dokazoval  rychle  přibývající  a
zhoršující se selhání socialismu ve všech oblastech a zároveň dokládal to, že potřeby mas zdaleka
nejlépe naplňuje ničím nenarušovaný a neregulovaný řád trhu. (Abyste věděli, co mám na mysli,
projděte si mé poznámky pod čarou a bibliografii a spočítejte knihy, které byly vydány od roku
1981,  kdy  vyšlo  mé  první  vydání.)  Materiálu  je  tolik,  že  jsem  jen  na  základě  těchto  nových
informací snadno mohl napsat celou další knihu vyvracející Siderova tvrzení. Ve skutečnosti lze
dost dobře říct, že Dodatek 1 nemohl vzniknout dříve než teď.

Jedním z nejdůležitějších z těchto nových děl je kniha Charlese Murrayho Losing Ground:
American Social Policy, 1950-1980  (Ztráta půdy pod nohama: Americká sociální politika, 1950-
1980;  Basic Books, 1984),  která přesvědčivě dokazuje,  že právě ty metody, které Ronald Sider
obhajuje, ve skutečnosti v Americe vedly k nárůstu chudoby a utrpení. Murrayho přelomové dílo je
jedinečnou obžalobou naší pomýlené sociální politiky. I v této oblasti, tak jako v tolika dalších, se
humanismus ukázal jako beznadějně zkrachovalý a neschopný. Naše národní sociální politika se
musí vrátit k biblickým plánům a vzorům. Nezbývá žádná jiná možnost.

 To samé platí pro politiku takzvaného „Třetího světa“. I tam se programy navrhované a
prosazované Dr. Siderem (jako například „pozemková reforma“) ukázaly jako kolosální selhání.
Nejočividnějším  a  nejkřiklavějším  příkladem,  ke  kterému  v  nedávné  době  došlo,  je  rozhodně
hladomor  v  Etiopii,  kterému  se  poprvé  dostalo  rozsáhlejší  pozornosti  na  podzim  roku  1984.3

Ačkoliv někteří se snažili z tohoto strašlivého, masového hladomoru vinit kapitalismus a Západ,
faktem je,  že  Etiopie je  v  zásadě učebnicovým příkladem toho,  k  čemu vede ničím nebržděný
socialismus.  Hladomor  způsobil  kolektivista  Mengistu  Haile  Mariam,  jehož  režim  ve  jménu
socialistické „rovnosti“ konfiskoval většinu toho, co občané země vyprodukovali – a pak věnoval
miliardy (46 % HNP) na armádní výdaje, aby si tak udržel zemi ve své krvavé moci. Socialismus je
v  důsledku  politizací  každé  jedné  oblasti  života,  což  je  situace,  které  nelze  dosáhnout  bez
nespočetných  aktů  násilí  a  teroru  ze  strany  vlády  proti  jejím  občanům.  Etiopie  není  žádnou
výjimkou. Skutečností je, že stát zde dokonce celý hladomor zhoršoval a používal ho jako zbraň,
aby si  tak lid  podřídil  a  podmanil.  Do značné míry šlo o  plánovaný hladomor –  a  připravené,

2 Občas se formulace v Siderově verzi z roku 1984 mírně liší od originálu. Tam, kde tomu tak je nebo kde odkazuji 
čtenáře na podobnou pasáž ve verzi z roku 1984, je číslo stránky v závorce a předchází mu „sr.“.

3 Pozn. př.: Překládané vydání knihy původně vyšlo v roce 1986.



vypočítané,  záměrné prosazování  státní  politiky.  Obezřetní  farmáři,  kteří  se  pokoušeli  uskladnit
jídlo z dobrých sklizní pro nadcházející období sucha, byli obviněni z „kapitalistického hromadění
majetku“ a popraveni za zradu vůči socialistickým ideálům. Na zemi pravděpodobně není žádný
národ, který by byl tak otrocky věrný Sovětskému svazu a jeho kolektivistické zemědělské politice.
Mengistuova  socialistická  tyranie  byla  spuštěna  patriotickými  vzpourami  proti  jeho  režimu  v
alespoň dvanácti ze čtrnácti provincií Etiopie (viz Dodatek 5).4

Nápadným kontrastem vůči přístupu „Ať se nají ideologie,“ Sidera a Mengistua byla a je
práce  muže,  který  je  nepochybně  nejpřednějším  ekonomem,  který  se  dnes  věnuje  otázkám  a
problémům Třetího světa, zahraniční pomoci a ekonomie rozvoje. Tím mužem je křesťanský učenec
a badatel Lord Peter T. Bauer z Londýnské školy ekonomie (London School of Economics). Bauer
je  autorem  řady  knih,  které  jsou  naprosto  nepostradatelné  pro  jakoukoliv  důkladnou  studii
ekonomického rozvoje:  Dissent of Development (Disent rozvoje; Harvard, 1971, 1976),  Equality,
the Third World, and Economic Delusion (Rovnost, Třetí svět a ekonomický přelud; Harvard, 1981)
a Reality and Rhetoric (Realita a rétorika; Harvard, 1984). Na poli, které je zaplavené a zamlžené
zmateným  uvažováním,  vágní  rétorikou  a  často  zkrátka  naprostým  bláznovstvím,  jsou  jeho
přímočarý styl a jeho osvěžující,  jasné myšlení nejen vítané, ale jednoduše ohromující.  Peter T.
Bauer je asi nejvíce proslulý, a nejvíce odmítaný, kvůli svému neústupnému trvání na tom, že do
oblasti „rozvojové ekonomie“ je třeba aplikovat ekonomické kánony (a dostatek zdravého rozumu);
že studie rozvoje je jednoduše rozšířením studie ekonomie a funguje podle stejných pravidel.

Tato kniha by nebyla možná bez průkopnického a odvážného výzkumu Lorda Bauera. Je
mým pevným přesvědčením, že až – a neříkám jestli – se momentálně méně produktivní národy
světa pozvednou z chudoby, budou mít, proč za to děkovat dílu P. T. Bauera, a to hodně. Proto jsem
tuto poslední edici Produktivních křesťanů věnoval jemu.

Také chci poděkovat mé manželce Darlene za její milující povzbuzování a moudré rady při
psaní této knihy a za její milostivou pomoc při její přípravě: „Je daleko cennější než drahokamy“
(Př 31:10).

„Opravdu věřím, že nejsem zákoník. Ale z nějakého důvodu tak na lidi působím.“

(Ronald Sider, The Wittenburg Door, Říjen/Listopad, 1979, s. 28).

„Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu
ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte.“

(Matouš 7:15-16)

4 Pro více informací ohledně politiky hladomoru v Etiopii se můžete obrátit na tuto adresu: Philip Nicolaides, 
Accuracy in Media, 1275 K Street, N.W., Suite 1150, Washington, D.C. 20005. Viz také esej o Etiopii v Biblical 
Economics Today, sv. VIII, č. 3 (Duben/Květen 1985). Pro více informací o důsledcích socialistické politiky v 
dalších afrických národech, viz Karl Borgin a Kathleen Corbett, The Destruction of a Continent: Africa and 
International Aid (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982); a Geoffrey Wheatcroft, „The Anguish of Africa“, 
The New Republic (9. a 16. ledna, 1983), s. 18-23.



ÚVOD

„Během  bojů  v  Nikaragui  Nadace  Milostivého  léta  –  služba  magazínu
theOtherSide –  věnovala  peníze  na  jídlo,  léky  a  oblečení.  Část  peněz  šla
sandinistickým guerillám, a díky tomu mohla pomoci jejim bojům.“
(theOtherSide, Září 1979, s. 41).

Náboženství a revoluce
Revoluce  je  náboženskou  vírou.  Všichni  lidé,  stvoření  k  Božímu  obrazu,  jsou  ze  své

podstaty náboženští: veškerá kulturní aktivita je ve své podstatě produktem náboženského postoje
člověka; náš život a uvažování se dějí buď v poslušnosti nebo ve vzpouře vůči Bohu. Všichni lidé,
jak říká svatý Pavel, jsou si své vzpoury vědomi, a to do té míry, že jsou před Bohem zanecháni bez
výmluvy (Ř 1:18-26); otevřený revolucionář je však v tomto ohledu ještě uvědomělejší – proto je
často zjevnějším způsobem „náboženský“ – než řada lidí okolo něj.

Revolucionáři  napříč  celou  historií  vykazují  a  vykazovali  prakticky  ničím  neomezenou
schopnost přivlastňovat si náboženskou terminologii okolní kultury. Jejich spisy přetékají odkazy na
neomylnost, znovuzrození a víru. Revolucionářům v době Francouzské revoluce byla nabízena nová
verze Svatého přijímání,  při  kterém kněz prohlašoval:  „Toto je  tělo CHLEBA,  který my bohatí
dlužíme chudým!“5 Někteří hovořili o „svaté Církvi komunismu“6 a o „rovnostářské církvi, mimo
kterou není žádné spasení“.7 Němečtí revolucionáři publikovali rodinnou devocionální literaturu ke
společnému, responzivnímu čtení, a to včetně „Komunistické modlitby Páně“:

Ať to tak je! Ve tvém svatém jménu
rozvrátíme ten starý bordel.
Žádní páni a žádní služebníci! Amen!
Peníze a majetek musí být zrušeny!8 

Tato tendence mísit  křesťanský jazyk s revolucionářskými koncepty se objevuje znovu a
znovu. Radikál James Nayler v roce 1656 vjel do Bristolu na oslovi, zatímco před něj jeho učedníci
kladli  palmové ratolesti.  Terorista  John Brown o sobě prohlašoval,  že je  Božím andělem smrti.
Adolf  Hitler  se  prezentoval  jako obránce křesťanství.  Jedním vysvětlením tohoto  jevu je  touha
revolucionáře být jako Bůh, nasměrovat veškerou oddanost a náboženskost ke svému vlastnímu
mesiášskému programu. Dalším důvodem, který může být úplně stejně důležitý, je kulturní přijetí
dané  revoluce.  James  H.  Billington  píše:  „Komunismus  by  určitě  s  největší  pravděpodobností
nepřilákal tolik okamžité pozornosti, kdyby od počátku nepřejímal a nepřisvojoval si křesťanské
koncepty.“9

V minulosti bylo evangelikální křídlo křesťanství ve Spojených státech ve svých politických
a ekonomických náhledech obecně konzervativní. Z části se mohlo jednat spíše o otázku instinktu
než  principu,  ale  obvyklým předpokladem bylo,  že  nikdo,  kdo  věří  v  autoritu  Písma,  nemůže
skutečně zastávat socialistickou či revolucionářskou ideologii.

Ale v dnešním evangelikalismu se objevují  nové hlasy,  které  tvrdí,  že  skutečně biblické
křesťanství požaduje centralizované ekonomické plánování a „osvobození“ utlačovaných mas po
celém světě. Snaží se postavit rovnítko mezi věrnost Písmu a přerozdělování majetku. Představy o
sociálních reformách, které se dříve považovaly za specialitu vyšinutých liberálů,  dnes slyšíte v
baptistickém sboru ve vaší ulici.

A přece, to, co káží, je ve skutečnosti Revoluce. Samozřejmě, nepředkládají ji tak směle;
většina křesťanů by se nenechala tak snadno svést, kdyby tito věrozvěstové použili skutečné jméno

5 James H. Billington, Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith (New York: Basic Books, Inc., 
1980), s. 41.

6 Tamtéž, s. 257.
7 Tamtéž, s. 252.
8 Tamtéž, s. 316.
9 Tamtéž, s. 258.



svého  boha.  Proto  se  raději  zaměřují  na  revoluci  po  splátkách.  Výsledky  jsou  nicméně  stejné.
Vyvlastnění  bohatých je  krádež  pod jiným názvem.  Každá revoluce  minulosti  s  sebou přinesla
revoluci významů slov. Obyčejní lidé byli pohnuti a zmanipulováni k neobyčejným skutkům, aniž
by  si  uvědomili,  že  význam  všech  těch  imponujících,  dojímavých  slov  byl  redefinován:
spravedlnost  znamenala  nespravedlnost;  svoboda  znamenala  donucování;  lidskost  znamenala
bestialitu; nenásilí znamenalo válku bez konce.

Známkou  křesťanského  hnutí  je  jeho  ochota  podřídit  se  požadavkům Písma.  Chci  vám
připomenout, že tu nejde pouze o „principy“ vytržené z kontextu a naplněné novým obsahem, ale o
skutečné, konkrétní, explicitní výroky Božího Slova. Například „Nepokradeš“: tento příkaz nesmí
být zrelativizován na základě výmluvy, že daný zloděj nemá žádný chleba. Nesmí být porušen na
základě pochybného a falešného obhajování, že danému zloději měl někdo dávno chleba dát. Jestli
chcete principy, tady jeden je:  krádež je krádež. Snadno se pamatuje, není nijak komplikovaný, a
především  je  biblický.  „Křesťan“,  který  obhajuje  krádež  ve  jménu  sociální  spravedlnosti,  ve
skutečnosti volá po Revoluci, ať už si to plně uvědomuje nebo ne. A nesmíme dovolit, aby krásně
znějící slova skryla to, jaký význam skutečně mají. Velký nizozemský křesťanský historik revoluce
Groen van Prinsterer poukázal na skutečnost, že „kdekoliv, kde se Revoluce dostala ke slovu, se
jasně ukázalo, že považuje zákon za pouhou konvenci, za pouhý produkt lidské vůle.“10 Uvidíme, že
právě tento rys nese i hnutí „křesťanského socialismu“ – že jeho jediným skutečným principem je
princip nevíry:

Princip  nevíry  –  svrchovanost  rozumu a  svrchovanost  lidu  –  musí  při  hlásání
Svobody skončit buď v radikalismu nebo v despotismu: v rozkladu společnosti
nebo ve státní tyranii,  ve které jsou vyrovnány všechny rozdíly,  bez ohledu na
skutečné svobody a skutečná práva.11

Člověk nebo hnutí se mohou hlásit ke křesťanství, ale křesťanskými nebýt; a člověk či hnutí
mohou být křesťanské, a přece mít nebiblické koncepty a představy. Testem a standardem je Písmo
a jedině Písmo. Ne přání, ne „práva“, ne chtění nebo potřeby. Zkoumejte každé slovo, které daný
člověk  říká,  podle  standardu  Božího  bezchybného  Slova.  Ti,  kdo  obhajují  bezzákonný  převrat
společnosti – i pokud je technicky „legální“ – odporují Božím příkazům. Konečným cíle Revoluce
je vždycky nevíra. „Definujícím rysem Revoluce je její nenávist k evangeliu, její protikřesťanská
podstata. Tento rys Revoluce se projevuje ne ve chvíli, kdy ‚se odchýlí od svého směru‘ či ‚dojde do
extrému‘, ale, naopak, právě tehdy, když se svého směru drží a když dojde k závěru a cíli svého
systému,  ke  skutečnému  závěru  svého  logického  vývoje.  Jedná  se  o  rys  Revoluce,  který  k  ní
neoddělitelně  patří.  Revoluce  ho  nikdy  nedokáže  setřást.  Je  neoddělitelnou  součástí  jejího
samotného principu a vyjadřuje a odráží její  podstatu. Je znamením jejího původu. Je známkou
pekla.“12

Brutalita Francouzské revoluce nebyla endemická pouze pro tuto jednu konkrétní situaci: je
zásadní  součástí  samotné  podstaty  Revoluce  jako  takové.  Všechny  revoluce  začaly  upřímným
voláním  po  osvobození;  vše  pokračovalo  neustále  přibývajícím  ospravedlňováním  narušování
svobody; a koncem všeho byly chaos a tyranie. Vzpoura proti Božím věčným standardům nemůže
vést k ničemu jinému.13

Jedním z nejprominentnějších nových hlasů v evangelikalismu je Ronald J. Sider, profesor
teologie  na  semináři  Eastern  Baptist  Theological  Seminary  (Východní  baptistický  teologický
seminář)  ve  Filadelfii.  Je  prezidentem  národní  organizace  Evangelicals  for  Social  Action
(Evangelikálové  pro  sociální  akci),  která  „se  angažuje  v  kázání  a  praktikování  biblické
spravedlnosti a míru“, jak tvrdí její  leták.  ESA sponzoruje širokou škálu aktivit:  politické akční

10 G. Groen Van Prinsterer, Unbelief and Revolution: Lecture XI (Amsterdam: The Groen van Prinsterer Fund, 1973), 
s. 10.

11 Tamtéž, Lecture IX (1975), s. 73nn.
12 Tamtéž, Lecture VIII (1975), s. 29nn.
13 Viz Otto Scott, Robespierre: The Voice of Virtue (Ross House Books, P. O. Box 67, Vallecito, CA 92521). Tato 

poučná a naprosto děsivá kniha je nutností pro všechny, kdo si přejí studovat vzestup a postup revolucí.



skupiny, konference pro pastory, ekonomické semináře, traktáty, informační bulletin, „církevní rady
pro spravedlnost a právo“ a tak dále. Sider sám pořádal konference v USA i v zahraničí, které se
zabývaly otázkou sociální spravedlnosti, zvláště pak v oblasti „prostého života“, tedy žití tak blízko
životnímu minimu, jak je jen možné, aby se člověk mohl o svůj zbývající příjem rozdělit s druhými.
Napsal  řadu  článků  pro  několik  „standardních“  evangelikálních  publikací,  jako  jsou  časopisy
Christianity  Today a  His,  i  pro  radikálnější  časopisy  jako theOtherSide.  Časopis  theOtherSide
(druháStrana)  je  vydáván  organizací  Jubilee  Fellowship  (Společenství  Milostivého léta),  kterou
založil Sider sám a která ve Filadelfii sídlí na stejné adrese jako ESA. Jubilee Fellowship prodává
„produkty  Třetího  světa“  a  spravuje  nadaci  Jubilee  Fund  (Nadace  Milostivého  léta),  charitu
osvobozenou  od  daní,  která  během  revoluce  v  Nikaragui  posílala  peníze  sandinistickým
(marxistickým) guerillám. (Zatím se mi nepovedlo zjistit, jak financování teroristů slouží k šíření
„biblické spravedlnosti a míru“.)

Sider se pravděpodobně nejvíce proslavil svou knihou Bohatí křesťané ve věku hladu,14 která
podrobně předkládá a vysvětluje filozofii křesťanského socialismu ESA – ačkoliv Sider přímo tato
slova ve své knize nepoužívá.  Také byl editorem dvou dalších knih:  Living More Simply15 (Žít
prostší  život;  shromážděné  eseje  z  jeho  konference  U.  S.  Consultation  on  Simple  Lifestyle,
Americká konzultace o prostém životním stylu) a  Cry Justice (Volání po spravedlnosti; anotované
biblické citace na téma chudoby).

Cílem této knihy je přezkoumat a vyvrátit Siderovu tezi z pohledu biblického zákona.16 Mou
pozicí je, že Bible volá po svobodném trhu, do kterého stát nijak nezasahuje. Nejedná se však o
„čistý“  laissez-faire ekonomický systém v anarchistickém nebo antinomiánském17 slova smyslu:
zákony Bible některé aktivity jasně zakazují. Nejvyšší autoritou není to, jestli spolu dvě nebo více
dospělých osob souhlasí. Každopádně však platí, že vláda nesmí zasahovat do normálních tržních
transakcí. Ceny a mzdy musí stanovit spotřebitelé v kontextu nabídky a poptávky. Stát nemá právo
dotovat některá odvětví průmyslu ani zakazovat člověku, aby měl zisk. Dobročinnost probíhá na
úrovni jednotlivců, ačkoliv není zcela „dobrovolná“, jelikož ji přikazuje biblický zákon – ale na
druhou stranu, zákony ohledně dobročinnosti neprosazuje stát: Bible v případě neposlušnosti vůči
zákonům o dobročinnosti nepředepisuje žádný státem vykonávaný trest. Bible se staví proti všem
formám socialismu a etatismu.

Je Ronald Sider marxista? On sám tvrdí, že ne,18 a v technickém slova smyslu není důvod o
tom pochybovat, ačkoliv je faktem, že Sider zastává celou řadu marxistických ekonomických bludů.
Ale Marxismus není jedinou formou socialismu; konec konců, Hitler byl také socialista. (Běžná
představa, že nacismus a komunismus jsou zcela antitetické, je naprosto mylná: v obou případech se
jedná o systém plánované ekonomiky, ve kterém stát kontroluje a ovládá výrobní prostředky. Hans
Sennholz jednou popsal rozdíl mezi nimi následovně: „V Rusku byli zastřeleni všichni vlastníci,
zatímco v Německu byli zastřeleni všichni vlastníci, kteří neposlechli.“ Nepřátelství mezi nacisty a

14 Ronald J. Sider, Rich Christians in an Age of Hunger: A Biblical Study (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 
1977). Odkazy na druhé vydání (1984) jsou v závorkách.

15 Ronald J. Sider, Living More Simply: Biblical Principles & Practical Models (Downers Grove, IL: Inter-Varsity 
Press, 1980).

16 Nejlepší expozice na toto téma najdete v následujících publikacích: James B. Jordan, The Law of the Covenant: An 
Exposition of Exodus 21-23, (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984); Walter C. Kaiser Jr., Toward Old 
Testament Ethics (Grand Rapids: Zondervan, 1983); Gary North, The Dominion Covenant: Genesis (Tyler, TX: 
Institute for Christian Economics, 1982); a Rousas John Rushdoony, The Institutes of Biblical Law (Nutley, NJ: The 
Craig Press, 1973). Důležitou prací, která aplikuje tuto perspektivu na řadu dnešních otázek a problémů, je kniha 
Herberta Schlossberga Idols for Destruction: Christian Faith and Its Confrontation with American Society 
(Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1983).

17 Pozn. př.: Antinomiánství (z řeckého anti, „proti“, nomos, „zákon“) je učení, které tvrdí, že křesťané jsou milostí 
osvobozeni od povinnosti řídit se Mojžíšovým zákonem. Antinomiáni často odmítají samotný koncept poslušnosti 
jako zákonický: život dobrých skutků podle nich vychází jedině z vnitřního díla Ducha Svatého. Zdroj: 
Encyclopædia Britannica. Antinomiánství jasně protiřečí pasážím jako Mt 5:17-19; Ř 3:31; Ř 8:7-8; 1. Kor 9:8-9; Ef
6:1-2; 1. Tim 5:18-20 a mnohým dalším. Viz také Greg Bahnsen, By This Standard: The Authority of God's Law 
Today (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1985; v češtině: Podle tohoto standardu: Autorita Božího 
zákona v dnešní době, Antiteze, 2018).

18 Ronald Sider, „Words and Deeds“, Journal of Theology for Southern Africa (Prosinec, 1979), s. 40.



komunisty přišlo proto, že byli rivaly, ne opaky.) Problém leží v tom, že Sider je etatista. 19 Zastává
stanovisko,  že  stát  by  měl  ovládat  a  kontrolovat  prakticky  každý  aspekt  ekonomiky.  Takové
přesvědčení je naprostým popřením všeho, co Bible učí o povinnostech a zodpovědnostech vlády.

  Je Ronald Sider křesťan? On sám tvrdí, že ano. Tvrdí, že „důkazy Ježíšova vzkříšení …
jsou překvapivě silné“ – dokonce tak silné, že Sider uzavírá „Ježíš byl třetího dne pravděpodobně
naživu.“20 Je těžké představit si apoštola Pavla nebo svatého Atanáše, jak říkají něco podobného –
myslím si, že byli o celé věci trošku více přesvědčeni – ale  alespoň je jasné, že Sider je někde v
křesťanském táboře. Navíc, jako „evangelikál“ se staví proti „teologickému liberalismu“, protože
ten  „dovoluje,  aby  naše  přemýšlení  a  náš  život  byly  formovány  náhledy  a  hodnotami  okolní
společnosti spíše než biblickým zjevením.“21 Ale právě přesně to je to, co udělal Sider – dovolil, aby
jeho ekonomické názory byly formovány stále hlasitější socialistickou stranou naší společnosti, ne
Božím Slovem. Ideály Revoluce mají v dlani celý svět.22 Jak řekl John Chamberlain: „Přikázání
‚Nebudeš dychtit‘ znamená, že je hříšné dokonce i pomyslet na to, že bychom jakkoliv zabrali,
zabavili  či  jinak  uchvátili  majetek  jiného  člověka  –  což  je  něco,  co  se  socialistům,  ať  už
křesťanským nebo jiným, nikdy nepovedlo odvysvětlit.“23

Problém,  proti  kterému  stojíme,  je  toto: Socialismus  je  krádež.  Nehovořím zde  o
dobrovolném sdílení se, ale o státem prosazované a vynucované „redistribuci“ majetku. Když vám
někdo – dokonce i vláda – bere vaše vlastnictví v odporu vůči tomu, co říká Boží Slovo, je to
krádež.  A Sider  obhajuje  státní  socialismus.  Jak  uvidíme,  chápe  ho  jako  něco,  co  je  morálně
nadřazené dobrovolnému sdílení se. Což v překladu znamená: Legalizovaná krádež je lepší než
dobročinnost a sdílení se na úrovni jednotlivců. Právě to je ústřední bod našeho nesouhlasu.

 Dalším problémem je jeho používání závisti a viny, kterými se snaží zmanipulovat „bohaté
křesťany“ k tomu, aby přijali socialismus. Jeho argumenty jsou biblické jen navenek; ve skutečnosti
se jedná o psychologické páky, kterými se snaží vyvolat pocity viny. Tato „vina“ není objektivní,
morální  vinou,  ale  psychologickým,  sociologickým pocitem viny  kvůli  tomu,  že  jsme  porušili
nějaký člověkem vymyšlený zákon. Bůh chce, abychom se cítili  vinní jen tehdy, když skutečně
vinní jsme, tedy když jsme porušili Boží přikázání. A v takovém případě je řešením činit pokání a
žít  v  poslušnosti  a  nemuset  už  tedy  prožívat  vinu,  jelikož  Bůh  odpouští  těm,  kdo  se  k  Němu
obracejí.  Ale Sider používá sociologickou vinu jako nástroj k manipulaci,  aby nás připravil  pro
socialismus.24 Siderovy snahy o vyvolání viny jsou nebiblické.

Další aspekty mého argumentu souvisí s ekonomií. Křesťané obecně přenechali ekonomii
sekularistům, a právě proto tolik lidí podlehlo Siderovým socialistickým bludům. Já sám jsem se v
této knize snažil vysvětlit principy biblické ekonomie jasně a jednoduše, bez toho, že bych používal
celé  záplavy  slov,  ale,  zároveň  jsem  jen  pro  jistotu  zahrnul  rejstřík  a  rozsáhlou  bibliografii
spolehlivých knih, přičemž většina z nich se čte poměrně snadno. Samozřejmě, všechny knihy je
třeba zkoumat ve světle Písma – což znamená, že se musíte podrobně a důsledně seznámit s Biblí,
zvláště pak v otázce toho, co říká o ekonomii. V tom je obzvláště důležitá kniha Přísloví a spolu s ní
Mojžíšovy  knihy.  Ekonomie  není  nudná  (v  dnešní  době  se  vlastně  jedná  o  dost  děsivé  téma).
Většina toho, co celý den děláte, je ekonomická aktivita, a proto potřebujete vědět, co Boží Slovo
říká o tak velké části vašeho života.

Nyní je na místě několik slov o tom, jak tuto knihu číst.  Za prvé,  někteří možná budou
dotčeni některými mými, řekněme, dovádivými pozorováními ohledně Siderovy pozice. V tomto
ohledu pevně stojím vedle proroka Elijáše: to, co je směšné, si zaslouží výsměch. A navíc, pomůže
vám to číst dál. Nicméně, navzdory mému občasnému humoru, Sidera jsem zároveň vzal velmi
vážně – on sám se bere smrtelně vážně a jím předkládané metody a postupy jsou prostě smrtící.

19 Pozn. př.: Z franc. Etat, neboli „stát, země“. Sider je tedy „státistou“.
20 Ronald Sider, „Resurrection and Liberation“ v Robert Rankin, ed., The Recovery of Spirit in Higher Education (New

York: The Seabury Press), s. 170nn.
21 Taméž, s. 164.
22 Clarence B. Carson, The World in the Grip of an Idea (New Rochelle, NY: Arlington House, 1979).
23 John Chamberlain, The Roots of Capitalism (Princeton: D. Van Nostrand Company, Inc., 1959; revidováno, 1965), s.

46.
24 Viz Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behaviour (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1970).



Za druhé, první dvě kapitoly tvoří základní argument, na kterém stojí zbytek knihy. Tyto
kapitoly jsou delší,  ale doporučuji čtenáři začít od začátku. Většina z toho, co říkám na dalších
místech, bude předpokládat, že jste strávili a pochopili první dvě kapitoly.

Siderova teze
Možná nyní bude nápomocné představit některé ze Siderových myšlenek těm, kdo je nijak

blíže neznají.  Jedním z hlavních témat je „prostý život“, jak už jsem poznamenal výše. Později
uvidíme,  že  tato  pozice,  kterou  Sider  oficiálně  zastává,  je  podvod (neřeknu  vám ale,  ve  které
kapitole; přečtěte si celou knihu!). Nicméně, základním principem, který je za tímto Siderovým
postojem, je představa, že hřích je nějak vestavěn do struktury reality; že hřích je ve věcech, a že
věci ve skutečnosti dokonce způsobují to, že hřešíme. Zvažte tyto Siderovy výroky:

… majetek je nanejvýš nebezpečný … Ježíš byl tak neamerický, že považoval
bohatství za nebezpečné … Bohatství je nebezpečné, protože jeho svůdná moc nás
velmi  často  přesvědčí,  abychom  odmítli  Ježíše  a  jeho  království  …  Hojnost
majetku nás snadno může  vést k tomu, abychom zapomněli, že Bůh je zdrojem
všeho dobrého … majetek nás pokouší zříci se Boha … bohatství často zatvrzuje
srdce  těch,  kdo žijí  v  blahobytu  … majetek  je  vyloženě  a  jasně  nebezpečný,
protože  často  vybízí  a  povzbuzuje k  lhostejnosti  vůči  chudým,  protože  vede k
nepokojům a válce, protože svádí lidi, aby se zřekli Boha … Majetek je nanejvýš
nebezpečný. Vede k velmi mnoha hříchům … Majetek je nebezpečný … Majetek
je nebezpečný ...25

Pravděpodobně  můžeme  s  klidem  dojít  k  závěru,  že  Sider  se  domnívá,  že  majetek  je
nebezpečný.  Ve  Siderových  slov  se  zdá  jasné,  že  majetek  je  skrznaskrz  zlomyslný,  zákeřný  a
cílevědomě usilující o zlo. Majetek má svůdnou moc. Zatvrzuje naše srdce. Přesvědčuje a vybízí a
povzbuzuje nás. A ačkoliv Sider do celé věci přimíchá i tvrzení, že majetek „není ze své podstaty
zlý“,26 z celé jeho debaty je nicméně jasné, že majetek rozhodně není k ničemu dobrému. Skutečný
křesťan  bude  proti  této  nestvůře  chrabře  válčit.  Sider  doufá,  že  „zvítězí  ve  válce  s  hojností  a
nadbytkem.“27 Co se na celé věci zdá nejzvláštnější, je to, že Sider poté pokračuje a požaduje od
nás, abychom se o tuhle nebezpečnou věc podělili s druhými.

Žerty stranou: existuje vůbec nějaký biblický materiál, který by ukazoval na to, že majetek
nás  skutečně  může  „pokoušet“?  Je  skutečně  „nebezpečný“?  Písmo  takovéto  farizejské,
environmentalistické představy zcela a jasně odsuzuje. A to nejen proto, že by ukazovaly na to, že
viníkem je Bůh, jelikož je to On, kdo veškerý majetek stvořil.

Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost
pak počne a rodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Nemylte se, moji milovaní
bratři. Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u
Něhož není proměny ani zatmění z odvrácení.
(Jakubův 1:14-17)

Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže,
lživá svědectví, urážky.
(Matouš 15:19)

Problémem je hřích, ne majetek. Bůh vlastní všechno, a přece není pokoušen ke zlému (Jk
1:13),  jelikož  je  spravedlivý.  Důvodem,  proč  se  boháč  odvrací  od  Boha,  není,  že  by  ho  jeho
bohatství „svádělo“, ale to, že má zlé srdce. Stejně snadno byste mohli říct, že nedostatek majetku

25 Sider, Rich Christians, s. 120nn [s. 108-12]. Zdůraznění přidáno.
26 Tamtéž, s. 125 [s. 111].
27 Tamtéž, s. 178 [s. 169].



„svádí“ chudého, aby kradl (Př 30:9b). Ale hřích je v srdci padlého člověka. Troufnu si říct,  že
každý, kdo čte tyto řádky, už slyšel velmi běžnou, chybnou citaci 1. Timoteovi 6:10, „Peníze jsou
kořenem všeho zlého.“  Pavel  však říká,  že to,  co vede ke zlým skutkům, je  láska k penězům.
Problém není s penězi ale s člověkem. Ať už je finanční situace ničemy jakákoliv, on vždycky bude
hledat způsoby, jak svůj hřích omluvit. Jestli je chudý, bude závidět a krást; jestli je bohatý, bude se
vychloubat a utlačovat (Př 30:7-9). Ale zbožný člověk řekne:

Vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím se uskromnit a umím
mít  i  nadbytek.  Do všeho  jsem zasvěcen:  být  sytý  i  hladový,  mít  nadbytek  i
nedostatek. Všecko mohu v Tom, který mne posiluje.
(Fp 4:11-13)

Avšak  člověk,  který  závidí,  něčeho  takového  není  schopen.  Vzteká  se  a  stěžuje  si,  co
všechno  chce  a  potřebuje,  ať  už  je  to  skutečnost  či  jen  jeho  představa.  A především  nechce
spokojenost s vlastní situací dovolit druhým. V jiné své poznámce, kterou se snaží vyvolávat vinu,
Sider říká, že kapitalisté „uctívají mamon tím, že si dělají modlu z ekonomického úspěchu jako z
nejvyššího možného dobra.“28 Kdo nebo co  je kapitalista? Je to skutečně tak, že  uctívá peníze?
Rozhodně, mnoho kapitalistů peníze skutečně uctívá – a to proto, že jsou hříšníci, ne proto, že jsou
kapitalisté. Já sám však musím říct, že po přečtení Siderovy knihy zjišťuji, že Sider je posedlejší
penězi a majetkem než jakýkoliv kapitalista, se kterým jsem se kdy setkal.

 Siderovo  extrémní  generalizování  postrádá  jakýkoliv  základ.  Existují  jen  dvě  skutečně
platné definice kapitalisty: (1) člověk, který investoval kapitál v obchodě či podnikání; a (2) člověk,
který  obhajuje  řád  zdůrazňující  svobodné  podnikání/soukromé  vlastnictví,  jinak  známý  jako
kapitalismus. Jakousi odnoží první definice je (3) člověk, který je bohatý – ale tato definice je dost
komplikovaná,  jelikož  zdaleka  ne  všichni  kapitalisté  jsou  bohatí.  Siderův  odpor  vůči  bohatým
způsobil, že tuto třetí definici (kapitalista = bohatý) rozšířil a přišel s (4) člověk, který je zlý. Proto,
jestli investujete v podnikání či obchodě, jestli věříte v legitimnost soukromého vlastnictví, jestli
jste v nějakém slova smyslu kapitalista, jste uctívač mamonu. Peníze jsou vaším bohem.

V tomto kontextu na nás Sider naléhá, ať si pěstujeme „lehkomyslný, lhostejný přístup k
majetku“,29 a  jako  své  ospravedlnění  používá  Kristova  slova  o  tom,  že  nemáme být  úzkostliví
ohledně budoucnosti (L 12:22-31). Pointou této biblické pasáže je zdůraznit skutečnost, že veškerý
ekonomický úspěch přichází od Boha a že náš zájem ohledně budoucnosti nesmí být v konfliktu s
požadavky Jeho Království. Ježíš říká: „Kde je vaše srdce? Kde je vaše motivace? Proč jste naživu?
Co je to, o co usilujete?“ Jestli toužíme po moci, společenském statutu nebo po uznání více než po
naplňování požadavků Božího zákona, hřešíme. „Úspěch“ nepřichází skrze vztekání se, strachování
se  a  závist,  ale  skrze  poslušnost  vůči  Božímu  Slovu  a  důvěru  v  Jeho  prozřetelnost.  To  však
neznamená bezohlednost, lhostejnost či nedostatek plánování ohledně budoucnosti. Znamená to, že
nesmíme  z  bohatství  udělat  svého  boha.  Znamená  to  uvědomění  si  toho,  že  jestliže  Bůh  tak
jedinečně a nádherně pečuje o svá nižší stvoření, není důvod si myslet, že opustí svůj lid. Znamená
to, že na konci pracovního dne můžeme jít spát s vědomím bezpečí, s vědomím toho, že náš Otec v
nebesích nikdy nespí – že Všemohoucí Stvořitel a Pán vesmíru na nás dohlíží a stará se o nás. V
našem podnikání bychom se  měli snažit  uspět.  Cíl  uspět je nutným aspektem každého lidského
skutku. Nikdy se však nesmíme snažit být autonomní.30 Ve všem, co děláme, musíme pracovat v
bázni Boží,  toužit  po tom, abychom Ho naším dílem oslavili.  Žalm 127:1-2 nám dává důrazné
varováni i nádherné zaslíbení:

Pokud  Hospodin  nebuduje  dům,  marně  se  na  něm  namáhají  stavitelé.  Pokud
Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce. Marné je pro vás časně vstávat, pozdě

28 Tamtéž, s. 118 [s. 105].
29 Tamtéž, s. 117 [s. 105].
30 Pozn. př.: Slovo „autonomie“ se odvozuje od dvou řeckých slov: autos (znamenající „sám, vlastní, sebe“) a nomos 

(znamenající „zákon“). Chovat se autonomně znamená stát se sám sobě zákonem.



usedat a jíst chléb trápení, vždyť Bůh dává svému milému spánek.

Bez Božího požehnání je vše, co děláme, marné. Všimněte si, že Bůh neodsuzuje stavitele za
to, že staví dům, ani strážce za to, že střeží město. Tyto úkoly však vyžadují zájem o majetek a o
jeho zabezpečení. Stavitelé a strážci jsou třeba. Nemáme prostě říct „Ať se Pán postará“, bez toho,
že bychom byli prozíraví a přičinili se (a Ježíš nám říká, ať plánujeme dopředu: L 14:28-30). Ale
jestli jsme pod Boží kletbou, žádné množství plánování nám neumožní vyhnout se pohromě. Pokud
Pán nestaví  s  námi,  jestli  neusilujeme o Něj jako o naše největší  dobro,  jsme ztraceni – a náš
majetek nakonec zdědí ti, kdo zbožní jsou (Př 13:22).

Člověk, který žije v poslušnosti vůči Bohu, má hluboké ujištění toho, že Bůh vždycky staví,
vždycky střeží. Může skutečně spát a odpočívat pod Boží prozřetelnou péčí. Ničemní obchodníci v
Ámosově době nebyli schopní o Sabatu spočinout, protože se horlivě a s obavami snažili vydělat
peníze, jakýmkoliv způsobem mohli. Ale Bůh nestavěl s nimi, a když přišla invaze Asyřanů, strážci
Izraele  nebyli  schopní  zabránit  zničení  celé  země.  Bible  pobízí  ke  zbožné  práci,  spořivosti,
přičinlivosti, pracovitosti, vytrvalosti a plánování; ale workoholik je odsouzen tak jako lenoch. Oba
žijí ve vzpouře proti Božímu zákonu. Lenoch nebude pracovat, zatímco člověk, který otročí své
práci, nedokáže spočinout. Ježíš odmítá oba. Poslušnost vůči Němu si žádá pečlivé správcovství a
důvěru v Jeho péči. Získávání bohatství musí probíhat v souladu s Jeho zákonem. 

Ale Boží zákon na Siderovy nebiblické cíle nestačí. Sider s radostí jde daleko za přikázání
zákona  a  požaduje,  že  „veškerý  příjem  je  třeba  dát  chudým,  jakmile  člověk  uspokojil  ty
nejzákladnější nutné potřeby.“31 Proč? Protože to neřekla žádná menší autorita než John Wesley.
Sider cituje Wesleyho vychloubání: „Jestli po sobě nechám 10 liber, vy a celé lidstvo buďte svědky
proti mně, že jsem žil a zemřel jako zloděj a lupič“ – a Sider procítěně přisazuje, že „Wesleyho
praxe odráží biblické principy.“32 Jaké biblické principy? Jaké biblické učení nám říká, že po sobě
nemáme  prakticky  nic  zanechat?  Wesley  rozhodně  nebyl  žádným  zářným  vzorem  biblických
standardů. Mnoho z jeho skutků bylo v do očí bijícím rozporu vůči zákonům Bible.33 A když nás
Boží svaté Slovo informuje, že „dobrý člověk dá dědictví synům synů“ (Př 13:22), jsme na velmi
nebezpečné  půdě,  jestliže  se  od  něj  odchýlíme  na  pouhém  základě  pochybné  autority  Johna
Wesleyho. 

Sider  pokračuje  a  doporučuje  komunální  způsob  života  praktikovaný  skupinami  jako
například Reba Place Fellowship, které praktikují „plné ekonomické sdílení“34 mezi svými členy.
Na to, jak biblická tato praxe je (jako normální způsob života), se zaměříme v Kapitole 12. Písmo
funguje v kontextu  komunity, ne komun.  Písmo nikde neuvádí, že by křesťanským ideálem byla
naprostá ekonomická rovnost. Bůh nás povolal k nadvládě,35 k tomu, aby lidé rozvíjeli zemi podle
svých různých darů a schopností, a tak zvyšovali produktivitu země k Boží slávě. Komunální etika
se nezaměřuje na nadvládu nad zemí, ale na přežití na nejnižším možném minimu. Dávání peněz
nepřináší žádné ovoce v budoucnu: jeho celou funkcí je naplnit okamžité potřeby, zaměřuje se jen
na momentální spotřebu. To neznamená, že bychom neměli dávat své peníze – měli bychom. V
přítomnosti vždy existují nějaké legitimní potřeby. Ale Boží zákon je strukturován tak, že obvykle
velká část příjmu může jít do produkce. Právě to je jediný způsob, jak přinést trvalý, dlouhodobý

31 Sider, Rich Christians, s. 172 [sr. s. 164].
32 Tamtéž, s. 173 [sr. s. 164].
33 Pro podrobnosti o Wesleyho zrádném přivlastnění si nemovitostí patřících Georgi Whitefieldovi, viz Arnold A. 

Dallimore, George Whitfield: The Life and Times of the Great Evangelist of the Eighteenth-Century Revival 
(Westchester, IL: Cornerstone Books, 1980, 2 sv.), 2:36-40, 68-78.

34 Sider, Rich Christians, s. 200 [sr. s. 189].
35 Pozn. př.: Nejedná se o teror nebo „právo silnějšího“, jak by se mohlo z českého slova „nadvláda“ zdát. Jedná se o 

odkaz na Gen 1:28, kde Bůh člověku určuje, co má být náplní jeho života. Kenneth L. Gentry Jr. ve své knize 
Velikost velkého poslání: Křesťanská iniciativa v padlém světě (Antiteze, 2017) definuje nadvládu takto: „Kdyby v 
Edenu nepřišel žádný pád, každý jeden člověk by se vědomě chápal v kontextu nadvlády, tedy podmaňování a 
panování. Právě to je to, co Bůh řekl člověku, že musí být jeho úkolem: sloužit jako Boží zprostředkovatel panující 
nad celou zemí. Holandští kalvinisté v tradici Abrahama Kuypera tomuto úkolu říkali Kulturní mandát. Já ho 
nazývám Smlouvou nadvlády. Smlouva nadvlády Adamovým pádem nezanikla. Vidíme, že při „novém stvoření“ po 
Potopě byla znovu potvrzena (Gen 9:1-5).“



prospěch všem.
Tuto tezi více představím a rozvinu v dalších kapitolách.  Musíme se ujistit,  že ve všem

našem uvažování a konání fungujeme podle jasných nařízení a ustanovení Písma. Bible je zákonem
pro všechny oblasti života. Odchýlit se od ní je  bláznovství – což je slovo, které bychom neměli
používat zbytečně a naprázdno. Z biblického hlediska popisuje stav člověka, který se odchýlil od
Božího Slova, který staví velké programy na vratkém a písčitém základu autonomního uvažování,
který  vědomě  žije  lež  –  člověka,  jehož  koncem je  zničení.  Slova  Otta  Scotta  jsou  při  našem
přezkoumávání Ronalda Sidera a jeho spisů obzvláště relevantní:

Postava Blázna se často chápe mylně. Blázen není šašek ani klaun ani idiot. Spíše
je jakýmsi temným géniem. Protože jestliže génius je ten, kdo je schopný vidět a
propojovat si věci, které normálně nejsou viditelné, blázen je tím, kdo je vidí – a
cíleně se odvrací.36

Část I
BIBLICKÝ ZÁKON A SIDEROVA TEZE

„Nechci, aby stát vykonával sekulární tresty u lidí, kteří se dopustí cizoložství
nebo homosexuálních hříchů. Lidé musejí mít svobodu se v této oblasti rozhodovat sami...“

(Ronald Sider, The Wittenburg Door, Říjen/Listopad, 1979, s. 16).

„Kdyby někdo zcizoložil s provdanou ženou, kdyby někdo zcizoložil s ženou
svého bližního, jistě bude usmrcen – cizoložník i cizoložnice. … Kdyby muž

souložil s mužem, jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni.“

(Leviticus 20:10, 13)

1

BIBLICKÝ ZÁKON A KŘESŤANSKÁ EKONOMIE

Věří  Ronald  Sider,  že  biblické  standardy  zákona,  práva  a  spravedlnosti  jsou  dnes
normativní? Ze zběžného čtení jeho knih a článků by se zdálo, že ano. Sider často cituje biblické
pasáže, o kterých se domnívá, že dokládají jeho tezi. Jeho nejnovější kniha Cry Justice (Volání po
spravedlnosti)  se skoro celá  skládá z  biblických citací.  Odkazuje na biblické zákony, jako jsou
Milostivé léto, sabat, rok odpočinutí, desátky, paběrkování a odškodnění. Kromě toho přichází i s
velkolepým tvrzením o vztahu Bible k ekonomickým otázkám:

36 Otto Scott, James I (New York: Mason/Charter, 1976), s. 13.



Podle  biblické  víry  je  Hospodin  Pánem  všech  věcí.  Je  svrchovaným  Pánem
historie. Ekonomika není neutrální, sekulární sférou, která by byla nezávislá na
Jeho  panství.  Ekonomická  aktivita,  tak  jako  každá  jiná  oblast  života,  se  musí
podřizovat Jeho vůli a zjevení.37

Proto, jestliže Bůh je Pánem ekonomiky, jestliže i tato oblast podléhá „Jeho vůli a zjevení“,
můžeme předpokládat,  že Boží zákony ohledně ekonomiky jsou závazné,  přinejmenším v očích
Sidera a jeho společníků. Toto chvályhodné vyhlášení Božího panství se však rozplývá v prázdnou
rétoriku  ve  chvíli,  kdy  se  na  něj  podíváme  ve  světle  toho,  že  Siderovým  přístupem  je
antinomianismus (proti-zákon-ismus). Poté, co položí otázku, o jaký druh „strukturální změny“ by
křesťané měli usilovat, konstatuje: 

Bible  na  takovéto  otázky  neodpovídá  přímo.  V  Písmu  nenajdeme  žádný
komplexní, obsáhlý plán nového ekonomického řádu...38

To samozřejmě znamená, že si Sider může vymyslet  svůj vlastní plán,  zatímco se ohání
vágními „biblickými principy“, kterými svou tezi ospravedlňuje křesťanské komunitě. Siderův plán
volá po socialistické redistribuci majetku a vládních intervencích – je tedy plánem, který Písmo
rozhodně nepřipouští. Podle Sidera však vychází ze skutečnosti, že „biblické zjevení nám říká, že
Bůh a Jeho věrný lid vždy pracují  na osvobození utlačovaných, a také nám předkládá principy
patřičné spravedlnosti ve společnosti.“39

Prostě a jednoduše, v překladu: tam, kde je Bible ohledně ekonomických otázek konkrétní,
není platná a závazná; kde však Bible uvádí  obecný princip,  který může být redefinován podle
„osvobozeneckých“ záměrů, tam platná a závazná je. Bible se v Siderových rukách stává loutkou
břichomluvce. Nebo, jinými slovy, „Ruce jsou ruce Ezauovy, ale hlas je hlas Jákobův.“ Siderova
teze se na povrch zdá biblická; ale hlas je hlasem Ronalda Sidera.

V následujících kapitolách toto obvinění pečlivě zdokumentujeme a podložíme. Momentálně
se zaměříme na stručný přehled toho, co biblické zákony říkají o ekonomice a vládě. V Písmu ve
skutečnosti je „komplexní, obsáhlý plán“ pro oblast ekonomiky, ale není to plán, který si Sider přeje
prosazovat. Proto musí popírat, že tento plán existuje.

Boží plán: biblický zákon
Křesťanská ekonomie začíná s Bohem Stvořitelem, „který stvořil nebe i to, co je v něm,

zemi i to, co je v ní, a moře i to, co je v něm“ (Zj 10:6). Jakožto Stvořitel je Bůh nejvyšším a
svrchovaným Pánem veškerého svého díla. Žádný aspekt reality není samostatný nebo neutrální:
vše  je  zcela  podřízeno  Jeho  přikázáním.  To,  co  my nazýváme  fyzikálními  zákony  (jako  např.
gravitace, fotosyntéza a principy termodynamiky), je pouze výsledkem a projevem Božího věčného
ustanovení a neustálého díla prozřetelnosti.  A to samé platí  o ekonomických zákonech. Můžete
napsat  Kongresu  (jako  to  jeden  muž  udělal)  a  požadovat,  aby  naši  zákonodárci  zrušili  zákon
nabídky a poptávky; jedná se však o Boží zákon, který nepodléhá lidské kontrole. Svět funguje
podle Božích principů. Člověk – ať už individualistický anarchista nebo totalitní stát – nemůže a
nedokáže porušovat Boží zákony bez toho, že by utrpěl předem ustanovené důsledky, a to v tomto
životě i v tom budoucím. Pokud vzdorujete Božímu zákonu gravitace, zbude z vás kaše; pokud stát
vzdoruje Božímu zákonu čestných peněz, z ekonomiky zbude kaše.

Bible nám říká, že Boží zákon je základem moudrosti, že budeme moudří právě do té míry,
do  jaké  se  podřizujeme  Bohu  a  Jeho  zákonu  (Dt  4:6;  Ž  19:7;  119:98;  Př  9:10;  21:30;  28:7).
Moudrost je schopnost aplikovat principy Božího zákona do konkrétních životních otázek a oblastí
– jako například „spravedlnosti a práva“ (Př 1:3; 2:9). Kniha Přísloví je především a v první řadě
knihou  Moudrosti:  hovoří  o  praktických aplikacích biblického zákona do konkrétních životních

37 Sider, Rich Christians, s. 115 [s. 102nn].
38 Tamtéž, s. 205 [sr. s. 193].
39 Tamtéž, [sr. s. 193].



situací. První třetinu tohoto právního komentáře tvoří jedno dlouhé vybídnutí „získat moudrost“.
Šalomoun  z  různých  perspektiv  zdůrazňuje  důležitost  porozumění  zákonu  a  toho,  jak  se  týká
konkrétních problémů, kterým v životě čelíme. A přece, Šalomoun na dvou místech přerušuje celou
rozmluvu něčím, co by se nám mohlo zdát jako irelevantní odbočka: najednou začíná hovořit o
Božím  stvoření  vesmíru  (Př  3:19-20;  8:22-31).  Samozřejmě,  Šalomoun  ve  skutečnosti  vůbec
nezměnil téma. Pointou obou odboček je, že „moudrostí Hospodin položil základy země“; tedy že
Bůh, který je Pánem fyzického vesmíru, ustanovil v oblastech práva a ekonomiky zákony, které
jsou stejně absolutní a neodvolatelné jako zákony fyziky; a proto se při „fungování“ v Jeho světě
můžete účastnit ekonomických podvodů se stejnou jistotou úspěchu, jako můžete vyskočit z letadla
bez padáku. Úspěch v jakékoliv oblasti života vychází z moudrosti, tedy z řízení se Stvořitelovým
zákonem (Joz 1:8).

Etická vzpoura člověka proti Bohu proto způsobila katastrofu v každé jedné aktivitě a v
každém jednom vztahu člověka. Podstata hříchu v Zahradě – a od té doby neustále – byla pokusem
člověka být sám sobě bohem, stanovit si vlastní standard místo Božích přikázání.  „Budete jako
Bůh,“ sliboval Pokušitel, „budete znát dobré a zlé.“ A jak zná Bůh dobré a zlé? Ne skrze to, že by se
vztahoval  vůči  nějakému  vnějšímu  standardu  spravedlnosti;  pro  Boha  neexistuje žádný  vnější
standard, On sám je standardem. On „zná“ rozdíl mezi dobrým a zlým tak, že sám určuje dobro a
zlo. Jeho zákon je jediným měřítkem dobrého a špatného. A tuto výsadu mu Adam s Evou záviděli.
Chtěli znát dobro a zlo, a to ne skrze to, že by se podřídili vnějšímu standardu spravedlnosti, který
poskytují a vyjadřují Boží přikázání, ale skrze to, že si chtěli uzurpovat výsady božství a sami si
určovat rozdíl mezi dobrým a špatným. Jak apoštol Jan stručně shrnuje: „Hřích je bezzákonnost“40

(1. J 3:4).
„Počkejte chvilku,“ říkáte si. „Není to zákonictví? Nevyhlašoval Ježíš s apoštoly, že jsme

osvobozeni  od  všech  těch  starozákonních  ustanovení?“  Nebylo  by  úplně  fér  odpovědět,  že  i
nejstriktnější poslušnost vůči starozákonnímu zákonu dává mnohem více svobody než „osvícenější“
ustanovení dobrotivých despotů naší federální byrokracie. Toto téma na chvíli odložím a odpovím
vám na vaši otázku přímo: NE.

Začneme  pracovní  definicí  zákonictví.  Zákonictví  nemůžeme  definovat  prostě  jako
důslednou poslušnost vůči zákonu; konec konců, Ježíš Kristus byl plně a dokonale poslušný vůči
zákonu, i v jeho nejmenších detailech – a On rozhodně nebyl zákoník. Skutečný zákoník je člověk,
který se drží jedné nebo více z následujících herezí – konceptů, které Písmo velmi ostře odsuzuje:

1) Ospravedlnění ze skutků. Tohle je nejzásadnější aspekt zákonické víry, který si ošklivili a
odmítali autoři Starého i Nového zákona. Musíme si zde uvědomit, že nikdo nikdy – ani ve dnech
Mojžíšových – nebyl ospravedlněn ze skutků. Jediným základem spasení je dokonané dílo Ježíše
Krista, který plně a dokonale naplnil požadavky Božího zákona a vytrpěl jím stanovený trest jako
Zástupce všeho svého lidu. Představa, že Bůh nás přijímá za své děti kvůli našim skutkům, zcela
odporuje  učení  Písma.  Ten,  kdo  je  zákoníkem  v  tomto  smyslu,  rozhodně  není  ortodoxním
křesťanem.

2)  Nutnost poslušnosti vůči starozákonním ceremoniálním zákonům.  Předtím, než Kristus
přišel,  měl  Boží  lid  povinnost  dodržovat  některé  ceremonie  – oběti,  svátky  a  podobně – které
symbolicky vyjadřovaly způsob, jak člověk může znovu nabýt Boží přízeň. Tyto zákony se naplnily
v Ježíši Kristu, a proto pro nás už nejsou závazné ve svém doslovném znění. Samozřejmě, že je
velmi skutečným způsobem neustále dodržujeme: Ježíš Kristus je naším knězem, je naší usmiřující
obětí, bez Něj nemůžeme přistupovat k Bohu. Proto všichni křesťané tyto zákony dodržují v jejich
skutečném  významu. Ale uvědomte si, co by doslovné dodržování těchto zákonů znamenalo teď,
když Kristus tyto stíny naplnil: kdybyste dnes obětovali beránka, říkali byste tím v důsledku, že
Kristovo usmíření na kříži bylo nedostatečné – že potřebujete nějakou další oběť, abyste byli před
Bohem přijati. To je hereze. Před Kristovým příchodem bylo dodržování ceremoniálního zákona

40 Pozn. př.: V originále je v této pasáži řecký výraz ἀνομίαν, anomian, tedy bezzákonnost; v češtině tento překlad 
používá Pavlík, blíží se mu i ČEP a BK, v angličtině například překlady ESV, RV, NASB, KJV, NKJV. ČSP je zde 
nekonzistentní, protože na řadě dalších míst (např. Mt 23:28; 24:12; 2. Te 2:3, 8) tento výraz překládá jako 
„bezzákonnost“.



poslušností; po Jeho smrti a vzkříšení je to neposlušnost. Falešní učitelé, proti kterým se Pavel staví
v  listu  Galatským,  zastávali  oba  tyto  aspekty  zákonictví  –  spasení  ze  skutků a  vyžadování
dodržování starozákonních ceremonií.

3)  Adresování  třetí  formy zákonictví  vidíme v Římanům 14 a Koloským 2:  Vyžadování
poslušnosti vůči lidským nařízením. Galatské zákoníky můžeme pochválit alespoň za to, že trvali na
biblických ustanoveních. Mýlili se, ale jejich standardy byly alespoň odvozené z Písma. Pavel se
však také musel vypořádat s celou řadou ustanovení, která vycházela jen z lidských předsudků a
domněnek a která se někteří křesťané snažili vnucovat ostatním. Požadovali: „Toho se nedotýkej, to
neochutnávej, na to ani nesáhni,“ ačkoliv Bůh nic takového neřekl. Řada věcí je otázkou svědomí,
vkusu a vlastních důrazů jednotlivců,  a tak to musí zůstat.  Ale my všichni jsme ve svém srdci
diktátoři.  Často  nechceme  nic  jiného,  než  nutit  ostatní,  aby  se  podřídili  našim  vlastním
výstřednostem. V tomto slova smyslu je Ronald Sider zákoníkem. Velmi se blíží tomu – aniž by v
řadě svých výroků tuto hranu překročil  – aby požadoval podřizování se celé řadě nebiblických
standardů.  Křesťané by podle něj  měli  „žít  prostě“,  jíst  méně masa a  žádné banány,  odporovat
výrobě tvrdého alkoholu a rozdat celý svůj příjem, který přesahuje jejich nejnutnější potřeby. Říká
Bible něco z toho? Ne – čímž netvrdím, že musíme jíst hodně masa a banánů (protože ani to nám
Písmo  nepřikazuje).  Pointou  je,  že  nesmíme  nikdy  vyzdvihovat  nějaký  standard,  který  jasně
nevychází z Písma, jako „křesťanštější“ – a už vůbec nesmíme nutit křesťany (jako to dělá Sider),
aby podporovali vládní programy zdanění a redistribuce, které jasně porušují Boží přikázání.

4) Další formou zákonictví – kterou je Sider také vinný – je zaměňování hříchů s civilními
zločiny.  Bible  odsuzuje  jako  hříchy  řadu  věcí,  ale  nepředepisuje  u  nich  žádný  civilní  trest.
Například,  Bůh  rozhodně  považuje  nespravedlivou  nenávist  za  druh  vraždy.  Ale  ačkoliv  Bůh
ustanovil, že vrah má být popraven, pro hřích nespravedlivé nenávisti nic takového neustanovil.
Boží  Slovo  stejným  způsobem  odsuzuje  otrockou  mentalitu  obžerství  jako  hřích  –  a  přece
nezmiňuje žádné civilní postihy či tresty (nebo „daňové stimuly“). Ale Ronald Sider chce, aby se
změnila veřejná politika a obžerství kriminalizovala nebo ho ztížila tím, že ho prodraží oproti tomu,
co by zajistil  svobodný trh.  A znovu,  je  hříchem ignorovat  legitimní potřeby imigrantů;  a  Bůh
vyhrožuje, že národ, který zanedbává cizince, zničí. Bible ale zároveň neustanovuje žádné civilní
tresty za spáchání tohoto hříchu. Jinými slovy, potrestání některých hříchů si vyhrazuje Bůh, který
je  trestá  v  historii  skrze  soudy své prozřetelnosti  a  v  den posledního soudu,  kde  budou přísně
zkoumány  dokonce  všechny  myšlenky  a  záměry  srdce,  a  bude  s  nimi  naloženo  podle  té
nejstriktnější  spravedlnosti.  Rozhodně  je  špatně,  aby  národ  zavedl  jakákoliv  nebiblická  právní
ustanovení, která diskriminují některá etnika. Také je však špatně, aby národ přicházel se zákony
proti diskriminaci, i  pokud je tato diskriminace hříšná – pokud samozřejmě neporušuje biblické
zákony v oblasti civilního práva a spravedlnosti. Například, vláda nesmí nutit černochy, aby jezdili
pouze  v zadní  části  autobusů.  Ale,  biblicky,  je  stejně špatně  nutit  autobusovou společnost,  aby
integrovala či kvótovala své cestující. Písmo nedovoluje ani jednu z těchto možností. Tam, kde Bůh
neustanovuje  příklady  legislativy,  nemáme  právo  ustanovovat  zákony.  Dělat  to  by  bylo
zákonictvím.41 A je  zajímavé a  důležité  si  povšimnout,  že  ačkoliv  Sider  dost  horlivě  usiluje  o
ustanovování  zákonů  tam,  kde  Bůh nepromluvil,  zároveň  stejně  horlivě  ruší  biblické  tresty  za
zločiny,  jako jsou cizoložství  a  homosexualita42 –  čímž jasně  ukazuje  hlavní  motiv  zákonictví:
antinomiánství.  Antinomián  odporuje  prosazování  Boží  autority  v  různých  sférách  a  oblastech
lidského života. Ačkoliv svůj humanismus může schovávat do hávu extrémní náboženskosti (tak
jako farizeové) nebo „radikálního křesťanství“, jeho hlavním cílem je opustit a zrušit Boží zákon a
nahradit ho svými vlastními zákony. Chce „být jako Bůh, znát dobré a zlé“. Navenek se zdá, že
zákonictví a antinomiánství si naprosto odporují; ve skutečnosti však vycházejí ze stejného hříšného
pokusu sesadit Boha z Jeho trůnu.

41 Pozn. př.: Autor zde zmiňuje zákonictví v tom smyslu, že postoj přidávající další zákony ve své podstatě tvrdí, že 
ustanovení Božího Slova nejsou dostatečná ke správnému fungování jednotlivců/společností, že to, co je „zachrání“ 
jsou další pravidla. Ustanovovat další a jiná nařízení, než který Bůh ustanovil ve svém Slově, znamená hledat řešení 
a spásu v lidských nařízeních a tradicích, ne v Bohem ustanoveném Slově, a proto se jedná o samotnou podstatu 
zákonictví, které v Písmu vidíme. Tuto logiku vidíme například v Jk 4:11-12.

42 „Door Interview: Ron Sider“, The Wittenburg Door (Říjen/Listopad 1979, č. 51), s. 16.



Zákon v Novém zákoně
Co o platnosti a závaznosti starozákonního zákona říká Nový zákon? Častým předpokladem

je,  že Kristova smrt a vzkříšení nás osvobodily od jakékoliv povinnosti  zákon dodržovat – a v
kontextu ospravedlnění to rozhodně je pravda. Díky Kristově dokončenému dílu není žádný věřící
pod odsouzením a kletbou zákona: naše povinnosti plně a dokonale naplnil náš Pán. Ale to platilo i
o starozákonních věřících. Například Abraham a David byli ospravedlněni Boží milostí skrze víru
(Ř 4:1-8). Ospravedlnění vírou tedy nemůže být základem pro odmítnutí požadavků zákona, jelikož
i starozákonní věřící, kterým bylo řečeno, že mají zákon dodržovat, byli ospravedlněni vírou stejně
jako my.

Kristovo učení
Jakékoliv  přezkoumávání  novozákonního učení  ohledně zákona musí  začít  tím,  co  Ježíš

Kristus sám prohlašuje o svém vztahu k zákonu a o tom, že požadavky zákona pro Jeho učedníky
trvají:  

Nedomnívejte  se,  že  jsem přišel  zrušit  Zákon  nebo  Proroky;  nepřišel  jsem je
zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země,
nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno
nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi,
bude v Království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude
v  Království  Nebes  nazván  velkým.  Neboť  vám  pravím:  Nebude-li  vaše
spravedlnost  o  mnoho  převyšovat  spravedlnost  učitelů  Zákona  a  farizeů,  do
Království Nebes určitě nevstoupíte.
(Mt 5:17-20)43

 
Za  prvé,  Ježíš  říká,  že  přišel  zákon  „naplnit“.  Co  znamená  „naplnit“?  Pravděpodobně

nejneotesanějším  nepochopením  této  pasáže  je  představa,  že  tím  Ježíš  mínil,  že  přišel  zákon
nahradit nebo ukončit. Právě to zde totiž velmi jasně a konkrétně odmítá: „Nedomnívejte se, že
jsem přišel zrušit Zákon.“ Kristovým záměrem rozhodně nebylo zákon zneplatnit, odvolat či zrušit.
Ani nemínil k zákonu nic přidat nebo ho „dovést k dokonalosti“, jelikož zákon už byl dokonalý (Ž
19:8; Ř 7:12). Někteří si myslí, že náš Pán přidal jakýsi duchovnější či vnitřnější rozměr vnějším
požadavkům zákona, ale ani tato představa neobstojí: již Starý zákon přikazoval vnitřní poslušnost
(Dt 6:5-6; Ž 51:12). Je rozhodně pravda, že farizeové překrucovali zákon tím, že se zaměřovali na
vnější poslušnost (a, jak uvidíme,  ani v tom nebyli konzistentní); a Ježíš je jasně odsuzoval, že
zákon takto převracejí. Dělal to však proto, aby obnovil a znovu ustanovil správné chápání skutečné
podstaty zákona; nevidíme zde přímé vysvětlení toho, jak Ježíš  plánoval zákon  naplnit.  Dalším
výkladem bývá, že Ježíš hovořil o svém vlastním „naplnění“ zákona skrze to, že se mu dokonale
podřídí. Ačkoliv rozhodně je pravda, že Ježíš se  skutečně plně a dokonale podřídil požadavkům
zákona, o tom zde nemluví. Kontext ukazuje, že Ježíš tento výrok používal jako základ pro učení,
že se zákonu mají podřizovat ostatní. Celá pasáž neříká ani jediné slovo o Jeho vlastní poslušnosti.
Naopak, místo toho zdůrazňuje posluchačům jejich povinnost podřizovat se zákonu. Jediný možný
význam slova „naplnit“, který pasáž jako taková podporuje a dovoluje, je to, že  Ježíš přišel plně
potvrdit a ustanovit trvalou platnost a závaznost starozákonního zákona pro Jeho lid.

Navíc, Kristovo potvrzení zákona zahrnuje i jeho nejmenší podrobnosti: „Nepomine jediné
nejmenší  písmenko  ani  jedna  čárka  ze  Zákona.“  I  nejmenší  podrobnosti  zákona  jsou  platné  a
závazné, „dokud nepomine nebe a země“. Ježíš nechtěl, aby někdo zákon měnil o jedinou nejmenší
čárku.  Pamatujme:  hovoří  zde  náš  Pán,  a  tak  Ho my,  Jeho následovníci,  musíme  poslechnout.
„Jestliže  Mne  milujete,“  řekl,  „budete  zachovávat  Má přikázání  … Kdo  má  Moje  přikázání  a

43 Plnější rozbor tohoto textu najdete v knize Grega Bahnsena Theonomy in Christian Ethics (Phillipsburg, NJ: 
Presbyterian and Reformed Publishing Co., 2. vyd. 1984), s. 39-86.
Pozn. př.: Viz také v češtině: Podle tohoto standardu: Autorita Božího zákona v dnešní době (Antiteze, 2018).



zachovává je, ten Mě miluje“ (J 14:15, 21). Křesťané musí s pečlivostí a zájmem dbát na poslušnost
vůči nejmenším podrobnostem zákona – ne proto, aby si zajistili přijetí před Bohem (to pro nás
zajistil Kristus), ale proto, že náš Spasitel nám přikazuje, ať jsme vůči zákonu poslušní. Každá jedna
čárka zákona se týká tohoto věku, až do konce světa.

Ježíš pokračuje a dále zdůrazňuje důležitost poslušnosti.  Říká nám, že Bohu vadí, pokud
někdo porušuje i „jediné nejmenší přikázání“; a učit druhé porušovat je Ho rozlicuje také. Boží
zákon je  naším standardem zbožného života.  „Svatost“  a  „spravedlnost“  jsou v Písmu neustále
definovány v kontextu zákona; „právo, milosrdenství a věrnost“ jsou bez Božího zákona nemožné
(Mt 23:23).

Jestliže jsme věrní podrobnostem zákona, Ježíš říká, že naše spravedlnost bude převyšovat
spravedlnost  zákoníků  a  farizeů.  Na  rozdíl  od  toho,  co  tvrdí  populární  mýtus,  farizeové  se
nepodřizovali zákonu. Ačkoliv o sobě tvrdili, že jsou učiteli zákona, ve skutečnosti byli pokrytci.
Učili  (1)  zákonictví (učili  a prosazovali  spasení  skutky)  a  (2)  antinomiánství (nahrazovali  Boží
zákon lidskými zákonickými tradicemi). Při každém konfliktu s farizei se Ježíš staví za skutečnou
poslušnost vůči zákonu a proti tomu, jak ho farizeové převraceli (viz např. Mt 12:1-14; 15:1-20;
19:1-9; 23:1-39). Zákoníci a farizeové svým převracením zákona dávali najevo svou vzpouru proti
Boží autoritě; proto nebyli součástí Království.

Ježíš ve svém Kázání na hoře nikdy nekritizoval zákon jako takový, ale pouze farizejské
převracení zákona. Ani jednou se nestavěl proti tomu, co je psáno („nejmenší písmenko ani jedna
čárka“ zákona samotného); odporoval tomu, co se  říkalo v „tradicích starších“, které protiřečily
pravdě Božího zákona (viz Mt 5:21, 27, 33, 38, 43; sr. 15:3, 6, 9). Ježíš ve všech těchto svých
tvrzeních nepřidal k zákonu ani z něj nic neubral, ale prosazoval a potvrzoval jeho plný význam –
ukazoval, že cesta spravedlnosti spočívá v odhodlané poslušnosti vůči nejmenším podrobnostem
Božího zákona. Aby Ježíš zdůraznil hrozivou vážnost této skutečnosti, uzavřel celé kázání tím, že
poukázal na to, že v Poslední den bude mnoho vyznávajících křesťanů zatraceno: „A tehdy jim
vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode Mne, činitelé bezzákonnosti‘“ (Mt 7:23).44 Kristus
jasně viděl víru a poslušnost jako něco, co spolu úzce souvisí: skutečná víra člověka se zjevuje v
jeho praxi, v jeho dodržování Kristových slov (7:24) – včetně, samozřejmě, Jeho slov o dodržování
i těch nejmenších podrobností zákona. Ježíš se v celé své službě představoval jako Spasitel a Pán; a
tak, jako se nesmíme pokoušet být svými  spasiteli skrze zákonickou víru v naše vlastní skutky,
nesmíme se pokoušet  být  svými  pány skrze  antinomiánské  praktikování  „křesťanského života“,
který je oddělený od požadavků Božího svatého zákona.

Učení apoštolů
Nejsystematičtější  analýzu  vztahu  křesťana  k  zákonu  najdeme  v  dopise  apoštola  Pavla

Římanům. Prvních několik kapitol se zabývá tím, že před Božím zákonem jsme vinní a že skrze
dokonané dílo Krista má věřící naprosté a plné ospravedlnění. Vše, co zákon požadoval pro přijetí
před Bohem, dokonale naplnil náš Zástupce: a my jsme s Ním ztotožněni v Jeho plném zaplacení za
hřích, takže pokud jde o trest zákona,  právně jsme „zemřeli s Kristem“ (Ř 6:8). V Kristu jsme
obdrželi plný trest požadovaný zákonem, jelikož On nesl jeho kletbu místo nás. Již nejsme „pod
zákonem“ ve smyslu jeho odsouzení; místo toho jsme „pod milostí“, která je naším prostředkem
ospravedlnění. Proto nad námi hřích nedokáže panovat (Ř 6:14). Věřící byl osvobozen z otroctví
hříchu a nyní je otrokem  spravedlnosti (Ř 6:17).  Ale jelikož spravedlnost je definovaná Božím
zákonem, znamená to, že věřící nyní naplňuje spravedlivé požadavky zákona (Ř 8:4). Nežije podle
hříšných  principů,  ale  podle  Ducha.  A jak  víme,  co  Duch  chce,  abychom  dělali?  Tak,  že  se
podřizujeme zákonu, jehož autorem Duch je. „Zákon je Duchovní“ (Ř 7:14) – což neznamená, že
zákon  je  z  jakéhosi  jiného  světa  nebo  že  je  nefyzický,  ale  že  je  z  Ducha.  Zákon  je  „svatý,
spravedlivý a dobrý“ (Ř 7:12) – je naším pokračujícím a trvalým standardem správného života v
každé jedné oblasti života.

44 Pozn. př.: V originále je v této pasáži řecký výraz ἀνομίαν, anomian, tedy bezzákonnost; v češtině tento překlad 
používá Pavlík, v angličtině například překlady ESV, NASB, NKJV, ACV, YLT. ČSP je zde nekonzistentní, protože 
na řadě dalších míst (např. Mt 23:28; 24:12; 2. Te 2:3, 8) tento výraz překládá jako „bezzákonnost“.



Někteří  tvrdí,  že  křesťana nemotivují  úvahy ohledně  zákona,  ale  láska.  To ale  znamená
nebiblicky rozdělovat zákon a lásku, což je něco, čemu apoštolové rozhodně odporují. „Láska,“ říká
Pavel,  je  „naplněním  zákona“  (Ř  13:10).  „To  je  totiž  láska  k  Bohu,  že  zachováváme  Jeho
přikázání,“  píše  Jan  (1.  J  5:3).  Standardem lásky  není  nic  jiného  než  Boží  zákon.  Jestliže  se
nepodřizujeme Božímu zákonu, nemilujeme; a obráceně, jestliže nemilujeme, porušujeme zákon,
který přikazuje lásku. Jestliže ve jménu „lásky k chudým“ porušuji Boží zákon tím, že podporuji
legální plenění mého bohatého bližního, které financuje program pro řešení chudoby, ve skutečnosti
nejsem milující, ať už vyznávám cokoliv; láska totiž vždycky usiluje o plnění Božího zákona. Tam,
kde toto úsilí chybí, neexistuje láska.

Faktem  je,  že  poslušnost  vůči  Božímu  zákonu  je  známkou  skutečného  křesťanství.
Neposlušnost vůči Božímu zákonu je známkou, že vůbec nemáme vztah vůči Bohu:

A podle toho víme, že jsme Jej poznali, jestliže zachováváme Jeho přikázání. Kdo
říká: ‚Znám ho,‘ a Jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.
(1. J 2:3-4)

Někdo by teď mohl argumentovat, že apoštolové se v některých částech svých spisů staví
proti starozákonnímu zákonu. Například při povrchním čtení listu Galatským by se mohlo zdát, že
se tento list staví proti zákonu. Ale tento výklad zcela míjí záměr, se kterým Pavel celou knihu píše.
Za prvé, Pavel zde bojuje proti zákonické herezi, že naše poslušnost vůči zákonu je podmínkou
našeho ospravedlnění: „Člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše
Krista“ (Ga 2:16). Když se Pavel stavěl proti zákonictví,  nestavěl se proti zákonu jako takovému,
ale proti převracení zákona – převracení, které Bible na žádném místě neschvaluje. Za druhé, Pavel
píše proti ceremonialismu, tedy proti učení, že věřící stále musí dodržovat starozákonní obřady, a že
jsou tyto obřady dokonce nutné ke spasení. Kárá Galatské, že dodržují ceremoniální „dny, měsíce,
období a roky“ (Ga 4:10) a že se dávají obřezat ve snaze dojít „ospravedlnění v zákoně“ (Ga 5:2-4).

Je nanejvýš důležité si uvědomit, že když apoštolové hovoří o naší svobodě od některých
starozákonních  nařízení,  hovoří  pouze  o  ceremoniálních  zákonech –  jako  jsou  oběti,  kněžství,
obřízka a svátky – které obrazně představovaly Kristovo prostřednické dílo,  dokud Kristus sám
nepřišel.  Například  žádný  novozákonní  text  neodsuzuje  princip  odškodnění  (a  Ježíš  dokonce
prohlašuje Zachea za spaseného poté, co ukazuje svou ochotu podřídit se této podrobnosti zákona);
neexistuje  novozákonní  text,  který  by  jakkoliv  podporoval  nezákonné  praktiky,  jako  jsou
homosexualita, lichvářství nebo znehodnocování měny. To vše jsou aspekty Božího nepomíjejícího
morálního zákona, a v Písmu není jediné slovo, které by měnilo jejich důraz a autoritu.

Starý i Nový zákon rozlišují mezi zákony, které jsou ceremoniální (a proto pouze dočasné), a
těmi, které jsou morální. Morální zákon je trvale platnou a závaznou definicí hříchu a spravedlnosti
(Ř 3:20; 7:7, 12; 1. J 3:4). Oproti tomu ceremoniální ustanovení symbolicky představují způsob
obnovení  do  stavu  Boží  přízně  skrze  Prostředníka,  který  měl  přijít  (Žd  7:10).  Morální  zákon
odpovídá na otázku „Jak bych měl žít?“; ceremoniální zákon symbolicky odpovídá na otázku „Jak
mohu být obnoven do Boží přízně po porušení Jeho morálního zákona?“ Starozákonní autoři si tedy
uvědomovali zásadní rozdíl mezi poslušností na jedné straně (dodržování Božího požadavku práva,
spravedlnosti,  milosrdenství  a  věrnosti  v  každé  jedné  oblasti  života)  a  obětmi na  straně  druhé
(dodržování ceremonií,  které symbolizovaly obnovu).  Toto rozlišení se samozřejmě ještě jasněji
ukázalo v Novém zákoně, jelikož Nový zákon byl napsán poté, co symboly došly svého naplnění v
Kristu (viz např.: Ř 2:28-29; Fp 3:2-3; Ko 2:11-14). Ale toto rozlišení je něco, co Starý zákon zná a
chápe (Iz 1:11-23; Oz 6:6; Am 5:21-26; Mi 6:6-8). Ceremoniální zákon nikdy nebyl zamýšlen jako
trvalá povinnost věřících. Morální zákon však má trvalou platnost a závaznost. Bůh se nevzdal své
autority v žádné oblasti života. V rodině, vzdělávání, vládě, ekonomice, vědě, umění i všude jinde,
On je vždycky Pán. Jeho přikázání, která řídí a udávají, jak vypadá spravedlivý život – jednotlivce,
komunity,  společenských  institucí  a  vládních  ministerstev  –  se  nezměnila.  Jejich  platnost,
závaznost, relevance a autorita jsou trvalé a zůstanou, dokud nepominou nebesa i země.



Boží zákon a stát
V řadě smyslů  je  tato sekce nejdůležitější  částí  této  knihy:  velká  část  toho,  co řeknu v

pozdějších kapitolách, bude zkrátka jen rozvinutím zde předkládaného učení. Důvodem je, že velká
část argumentace Ronalda Sidera stojí  na jeho předpokladech ohledně role státu.  Kdyby se pan
Sider držel biblického pohledu na povinnosti, zodpovědnosti a vymezení civilní vlády, jeho kniha
by byla spíše menší brožurkou nebo letákem: měl by jen velmi málo co říct.

 Základní  náčrt  povinností  civilní  vlády najdeme v  Římanům 13:4.  Pavel  nám říká,  že
občanské autority jsou „Božím služebníkem pro tvé dobro. Jednáš-li  však zle, boj se, neboť ne
nadarmo nosí meč. [Jsou] Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo.“

Každý vládce má podle Pavlových slov povinnost být „Božím služebníkem“. Jinými slovy,
musí vykonávat Boží Slovo ve své sféře autority. Do té míry, do jaké v tom selhává, je služebníkem
nevěrným  –  tak,  jako  by  pastor  byl  nevěrným  služebníkem  evangelia,  kdyby  neuplatňoval  a
neprosazoval Boží Slovo ve své kongregaci. Ježíš Kristus je Pánem všech vládců, a to v nebesích i
na zemi (Ef 1:20-22), a všem vládcům je přikázáno, aby se podřídili Jeho Panství, nebo budou
zničeni:

Nuže, králové, jednejte rozumně!
Soudcové země, dejte si poradit!
Služte Hospodinu s bázní
a jásejte s chvěním!
Líbejte Syna, ať se nerozhněvá.
Jinak zahynete na cestě,
jestliže jen málo vzplane Jeho hněv.
Blahoslavení jsou všichni, kdo v Něm hledají útočiště.
(Ž 2:10-12)

Jakožto Boží služebník má vládce dvě povinnosti, přičemž obě jsou zmíněné v Římanům 13.
1. Musí konat dobro. Co je „dobro“? Může si o tom Boží služebník spravedlnosti rozhodovat

sám? Jestli ano, nemůžeme odsuzovat vůbec nic, co udělali vládci v minulosti. Hitler považoval
vyhlazování Židů za dobro; Nero se domníval, že je dobrý nápad vybírat daně od občanů říše, aby z
nich financoval své soukromé orgie a veřejné masakry; a samozřejmě, mohli bychom pokračovat.
Státní zdravotnictví,  zákony o minimální mzdě a státem financované vzdělávání se nám možná
mohou zdát „dobré“ – ale jak si můžeme být jistí? Je jen jediný způsob: musíme jít, jak řekl Izajáš,
„k zákonu a ke svědectví“. Boží zákon je „svatý, spravedlivý a dobrý“ (Ř 7:12; Mt 23:23). Jestli
jsou  Boží  služebníci  v  mocenských  pozicích  státu  věrní,  upnou  se  k  Božím  starozákonním
zákonům, aby tak zjistili, co mají dělat.  Jakýkoliv standard dobra, který se nezakládá na Božím
zákoně, není dobrý; není ničím jiným než pouhým humanismem. Stát, který se odchyluje od Božího
standardu, se marně a prokletě snaží zbožštit sám sebe.

2. Musí trestat ty, kdo činí zlo. Kdo je „ten, kdo činí zlo“? Znovu se musíme ptát: Má vládce
právo si odpověď rozhodnout sám? Odpovědět, že ano, znamená dát tyranovi naprostou volnost v
tom, aby prosazoval svůj etatistický absolutismus: například se může rozhodnout, že všechny malé
děti v Betlémě jsou „těmi, kdo činí zlo“. Když tedy král Herodes nařídil vraždu všech novorozenců
a malých dětí (Mt 2:16), jen dělal svou práci. Jasně vidíme, že Bůh dal civilním autoritám moc
meče: zjevně tedy měly  někoho popravovat. Ale koho? Jestli se vaše odpověď zakládá na něčem
jiném, než je Boží zákon, opakuji: právě jste státu dali právo dělat naprosto cokoliv – a dost dobře
se může stát, že si Boží služebník na svůj seznam těch, kdo mají být popraveni, přidá vás.

Zde ale problém nekončí. Jakmile rozhodnete o tom, kdo má být potrestán, přichází další
otázka:  Co je  přiměřený a  náležitý  trest  za daný zločin?  (Měl by být  bezvýznamný zlodějíček
oběšen? Měl by být pachatel  znásilnění poslán do rohu? Měla by celá rada Národní banky být
zbičována?) A znovu, odpovědi na tyto otázky musíme hledat v Božím zákoně. Aby vládce mohl
vykonávat svou službu, musí studovat Boží standard spravedlnosti a práva (Dt 17:18-20). A, jak
poukázal Ježíš, spravedlnost a právo  definuje starozákonní zákon.  Jestliže odložíme Boží zákon,



nezbývá  nám než  bezcílně  bloudit,  bez  jakéhokoliv  základu  pro  spravedlnost,  bez  jakýchkoliv
možností ji rozpoznat, bez jakýchkoliv principů, jak ji aplikovat. Bez Božího zákona nemáme nic
než  „spravedlnost“  autonomního,  vzbouřeneckého humanismu – což  znamená  nespravedlnost a
bezpráví. Konzervativci a libertariáni rádi hovoří o „vládě zákona“; jestliže se však nejedná o vládu
Božího zákona, nejde o nic jiného než anarchii, o vládu bezzákonnosti.

Boží přikázání jasně a přesně ustanovují povinnosti, zodpovědnosti a meze státu. A součástí
zákona  samotného  je  povinnost  jeho  striktního  výkladu:  vládce  se  nesmí  „odvrátit  od  příkazů
napravo ani nalevo“ (Dt 17:20). Vládce je Božím služebníkem, ne poradcem či zákonodárcem. Jeho
povinností je dělat  vše, co Bůh přikazuje, a  pouze to, co Bůh přikazuje. Dělat více nebo méně,
obrátit se napravo nebo nalevo, znamená popřít korunní práva Krále Ježíše. Vládce je člověk, který
podléhá  vyšší  autoritě,  a  jeho  vláda  musí  odrážet  zjevenou  Boží  spravedlnost.  Musí  vytrvale
odporovat neustálým pobídkám Pokušitele: „Opravdu Bůh řekl? … Jistě nezemřete. … Budete jako
Bůh!“

Boží zákon a ekonomika
Ačkoliv Sider  rád opakuje své tvrzení,  že  Bible  neobsahuje žádný plán pro ekonomiku,

faktem je, že Bible nám na toto téma říká opravdu velmi mnoho. Velkou část biblického učení na
téma ekonomie uvidíme v pozdějších kapitolách,  nyní  však jistě  bude nápomocné shrnout  jeho
základní principy.

Proroctví
Jak už jsem poznamenal, musíme začít s Bohem jako Stvořitelem a Vlastníkem všech věcí.

„Hospodinu patří země a vše, co je na ní“ (Ž 24:1). Sider odhodlaně tvrdí, že tento verš v sobě nese
odmítnutí soukromého vlastnictví a laissez-faire ekonomiky, a tak dává vládám právo přerozdělovat
majetek a prosazovat jeho povinné sdílení.45 Pointou biblického důrazu na Boží vlastnictví však je,
že veškeré vlastnictví  je  třeba spravovat  striktně podle Jeho přikázání.  A Jeho přikázání  vládní
přerozdělování  majetku  nedovolují.  Majetek  vždycky  bude  vlastněn;  jestli  bude  odebrán
jednotlivcům a rodinám, bude ho vlastnit vládní orgán řídící jeho redistribuci. Je pravda, že nemám
naprosté, ničím neomezené právo na můj majetek. Stejně tak nemám naprosté právo nakládat s mou
manželkou  a  dětmi,  jak  uznám  za  vhodné.  Vše,  co  mám,  musím  vlastnit  v  souladu  s  Božími
požadavky. Ale uznat meze toho, jak smím svůj majetek používat, je něco velmi jiného než tvrdit,
že vláda nebo chudí mají právo libovolně porušovat Boží zákony ohledně mého majetku. Zdá se, že
Siderovi  velmi  záleží  na  tom,  aby  vlastníci  majetku zůstávali  ve  svých  biblicky  ustanovených
mezích (ve skutečnosti jde mnohem dál, ale zkusme to teď na moment přejít); je však nanejvýš
pozoruhodné, že neprojevuje stejný zájem o to, aby své Bohem ustanovené meze nepřekračovaly
stát a vláda. To, že Bůh je vlastníkem země, vylučuje, že by si někdo mohl nárokovat absolutní
vlastnictví čehokoliv. Největším přestupníkem proti Bohu jako Vlastníku veškerého majetku je v
tomto století právě státní správa, které si Sider přeje dát více moci. Civilní vláda ve Spojených
státech přímo a jasně porušuje biblický zákon, vlastní veškerou půdu v zemi a část z ní pronajímá
svým občanům.46 Jestli nezaplatíte majetkovou daň (nájem), budete z majetku vyhnáni a přijdete o
něj. Tohle je krádež: vláda nemá vůbec žádné právo zdaňovat majetek; praktikování eminentního
vlastnictví47 znamená nárokovat si božství. Písmo tyto praktiky jasně zakazuje (1. S 8:14; 1. Kr 21;
Ez 46:18).

Boží  absolutní  a  naprosté  vlastnictví  všeho  je  základem  našeho  omezeného  vlastnictví
jakožto Jeho správců. Proto polovinu z Desatera tvoří zákaz krádeží: nesmím mého bližního oloupit
o jeho život, jeho manželku, jeho majetek a jeho reputaci; a nesmím ani prahnout po ničem, co mu
patří.  Tohle je něco, co přímo souvisí  se Siderovou tezí.  Ačkoliv Sider naoko uznává právo na
majetek, ve skutečnosti povzbuzuje k žádostivosti a krádeži. „Soukromé vlastnictví je legitimní. Ale

45 Sider, Rich Christians, s. 115, 210, 218 [s. 103, 214].
46 Pozn. př.: A stejně tak i v ČR; viz daň z nemovitosti, dědická daň, darovací daň, daň z převodu nemovitosti, silniční 

daň.
47 Pozn. př.: Právo vládního orgánu převzít soukromý majetek za účelem vytvoření veřejně prospěšného statku. Do této

kategorie v širším významu spadá i vyvlastňování.



jelikož  Bůh  je  jediným  absolutním  vlastníkem,  naše  právo  získávat  a  používat  vlastnictví  je
rozhodně omezené. Lidské právo na zdroje nutné k zaopatření spravedlivého živobytí má přednost
před veškerými koncepty absolutního soukromého vlastnictví.“48 Sider v tomto kontextu volá po
národní  (státní)  potravinové  politice,49 zahraniční  pomoci  (na  úrovni  stát-stát),50 garantovaném
národního důchodu,51 mezinárodním zdanění,52 „pozemkové reformě“ (tedy vyvlastnění pozemků
bohatých),53 byrokraticky určených „spravedlivých cenách“,54 národním (státním) zdravotnictví,55

populační kontrole56 a právu rozvíjejících se národů znárodnit zahraniční majetky v zemi57 – a to vše
zahrnuje nějakou formu krádeže. V Siderově teologii Robina Hooda znamená láska k mým chudým
bližním oloupení mého bohatého bližního.

Tím netvrdím, že bohatí nemají povinnost pomáhat chudým. Ale znamená to, že chudí mají
povinnost  nekrást  od  bohatých.  „Nedopustíte  se  bezpráví  při  soudu.  Nebudeš  nadržovat
nemajetnému ani brát ohled na mocného;  budeš soudit  svého bližního  spravedlivě“ (Lev 19:15
ČEP)  –  a  to,  co  je  „spravedlivé“  rozdělení  majetku  zde  rozhodně  nedefinuje  Karel  Marx,  ale
standard  Božího  zákona.  Jakékoliv  posuzování  člověka  na  základě  jeho  vlastnictví  (nebo
nedostatku) je  krádež.  Když se Ronald Sider snažil  ospravedlnit  žádostivost a krádež ve jménu
Božího vlastnictví všech věcí, dopustil se rouhání. „Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo!“ (Iz
5:20).

Práce a nadvláda
Biblický způsob získávání nadvlády je skrze přičinlivou, vytrvalou a pečlivou práci. Když se

Adam vzbouřil,  rozhodl se, že nadvládu získá skrze to, že si bude hrát na boha, a odmítl  Boží
vedení a vládu nad ním. Chtěl moc nad stvořením, avšak ne oprávněným způsobem, skrze Bohem
ustanovenou  práci,  ale  skrze  to,  že  se  stane  svým vlastním bohem.  Svět  tak  však  samozřejmě
nefunguje; a tak byl člověk zotročen a veškerou nadvládu ztratil. Ale hříšní lidé pořád usilují o moc
jinými způsoby, než jak Bůh přikázal. Závistivci nechtějí věnovat čas a energii tomu, aby získali
majetek skrze zbožnou poslušnost; místo toho chtějí oloupit, vydrancovat a zničit ty, kterým se daří
lépe. George Reisman správně konstatuje: „Základním faktem, který je třeba si ohledně socialismu
uvědomit  … je,  že  se jedná prostě  o skutek destrukce … ničí  soukromé vlastnictví  a  motivaci
usilovat  o  zisk.  To  je  prakticky  vše,  co  dělá.  Nemá,  co  by  poskytl  místo  nich.  Jinými  slovy,
socialismus ve skutečnosti není alternativním ekonomickým systémem k soukromému vlastnictví
výrobních prostředků. Je pouze negací systému založeného na soukromém vlastnictví.“58

Písmo  jasně  trvá  na  svém  požadavku,  abychom  při  plnění  našich  úkolů  byli  pečliví,
přičinliví, pracovití, vytrvalí a pilní. Neustále slyšíme, že právě to je nástrojem nadvlády. Několik
příkladů z knihy Přísloví:

Ničemně  získané  poklady  neprospějí,  ale  spravedlnost  vysvobodí  od  smrti.
Hospodin  nenechá  hladovět  spravedlivého,  ale  maří  choutky  ničemů.  Nedbalá
ruka způsobuje chudobu, avšak ruka pilných získává bohatství.
(Př 10:2-4)

Kdo obdělává svou půdu, nasytí se pokrmem. … Ruka pilných bude vládnout,
kdežto nedbalá ruka bude konat nucenou práci.
(Př 12:11, 24)

48 Sider, Rich Christians, s. 209.
49 Tamtéž, s. 214 [s. 210nn].
50 Tamtéž, s. 145, 207, 218nn [s. 134, 196nn, 213nn.].
51 Tamtéž, s. 212 [sr. s. 202].
52 Tamtéž, s. 220 [s. 218].
53 Tamtéž, s. 160, 218 [s. 150, 215].
54 Tamtéž, s. 165, 211nn.
55 Tamtéž, s. 212, 218.
56 Tamtéž, s. 214, 218 [sr. s. 24-26, 214].
57 Tamtéž, s. 145 [s. 134].
58 George Reisman, The Government Against the Economy (Ottawa, IL: Caroline House Publishers, Inc., 1979), s. 151.



Lenoch dychtí a nic nemá, ale touha pilných se naplní. … Snadno získaný majetek
se bude zmenšovat, kdežto ten, kdo pracně shromažďuje, rozmnoží ho.
(Př 13:4, 11)

Někdo by mohl namítnout, že toto řešení nedělá nic proto, aby vyrvalo moc bezbožným, že
se jedná pouze o jinou verzi zvolání „Ať tedy jedí koláče“;59 tak to však není ani v nejmenším. Bible
učí paradoxní pravdu, že moc proudí k těm, kdo pracují a slouží: přičinliví a pracovití tiší dostanou
zemi do dědictví.  Nemáme se užírat  a  trápit  nebo se obávat  těch,  kdo činí  zlo,  ale  „důvěřovat
Hospodinu a činit  dobré“ (viz celý Žalm 37). Bůh je tím, kdo dává schopnost nabýt majetku (Dt
8:18), a dává ji přičinlivým dělníkům ve svém Království.

Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují
nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Avšak ne tak
je  tomu  mezi  vámi,  ale  kdo  by  se  chtěl  mezi  vámi  stát  velkým,  bude  vaším
služebníkem; a kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Vždyť ani
Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život
jako výkupné za mnohé.“
(Mk 10:42-45)

I mocný etatistický útlak bude přemožen, a to ne skrze revoluci, ale skrze zbožnou nadvládu
v oblasti práce, jak Bůh ukázal Zacharjášovi v době bezbožné etatistické tyranie:

Pozvedl jsem oči a vtom jsem uviděl čtyři rohy. Zeptal jsem se anděla, který se
mnou mluvil:  Co mají tyto věci znamenat? Odpověděl mi: To jsou rohy, které
rozptýlily  Judu,  Izrael  a  Jeruzalém. Pak mi  Hospodin  ukázal  čtyři  řemeslníky.
Zeptal jsem se: Co jdou dělat? Odpověděl: Toto jsou rohy, které rozptýlily Judu,
takže nikdo nepozvedl hlavu. Ale tito je přišli vyděsit, aby urazili rohy národů,
které pozvedly roh proti judské zemi, aby ji rozptýlily.
(Za 1:18-21)

Toto  pozemské  vítězství  Božího  lidu  přijde  skrze  vytrvalou,  pečlivou,  přičinlivou  práci.
Bezbožní musí padnout – a padnou skrze každodenní práci a modlitbu zbožných. Tak jako pavouk60

v  Přísloví  30:28,  jestli  budeme  přičinlivě  pracovat  svýma  rukama,  jednoho  dne  se  najdeme  v
královských palácích. Písmo však nikde nepodporuje představu, že nadvládu máme získat skrze to,
že budeme požadovat náš „spravedlivý díl“ zdrojů, které vlastní druzí, nebo skrze vládní nátlak a
přerozdělování  majetku.  Musíme  povzbuzovat  sami  sebe  i  jeden  druhého  k  vytrvalé,  pečlivé,
přičinlivé práci v poslušnosti vůči Božím přikázáním a ve smělém a jistém očekávání, že Bůh bude
ctít  svá zaslíbení  – že my a naše sémě zdědíme Boží  dobrá požehnání  v tomto životě i  v tom
příštím.

Prosperita  Západu  není  náhodná  a  bezdůvodná.  Je  přímým důsledkem „etiky  Puritánů“,
která  zahrnovala  přičinlivou  a  vytrvalou  práci,  spoření,  investování  a  filozofii  svobodného
podnikání a iniciativy. Boží zákon jasně zaslibuje vnější požehnání jako důsledek vnější poslušnosti.
Právě to je funkce zisku: zisk je znamením úspěchu ve službě spotřebitelům a jejich potřebám. Zisk
je  možný  díky  biblickému  principu  „nadvlády  skrze  službu“:  schopný  a  efektivní  (nejméně
nehospodárný)  producent  má  v  důsledku  největší  výnos.  Ve  chvíli,  kdy  se  obrátí  od  služby
veřejnosti, jeho zisk zmizí, jelikož spotřebitelé se přesunou jinam a budou obchodovat jinde. Tím,
kdo  rozhoduje,  který  producent  bude  mít  zisk,  jsou  vždy  spotřebitelé.  Je  pravda,  že  část  z

59 Pozn. př.: Výrok tradičně (a pravděpodobně chybně) připisovaný francouzské královně Marii Antoinettě, manželce 
Ludvíka XVI, jako reakce na stížnosti, že „Lid nemá chléb.“

60 Pozn. př.: Obraz podle překladu KJV (také ISV, WBT, YLT), v češtině podle BK. Viz také Př 22:29.



„velikosti“  velkých  společností  byla  umožněna  nebiblickými  vládními  subvencemi61 a
protekcionismem.62 Ale  nehledě  na  tuto  bezbožnou  aktivitu,  charakteristickým  rysem  velkých
společností je efektivní masová výroba, která uspokojuje potřeby veřejnosti. A čím efektivnějším je
producent, tím více zisku získává, a tak je v důsledku schopný mít ještě více podnikatelského vlivu,
a  právě  tak  by  to  mělo  být:  kontrola  produkce  je  v  rukách  těch,  kdo  jsou  nejlepší  ve  službě
spotřebitelům. Proto, jak konstatoval Ludwig von Mises: „Životní standard běžných lidí je nejvyšší
v  těch  stoletích,  která  mají  nejvyšší  počet  majetných  podnikatelů.  Nejhlavnějším  materiálním
zájmem všech tedy je, aby se kontrola produkčních faktorů soustředila v rukách těch, kdo vědí, jak
je nejúčinnějším způsobem využívat.“63

Výměna
Podstatu biblického svobodného podnikání a výměny pochopíme nejlépe asi tehdy, když ji

přezkoumáme v kontrastu proti „pyramidovému schématu“, populárnímu podvodu, který se čas od
času znovu a znovu vynořuje. Podstatou zde je naverbovat řadu lidí, kteří budou na dalších úrovních
pod vámi, přičemž každý z nich zaplatí 1000 dolarů za výsadu toho, že se do „hry“ zapojí. Peníze se
rozdělí  mezi  vás  a  člověka,  který  je  na úrovni  nad vámi,  takže když naverbujete  62 zelenáčů,
„vyhráli“ jste 16 000 dolarů. V létě roku 1980 toto bláznovství uvrhlo jižní Kalifornii do šílené
zuřivosti  pyramidového  hraní.  Prakticky  každý  nekřesťan,  kterého  jsem znal,  byl  do  pyramidy
zapojený,  protože  chamtivě  zhltl  absurdní  slib  propagátorů:  „Našli  jsme  způsob,  kde  všichni
vyhrávají!“ – což je už jen z matematického hlediska zhola nemožné, pokud někdo nedokáže, že
jestliže jsou dolarové bankovky dostatečně dobře představené druhým, samovolně se párují a množí
(patrně také pomáhá, když se to stane v domě plném lidí, jejichž IQ se pevně drží pokojové teploty).
Je  ohromující,  že  tento  experiment  v  oblasti  kolektivní  chamtivosti  byl  propagován  jako
„obchodování“, jako „svobodné podnikání“ a jako „investice“. Nic by nemohlo být dál od pravdy.
Biblické  svobodné  podnikání  zvyšuje  bohatství  společnosti  jako  celku:  výměna  obohacuje
producenta  i  spotřebitele.  „Investice“  znamená  zapojení  kapitálu  do  práce.  Usiluje  o  zvýšenou
produktivitu,  a  proto  prospívá  všem,  nejen  investorovi.  Skutečná investice,  ve  smyslu  investice,
která není podvodná, ve skutečnosti nemůže prospět investorovi bez toho, že by prospěla druhým.
Pyramidové schéma nemůže vést k nárůstu majetku a bohatství. To jediné, co může, je podvodně
majetek převést. Jedná se o gamblerství, ne o produkci.

 Naším životním cílem není získat bohatství, ale sloužit Bohu a našemu bližnímu. Bůh nás
uschopňuje  k  tomu,  abychom  získali  majetek,  avšak  ne  pouze  kvůli  nám  samým.  Majetek
dostáváme s cílem nadvlády: pod biblickým zákonem se bohatství nakonec dostává k těm, kdo
vykonávají nadvládu v poslušnosti vůči Bohu, k těm, kdo tak zvyšují produktivitu země k Boží
slávě. Boží zákon požaduje, ať pracujeme a jsme produktivní, a zároveň zaslibuje, že Bůh nám za to
požehná. Ale, znovu, náš zisk není jen pro nás samotné, ale je k Boží slávě. Proto máme pracovat
pro dobro druhých i dobro naše. Ježíš uvedl základní pravidlo ekonomiky ve svém Kázání na hoře:
„Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci“ (Mt
7:12).  Jak  Puritáni  poznamenali  ve  Westminsterském  katechismu,  tohle  je  i  význam  osmého
přikázání, které zakazuje krádež: „Osmé přikázání od nás požaduje … abychom usilovali všemi
spravedlivými a zákonnými prostředky o obstarání, zachování a podporu pozemského bohatství a
majetku svého i druhých.“

Jinými slovy: biblická výměna zakazuje podvody, nátlak a donucování v obchodní sféře.
Bible  nikdy  nestanoví  takzvanou  „spravedlivou  cenu“;  Bible  místo  toho  ustanovuje  podmínky
volného trhu. V biblickém kapitalismu se rozhodně nedá říct, že by prodejce „odíral“ kupujícího.
Místo  toho  produkuje  něco  pro  dobro  druhého,  a  tak  je  společnost  jako  taková  obohacena.
(Nehovořím o vrozeně nemorálních transakcích, jako je prodej heroinu.) Lidé někdy mají pocit, že
jediným způsobem, jak vydělat,  je na účet někoho jiného. Právě to je princip za pyramidovými
hrami, ve kterých „podnikatel“ přesvědčí „investory“, ať se vzdají svého majetku pro jeho zisk,

61 Pozn. př.: Systematická hmotná podpora nebo výpomoc z veřejných prostředků.
62 Pozn. př.: Upřednostňování a ochrana výrobků, služeb a pracovníků dané země před zahraniční konkurencí.
63 Ludwig von Mises, Planning For Freedom (South Holland, IL: Libertarian Press, 4. vyd., 1980), s. 135.



přičemž  jim  nedává  nic  nazpět,  a  tak  neprodukuje  nic  než  chudobu.  Na  tomto  principu  stál  i
merkantilismus64 osmnáctého století; zároveň je základem moderních politik inflace, kolektivního
vyjednávání a protekcionismu. Ale úžasným faktem je, že skutečně biblická ekonomika volného
trhu vede k tomu, že vydělávají všichni!

Jak  je  to  možné?  Odpovědí  je  podstata  výměny.  Tam,  kde  existuje  skutečný  trh  –  kde
neexistují  podvody  ani  donucování  a  nátlak  –  dochází  k  tomu,  že  všechny  strany  transakce
vyměňují  něco,  co je  pro ně méně žádoucí,  za  něco,  co je  pro ně žádoucí  více.  Cení  si  zboží
prodejce více než svého vlastního. Když vyměníte peníze za, řekněme, pár bot, je to proto, že byste
raději měli boty než peníze. Boty jsou pro vás cennější než peníze, za které je měníte. Na druhou
stranu, prodejce bot by raději měl vaše peníze než boty. Proto je výsledkem svobodné výměny zisk
pro obě strany. Nikdo nevydělává na účet druhého. Obě strany z transakce odcházejí bohatší, než
jak do ní vstupovaly, protože obě teď mají něco cennějšího – pro ně – než měly předtím. „Zlaté
pravidlo“,  které  je  vyjádřením  učení  starozákonního  zákona  a  proroků,  stanoví  podmínky  pro
svobodnou výměnu zboží tím, že zakazuje podvod a donucování a nátlak; a důsledkem svobodné
výměny je nárůst bohatství společnosti jako celku.

Peníze
Bible  neustále  hovoří  o  penězích  ve  smyslu  a  kontextu  hmotnosti.  Zákon  konkrétně

přikazuje, aby se při finančních transakcích používaly spravedlivé, upřímné míry (a) hmotnosti:

Nejednejte špatně při rozhodování míry, váhy a objemu. Budete mít spravedlivé
váhy, spravedlivé závaží, spravedlivou míru a spravedlivý hín. Já Hospodin jsem
váš Bůh, který vás vyvedl z egyptské země. Zachovávejte všechna Má ustanovení,
všechna Má nařízení a plňte je. Já jsem Hospodin.
(Lev 19:35-37) 

Bible  i  historie  nám ukazují,  že  jako  peníze  se  používaly  především zlato  a  stříbro.  Je
důležité si uvědomit a pamatovat, že takovéto peníze byly samy o sobě komoditou. Zlato a stříbro se
staly prostředkem výměny právě proto, že vždy byly z obchodního hlediska nejžádanějším zbožím –
jinými slovy, lze je snadno měnit za jiné komodity, a to znovu a znovu. Peníze nejsou měřítkem
hodnoty  (hodnotu  nelze  nijak  objektivně  měřit)  nebo  majetku.  Peníze  nejsou  něčím,  co  by
„představovalo“ majetek. Peníze jsou komoditou, zbožím, formou majetku.

Tohle je skutečnost, kterou podvodné a nečestné vlády vždycky nenáviděly, jelikož jim brání
ovládat peníze a společnost. „Tvrdá měna“ striktně omezuje schopnost vlády přerůst přes biblické
hranice a meze. Proto se vlády snažily a snaží mít monopol, být jedinými dodavateli a regulátory
měny. To vládám umožňuje angažovat se v oblasti penězokazectví, tedy znehodnocování měny (tím,
že pravé zlato či stříbro mísí se struskou), a tak vyrábět „peníze“, jak potřebují. To je něco, co se v
historii dělo a děje znovu a znovu. Zákon však toto jednání striktně zakazuje (jako ve výše citované
pasáži; viz také Př 11:1; 20:10, 23), a stejně tak i proroci (Iz 1:22; Am 8:5-6; Mi 6:10-12). Vidíme
zde tedy, že Bible naprosto a zcela zakazuje inflaci, která je nečestným a podvodným zvýšením
dodávky peněz.  Písmo odsuzuje  penězokazectví,  a  to  bez  ohledu na  to,  jestli  se  ho dopouštějí
jednotlivci nebo vlády. Inflace měny je krádež, jelikož snižuje majetek každého, kdo nemá přístup k
„novým penězům“.65 V reakci  na  přimíšení  nové měny  stoupají  ceny,  a  tak  ti,  kdo se  k  nově
stvořeným penězům dostávají jako poslední, nevyhnutelně prohrávají.

Se  vzestupem  papírových  peněz  a  později  počítačů  se  vládní  výroba  peněz  stala  ještě
mnohem sofistikovanější. Díky tiskařským lisům a dnešní počítačové technologii se může inflace
stále zrychlovat; a skoro není, co by bránilo jejímu postupu. Vláda utrácí peníze (ukradené daňovým
poplatníkům a obětem inflace)  na projekty,  které  Bible  zakazuje,  zatímco ti,  kdo z  inflace těží

64 Pozn. př.: De facto ekonomický nacionalismus. Mezi hlavní rysy této ekonomické teorie patří to, že: 1) bohatství 
země je určeno množstvím drahých kovů v dané zemi; 2) bohatství se vytváří v obchodních vztazích (mezinárodní 
obchod); 3) cílem obchodu je aktivní obchodní bilance; 4) čehož je docíleno protekcionismem, státní subvencí a 
ochrannými cly.  

65 Tom Rose a Robert Metcalf, „Inflation is Immoral“, The Journal of Christian Reconstruction, VII (Léto, 1980).



(dlužníci a ti, které vyplácí vláda), se hltavě cpou „pórkem, cibulí a česnekem“ (ačkoliv si zároveň
stěžují  na  důsledky  inflace  v  podobě  vyšších  cen),  které  rozděluje  bezzákonná  stědrost
všemohoucího, zotročujícího státu. Svéhlavá vládní politika inflace, ke které se připojuje závistivost
občanů  a  podporuje  ji,  je  zdaleka  nejvýznamnějším  faktorem  způsobujícím  chudobu  a
nezaměstnanost.66 Ve světle této reality je ohromující, že velkou část „léku“ na chudobu, který Ron
Sider  navrhuje,  je  možné  financovat  pouze  skrze  krádež  (skrze  nespravedlivé  zdanění  a/nebo
inflaci). Občané bohatých národů by podle něj měli „požadovat, aby jejich vlády zaplatily cenu“ za
všechny tyto zázračné programy.67 Ale jak vlády mohou něco zaplatit? Existují jen dva způsoby:
zdanění a inflace. Proto Sider v důsledku ve skutečnosti požaduje, aby „zaplatili cenu“ jeho bližní –
ne  dobrovolně,  ale  skrze  to,  že  budou  oloupeni.  Tohle  je  teologie  Robina  Hooda  s  velmi
nebezpečnou příchutí: král Jan a šerif z Nottinghamu zloděje podporují svou právní silou a mocí.
Stát olupuje bohaté a dává chudým (mínus 30 % na administrativu).

Bible  samozřejmě  dovoluje  určité  vládní  zdanění,  avšak  nijak  velké.  Písmo  přímo
nepředepisuje  konkrétní  formu zdanění  (daň z hlavy, daň z  příjmů nebo něco jiného),  forma je
relativně nedůležitá. To, co je důležité, je výše zdanění, která v důsledku určuje velikost státu. Písmo
stanoví absolutní, vnější mez: jakoukoliv daň, která je deset procent nebo více, Písmo velmi jasně a
konkrétně označuje za tyranii – za pokus vládce být jako Bůh a vybírat „desátek“ (1. S 8:15, 17).
Chápete, co to prakticky znamená pro omezenou velikost vlády? Neexistuje způsob, jak by zdanění
nižší než deset procent mohlo udržet masivní mocenský stát; a všemohoucí paternalismus, který si
Sider vysnívá, je samozřejmě už naprosto nemožný.68

Shrnuto: Ronald Sider s různou mírou přesnosti poukázal na konkrétní problémy týkající se
chudoby v naší době. Zároveň však prakticky bez výjimky platí, že jím navrhovaná řešení jsou skrz
naskrz nebiblická. Není těžké najít biblický podklad pro to, že bychom měli „něco udělat“ ohledně
chudoby. Ale to samo o sobě ani v nejmenším nezaručuje, že naše řešení budou biblická. Musíme
pokračovat a řídit se biblickými odpověďmi a řešeními, tedy  konkrétními aplikacemi biblického
zákona.  A přesně právě to je něco, co pan Sider neustále odmítá.  Mluvení o „spravedlnosti“ je
laciné:  farizeové  to  bezpochyby  dělali  pořád.  Štěbetali  si  okolo  okrajových  detailů  biblického
zákona, bufetovým stylem si vybírali zákony, které jim vyhovovaly; ale Pán Ježíš je odsoudil za
zanedbávání „závažnějších věcí zákona: práva, milosrdenství a věrnosti“ (Mt 23:23). Ronald Sider
se dopustil  té samé smrtící  chyby.  Opustil  jediný standard spravedlnosti,  práva a milosrdenství,
jediný standard a plán spravedlivého sociálního řádu. Místo něj dosadil svůj vlastní plán sociální
spravedlnosti  –  plán,  který  více  připomíná  Marxův  Komunistický  manifest než  knihu
Deuteronomium. Volá po desítkách intervencionistických a socialistických programů, které Písmo
jasně zakazuje; zdá se, že považuje závist za ctnost; o sociálních problémech nepíše v kontextu
hříchu, ale třídní války a nenávisti; odporuje biblickým etickým standardům; velmi konkrétně učí
druhé porušovat Boží přikázání týkající se osobních a sociálních morálních otázek.

A to všechno dělá v Božím jménu.

66 Ludwig von Mises, Human Action (třetí rev. vyd.; Chicago: Henry Regnery Co., 1966), k. 20-21.
67 Sider, Rich Christians, s. 213.
68 Viz James B. Jordan, The Law of the Covenant (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984), pp. 225-39.



„Otroctví je příkladem institucionalizovaného zla.“

(Ronald Sider, Journal of Theology for Southern Africa, Prosinec, 1979, s. 38).

„Od národů, které jsou okolo vás, od nich můžete kupovat otroky a otrokyně.“

(Leviticus 25:44)

2

BOŽÍ ZÁKON A CHUDÍ

Napříč celým Písmem se ukazuje Boží upřímný zájem o chudé. Kniha Cry Justice (Volání
po spravedlnosti), Siderova antologie biblických citací na toto téma, tuto pravdu rozhodně dobře
dokazuje (i když o Siderových poznámkách nemohu říct nic moc dobrého). Boží Slovo rozhodně
má hodně co říct o konkrétních řešeních chudoby – velká část starozákonního zákona se zabývá
právě tímto problémem. Jak však uvidíme, Sider tato jasná biblická přikázání přehlíží ve prospěch
svých  vlastních  řešení  –  řešení,  která  obvykle  biblickému zákonu  odporují.  V této  kapitole  se
nejprve podíváme na to, kdo jsou chudí, a poté se zaměříme na konkrétní biblické zákony, jejichž
účelem je  zmírnění  a  řešení  chudoby.  Je  však  třeba  pamatovat,  že  žádný z  biblických  zákonů
zabývajících  se  chudobou,  nemá  chudým poskytovat  žádné  dlouhodobé  výhody:  všechny  jsou
výpomocnými  opatřeními,  která  mají  poskytnout  prostor  a  čas  pro  uskutečnění  opravdových,
dlouhodobých řešení chudoby. Zákony zabývající se chudobou a chudými samy o sobě nepostačí;
to, co je třeba, je naprostá a plná rekonstrukce našich životů a společností podle biblického zákona.
Jak uvidíme v jedné z pozdějších kapitol, jsem pevně přesvědčený, že chudobu na zemi lze téměř
zcela vymýtit – a že to tak skutečně bude. Tato realita však nastane pouze tehdy, až bude obrácen
nespočet jednotlivců a až budou národy zučedničeny k poslušnosti křesťanské víry. Zákony týkající
se chudoby jsou kriticky důležité – a jestliže je budeme ignorovat, přivedeme na celý národ Boží
soud. Nemůžeme je  však chápat  jako celé,  konečné řešení.  Mají  posloužit  pouze jako nouzová
opatření. Řešení v definitivním slova smyslu přijde pouze skrze striktní poslušnost celé kultury vůči
plnosti Božího zákona jako celku.

Je třeba si uvědomit další skutečnost. Obecně platí, že zákony, které se konkrétně týkají péče
o chudé, nejsou něčím, co by prosazoval stát. Tím však ani v nejmenším netvrdím, že tyto zákony
nejsou důležité. Naopak, jsou velmi důležité. Příliš často předpokládáme, že zločin je bezvýznamný,
pokud ho stát nemůže trestat. Tento postoj je formou uctívání státu. Bible nám zakazuje dělat z
každého hříchu civilní zločin pod jurisdikcí státu. Civilní vláda nesmí trestat zločince, pokud jí k
tomu nedává právo Písmo. Zde však celý příběh nekončí: Bůh je Soudce, v historii i v Poslední den,
a  přináší  svůj soud a trest  proti  těm, kdo porušují  Jeho zákon.  A Bůh velmi jasně a konkrétně
prohlásil, že je Ochráncem chudých a že soudí jednotlivce i národy podle jejich poslušnosti vůči
zákonům týkajících se chudých (viz např.: Ex 22:20-26; Ž 12:6; Př 22:22-23).

Bible  rozlišuje  a  poukazuje  především na  dvě  skupiny  lidí,  které  mohou  být  obzvláště
bezbranné vůči útlaku a o které je proto třeba se obzvláště starat a brát na ně ohled.

1.  Příchozí. Biblický  zákon  předpokládá  a  očekává,  že  národ,  kterému  Bůh  materiálně
požehnal, bude přitahovat imigranty. Neexistuje žádné biblické ospravedlnění – a proto ani žádné



ekonomické  ospravedlnění  –  pro  zakazování  imigrace.  Populární  mytologie  tvrdí,  že  imigranti
berou práci americkým občanům. Je ironií, že toto přesvědčení zastávají mnozí, kteří si jinak velmi
násilně  odporují.  Mexickou  hranici  v  Jižní  Kalifornii  často  hlídají  členové  Ku-klux-klanu,  aby
pomohli  agentům Imigračního a  naturalizačního úřadu se shromažďováním ilegálních imigrantů
(občas  se  stává,  že imigranti,  které  naši  věrní  obránci  a  ochránci  chytí,  jsou znásilněni,  zbiti  a
střeleni do zad). Na druhou stranu, podívejte se na tuto zprávu o Unii farmářských dělníků (United
Farm Workers – UFW) v New York Times: 

Během stávky unie, která se udála v letech 1974-1975 poblíž Yumy v Arizoně a
kterou  vedl  Manuel  Chavez  [bratranec  Cesara  Chaveze  a  jeho  dlouhodobý
nejbližší  pobočník],  členové a  zástupci  UFW brutálně  zbili  stovky mexických
imigrantů,  aby jim zabránili  v překročení hranice a přebrání práce stávkujících
sběračů melounů.69

Takže, to bychom měli solidaritu.
Bohu se takové jednání protiví a pevně a jasně se proti němu staví. Ne, že by naše hranice

neměly být chráněny před vojenskými útočníky a zločinci – ale imigrace sama o sobě není zločin.
Prakticky veškerá aktivita Imigračního a naturalizačního úřadu je tedy do očí bijícím porušováním
Božího zákona. Bůh nám říká, že miluje příchozího, a přikazuje nám, ať ho také milujeme:

[Hospodin, váš Bůh] … miluje příchozího a dává mu pokrm a oděv. Proto milujte
příchozího …
(Dt 10:18-19)

Uvědomte si: láska je v Bibli vždycky skutkem. Zde ji Písmo definuje jako to, že příchozím,
tedy  imigrantům,  poskytneme to,  co  potřebují  k  životu.  Je  tedy  jasné,  že  Bůh zuří,  jestliže  je
zneužíváme,  děláme  jim  problémy  nebo  jim  ztěžujeme  život.  U  soudu  mají  dostat  stejnou
spravedlnost jako rodilí občané: „Budete mít jedno právo – příchozí bude jako domorodec, neboť Já
Hospodin jsem váš Bůh“ (Lev 24:22); „Budete mít jedno ustanovení, jak pro příchozího, tak pro
domorodce v zemi“ (Num 9:14). Jakýkoliv útlak cizinců je velmi jasně a striktně zakázaný a přináší
Boží soud (Ex 22:20-23).

To však  neznamená  opuštění  jakýchkoliv  odlišností  a  rozlišování.  Imigrace  jako  taková
neznamená právní mandát k integraci. Izraelci měli dovoleno prodávat příchozím zdechliny, jelikož
pohanské  kultury  obecně  neměly  problém je  jíst  (Dt  14:21).  Kromě  toho,  některým etnickým
skupinám nebylo v Izraeli uděleno občanství, a to po tři generace nebo někdy až po deset generací
(Dt 23:4, 8-9). Bible přistupuje k pohanskému původu imigrantů realisticky, ale zároveň přikazuje
spravedlivé nakládání s nimi,  prosazování jejich práv a spravedlnosti  a zřejmý a jasný zájem o
jejich blaho. (Pro výhody populačního růstu, včetně imigrace, viz Kapitola 7.)

Co bychom tedy měli  udělat s „ilegálními“ imigranty? Gary North předkládá následující
návrhy: „Za prvé, požadujte potvrzení o imunizaci či požadujte, aby ti, kdo toto potvrzení nemají,
byli imunizováni. Za druhé, zrušte zákon o minimální mzdě. Za třetí, zrušte veškeré programy státní
sociální péče. Za čtvrté, zrušte požadavek, aby děti ilegálních imigrantů musely chodit do státních
škol financovaných penězi daňových poplatníků. Prostě je nechejte pracovat,  a to za jakoukoliv
mzdu, jakou seženou. Stručně řečeno, nechejte je užívat si svobodu, kterou my všichni chceme. Ale
naše  spatlané  socialistické  programy udělaly  z  těch,  kdo  jsou  ochotni  pracovat,  riziko.  Naši
praprarodiče byli v téhle zemi vítáni, nebo přinejmenším tolerováni, protože v devatenáctém století
neexistovalo nic jako americký sociální stát.“70

Bůh  národům  žehná  za  jejich  poslušnost.  Jestliže  se  vůči  příchozím  chováme  laskavě,

69 Citováno v The Alan Stang Report, 23. července, 1979.
70 Gary North, The Last Train Out (Fort Worth, TX: American Bureau of Economic Research, 1983), s. 132nn. Thomas

Sowell napsal dvě jedinečné knihy zabývající se imigrací: Ethnic America: A History (New York: Basic Books, 
1981), a The Economics and Politics of Race: An International Perspective (New York: William Morrow and 
Company, 1983).



milosrdně a podle práva, Bůh zaslibuje národní požehnání (Jer 7:3-7); na druhou stranu, jestli tento
zákon budeme zanedbávat, jsme varováni, že se sami staneme imigranty (Jer 22:3-5). Judsko se
odmítlo  podřídit  těmto  Jeremjášovým  varováním,  a  tak  se  kletby  zákona  naplnily  ve  formě
odvedení  celého  národa  do vyhnanství.  Po  návratu  jim Zacharjáš  tuto  skutečnost  připomínal  a
znovu je vybízel a napomínal: „Suďte pravdivým soudem a prokazujte jeden druhému milosrdenství
a slitování. Neutlačujte … příchozího ...“ (Za 7:9-14).

Když prorok Ezechiel viděl rozkvět křesťanské kultury skrze celosvětovou a všestrannou
poslušnost vůči biblickému zákonu, hovořil o naprostém začlenění cizinců a příchozích do smlouvy
– začlenění,  které  mělo nastat  ne skrze právní  prosazování  vnější  integrace,  ale  skrze společné
podřizování se pravé víře. To, že se v našem vztahu k příchozím podřizujeme Božím ustanovením
ohledně práva a spravedlnosti, pro ně bude svědectvím o evangeliu a povede to k jejich obrácení a
učedničení. Ačkoliv celou pasáž halí prorocký symbolický jazyk, i tak je velmi jasné, že zahrnutí
příchozích do smlouvy bude důsledkem poslušnosti vůči Božímu Slovu:

Rozdělíte si tuto zemi mezi izraelské kmeny. I stane se, že ji přidělíte do dědictví
sobě a  příchozím, kteří pobývají jako cizinci uprostřed vás, kteří uprostřed vás
zplodili syny.  Budou pro vás jako domorodec mezi syny Izraele,  budou s vámi
spadat do dědictví uprostřed izraelských kmenů.
(Ez 47:21-22)

2. Vdovy a sirotci. Písmo často uvádí vdovy a sirotky společně s cizinci jako ty, koho máme
povinnost chránit před útlakem.

Žádnou vdovu ani  sirotka  nebudete  utlačovat.  Jestliže  bys  ho přece  utlačoval,
takže by ke Mně úpěnlivě volal,  jistě vyslyším jeho volání, vzplanu hněvem a
pobiji vás mečem, takže se vaše ženy stanou vdovami a vaši synové sirotky.
(Ex 22:21-23; viz v. 20)

Proklet buď ten, kdo převrací právo příchozího, sirotka a vdovy. A všechen lid ať
řekne: „Amen.“
(Dt 27:19)

Zde však naše povinnost nekončí.  Bůh nám jasně a konkrétně přikazuje, ať se v životech
těchto lidí  angažujeme:  „Hledejte právo, kárejte násilníka,  zjednejte právo sirotkovi,  zastaňte se
vdovy“  (Iz  1:17).  Právě  to  je  ve  skutečnosti  podstatou  křesťanského  života:  „Zbožnost  čistá  a
neposkvrněná  před  Bohem  a  Otcem  je  toto:  navštěvovat  sirotky  a  vdovy  v  jejich  soužení  a
zachovávat se neposkvrněným od světa“ (Jk 1:27). Církev má v tomto ohledu zvláštní povinnost.
Pavel vybízel Timotea, ať „ctí vdovy“ (1. Tim 5:3). Řecké slovo překládané „ctít“ se v Písmu často
používá jako výraz pro placení, a zde v 1. Timoteovi 5 má zjevně právě tento význam (faktem je, že
když Ježíš přikazoval, že děti se musí o své staré rodiče finančně postarat, jasně toužil tento výraz:
Mt 15:4-6). Nicméně, povinnost Církve starat se o vdovy je omezená: pravidelnou podporu je třeba
dávat pouze těm vdovám, „které jsou skutečné vdovy“, které nemají rodinu, jsou příliš staré na to,
aby se znovu vdaly, a proto je nemohou podporovat příbuzní (1. Tim 5:3-16). Rodina je tím, kdo má
hlavní zodpovědnost za finanční (i jakoukoliv další) pomoc, a žádná další instituce ani skupina si
tuto zodpovědnost nesmí nárokovat a uzurpovat. „Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o
členy své rodiny,  zapřel víru a je horší než nevěřící“ (1. Tim 5:8). To jsou silná slova a my je
musíme  brát  nanejvýš  vážně.  Když  příliš  rychle  voláme  po  pomoci  sociálně  slabým  a
znevýhodněným ze strany nějaké skupiny či organizace, ale ne rodiny, podkopáváme tím povinnost
a zodpovědnost rodin postarat se o „své vlastní“. My všichni máme tendenci zbavovat se svých
povinností,  pokud  existuje  nějaká  organizace,  která  je  může  převzít  za  nás.  Základní  sociální
institucí  je  rodina.  Členové  rodiny  jsou  nejlépe  vybaveni,  aby  se  postarali  o  své  potřebné  a
nemajetné příbuzné,  aby jim věnovali  osobní péči a pozornost. Jsou si  lépe vědomi skutečných



potřeb daného člověka a,  jelikož jsou celé situaci blíže,  jsou lépe schopni rozpoznat zneužívání
dobročinnosti. Bůh v rodinách chce vybudovat zodpovědné vztahy, přičemž povinnost Církve starat
se o její potřebné členy vychází z faktu, že je naší širší rodinou, „domácností Boží“. Ale obrácení se
na širší rodinu musí být až poslední možností.

Ale i poté je dobročinnost omezená. Vdova má být zapsána na seznam pomoci jen v případě,
že se ona sama účastnila dobročinné služby, „je známá dobrými skutky, jestliže vychovala děti, byla
pohostinná, umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem“
(1.  Tim  5:10).  Biblická  dobročinnost,  jak  uvidíme  znovu  a  znovu,  nikdy  nepodporuje
nezodpovědnost.  Kriticky  důležitým principem biblického  zákona  je,  že  „jestliže  někdo  nechce
pracovat,  ať  také  nejí“  (2.  Te  3:10).  Čím  více  se  vzdálíme  rodinné  dobročinnosti,  tím
pravděpodobnější bude, že tento princip bude zneužíván. Podvody v oblasti státní sociální péče jsou
tak  rozšířené  a  všudypřítomné,  že  jsou  prakticky  samozřejmým  axiomem;  je  však  prakticky
nemožné takto dlouhodobě klamat vlastní rodinu.

 Biblický zákon zdůrazňuje zodpovědné konání jednotlivců a rodin a vede k němu. Velikost
národa nepřichází skrze legislativu nebo vládní nátlak. Volání Ronalda Sidera po „garantovaném
státním důchodu“71 vede pouze k celonárodní nezodpovědnosti. Zakládá se na etickém uvažování,
které říká, že mám právo na tolik peněz, kolik dokáži vyhlasovat z kapsy svého bližního. Stručně
řečeno,  říká „nepokradeš,  tedy pokud to neodhlasuje většina“.  Kromě toho,  tento přístup z  nás
pouze dělá otroky státu, jak už před stoletím poukázal Auberon Herbert: „Tak dlouho, dokud budou
velká vládní ministerstva … naplňovat naše potřeby, tak dlouho zůstaneme v našem přítomném
stavu  –  obtíže  našeho  života  zůstanou  nepokořené  a  my nebudeme  schopni  je  pokořit.  Žádné
množství  státního  vzdělávání  nedokáže  vytvořit  skutečně  inteligentní  národ;  žádné  množství
sociálního zákonodárství nevysvobodí národ z chudoby; žádné množství zákonů o dětské práci z
nás  neudělá lepší  rodiče.  Velké problémy a nedostatky,  které  se  teď marně snažíme řešit  skrze
zákony a rozhodnutí parlamentu, skrze zákazy a tresty, jsou ve skutečnosti velkými příležitostmi pro
postup vpřed, pokud se s nimi vypořádáme tím, že si vybudujeme a vypěstujeme aktivnější touhy,
že vyvineme větší úsilí, že vytvoříme nové morální síly a zdokonalíme naši přirozenou schopnost
spolupracovat  na  dobrovolné  bázi.  Pokud  však  naše  potřeby  bude  naplňovat  obrovská  státní
mašinérie, pokud budou regulovány a kontrolovány velkými armádami úředníků a byrokratů, kteří
sami jsou otroky systému, kterému napomáhají, v delším horizontu se nic nenaučíme a nic nám to
neprospěje.“72

Když se tedy zaměřujeme na biblickou sociální legislativu, musíme si neustále připomínat
tuto centrální skutečnost: Bible přikazuje zodpovědnost. Bez zodpovědnosti jednotlivců a rodin tyto
zákony nebudou fungovat.  Základem sociální  změny a obnovy musí být  znovuzrození  Duchem
Svatým skrze šíření evangelia, aby se muži a ženy, nově stvoření k Božímu obrazu, mohli chopit
svých povinností a zodpovědností pod Boží nadvládou. A teď, když máme tuto pravdu na paměti,
můžeme zaměřit svou pozornost na biblické zákony zabývající se chudobou.

Desátky
Naši analýzu biblických zákonů zabývajících se chudobou musíme začít tím, že se zaměříme

na desátky, jelikož dávání desátků je základní smluvní povinností. Mnoho lidí si myslí, že v této
„dispenzaci“ už nemáme žádnou povinnost desátky dávat.  Není ani jediný důkaz,  který by tuto
pozici podpořil: zákon o desátcích nebyl nikdy odvolán. A je třeba si uvědomit, že moderní opuštění
desátků  se  navenek  sice  možná  jeví  jako  svoboda,  ale  desátky  byly  ve  skutečnosti  nahrazeny
tyranským zákonictvím.  Poslechněte si  jakéhokoliv  rádiového nebo televizního kazatele  – nebo
možná svého vlastního pastora – jak se dovolává o finance. Jestliže odmítá učení o desátcích, co je
základem jeho apelování? LÁSKA. Samozřejmě, že nedefinuje lásku tak, jak ji definuje Bible – jako
dodržování Božích přikázání (Ř 13:10; 1. J 5:3) – ale spíše jako „potřeby“ své vlastní služby. Božím
prostým požadavkem je, ať dáváme deset procent našeho příjmu; jakmile jsme zaplatili Jeho daň,

71 Sider, Rich Christians, s. 212 [sr. s. 202].
72 Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (Indianapolis: Liberty Classics, 1978), s. 179nn.



víme, že od nás nic jiného nepožaduje.73 Oproti tomu moderní kazatel definuje vaši lásku k Bohu
podle toho, kolik dáváte. („Jak moc milujete Boha? Z kolika procent? Jen z deseti procent? Jen z
dvaceti? Jen z třiceti? Hanba vám! Měli byste Boha milovat mnohem víc než tak! Jestli Ho opravdu
plně milujete, dáte do obálky celý svůj měsíční plat a dáte ho na talíř na dary. A nestrachujte se o to,
jak se postaráte o rodinu. Nebuďte tak sobečtí. Bůh se o ně postará. Koneckonců, stará se o  mě,
že?“)

Přístup Ronalda Sidera se ve skutečnosti moc neliší. Jeho schéma „odstupňovaného desátku“
(o kterém tvrdí, že se jedná pouze o „skromný začátek“ toho, co má v mysli, ať už je to cokoliv) se
zakládá  ne na Písmu, ale na bludy protkané publikaci  Limity růstu (Limits to Growth) neziskové
organizace Club of Rome. Tam, kde Bůh požaduje deset procent našeho příjmu, Sider požaduje
odevzdání veškerého příjmu nad 14 850 dolarů (suma vypočítaná pro pětičlenou rodinu).74 Sider se
možná ohradí a bude tvrdit, že nic nepožaduje. Ale je těžké jeho slova číst jakkoliv jinak. Je možné,
že konec konců jen naznačuje.  Ale je to velmi silný náznak, ze všech stran ostnatý manipulací
vinou. Antinomiánství a zákonictví jsou si skutečně velmi blízké. Ti, kdo odloží Boží zákon, skončí
tak, že ho nahradí přikázáními, která jsou skutečně despotická.

Je pravda, že Boží zákony nejsou těžké (1. J 5:3), ale i tak to jsou  zákony. Desátky jsou
nevyhnutelným požadavkem a církve je musí striktně prosazovat. Nyní není nutné nijak rozsáhle
rozebírat zákony ohledně desátků, ale je třeba načrtnout alespoň tři jejich důležité aspekty.

Za prvé, biblický desátek se přinášel do centrálního místa každoročního národního svátku
(Dt 12:10-28; 14:22-27), aby se utratil „za skot a brav, víno a pivo, za cokoliv, co si přeje tvá duše;
tam jez před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se ty i tvá rodina“ (Dt 14:26). Bůh chce, aby se
Jeho lid radoval, aby Ho slavil tím, že si bude užívat dobré dary, které jim do jejich životů dává.
Nikde v celém textu  nevidíme ani  sebemenší  náznak,  že  by bujaré  veselí  lidu  a  jeho radost  z
hojnosti  mělo nějak zmenšovat  běsnění manipulátorů vinou, kteří  poukazují  na to,  že pohanské
kultury trpí podvýživou. Bůh vylévá na svůj lid ekonomická požehnání – a Jeho lidé je mají přijímat
s vděčností a jásotem. Navíc, Bůh povzbuzuje svůj lid, ať si nakoupí víno a další opojné nápoje
(Písmo zakazuje opilost, ne pití). Oproti tomu Ronald Sider nám v ostrém kontrastu říká, že výroba
alkoholických nápojů je „ohavným zneužitím obilí“.75 Bůh ji však za zneužití nepovažoval, a stejně
tak by neměl Jeho lid. Jedním z konkrétních záměrů, proč Bůh stvořil rostliny, byla výroba „vína,
které dává radost lidskému srdci“ (Ž 104:14-15). Bůh v tomto zákoně velmi konkrétně a rozhodně
přikazuje, aby část našeho desátku byla použita k radostnému hýření a užívání si darů, které nám
On dává. Jiné kultury v době starověkého Izraele zažívaly hlad a i hladomory, tak jako dnes. Ale to
nic neměnilo na skutečnosti, že Bůh přikázal Izraeli, ať se raduje ze své vlastní hojnosti.

Jak můžeme tento aspekt desátku aplikovat dnes? Od Kristova vzkříšení už neexistuje žádná
národní či centralizovaná hostina, na které bychom se mohli podílet; v Nové smlouvě se evangelium
rozšířilo po celém světě. Je však vyžadována místní hostina: hostina lásky, každotýdenní oslava, při
které sdílíme jídlo u Pánova stolu (1. Kor 11:20-34; Ju 1:12). Podle tohoto zákona je tedy naprosto
v pořádku a žádoucí  použít  první  část  našeho týdenního desátku k zaplacení  našeho podílu  na
hostině lásky, přičemž musíme pamatovat i na jídlo pro chudé v naší kongregaci, aby všichni mohli
hodovat společně (Dt 14:29; 1. Kor 11:21-22, 33).76

Druhým aspektem biblického desátku bylo to, že část, která po hostině zbyla (velká část
desátku),  se  měla  dát  národním  lévitům,  kteří  působili  jako  zvláštní,  oddělení  hodnostáři
starosmluvní  komunity  Božího  lidu,  kteří  fungovali  jako  teologové,  státní  poradci  v  právních

73 Pozn. př.: Pro rozšíření učení ohledně desátků, viz Rushdoony, Powell, Tithing and Dominion (v češtině – Desátky a
nadvláda, Antiteze 2018). Autoři obhajují 10% místně nespecifikovaný „lévitský desátek“ (na lévitskou službu, jako
např. vyučování Božího Slova, křesťanské vzdělávání a zdravotnictví, atd.; Num 18:21-26), 10 % „radovací 
desátek“ (na hodování rodin před Bohem; Dt 14:26) a jednou za tři roky 10 % desátek na vdovy, sirotky, příchozí a 
obecně sociálně slabší členy společnosti (Dt 14:28-29). 

74 Sider, Rich Christians, s. 175nn [s. 166nn].
75 Tamtéž, s. 182 [s. 172].
76 Viz Kapitola 12 níže. Pro jedinečnou diskuzi o desátcích, včetně mnoha praktických aplikací, viz James B. Jordan, 

The Law of the Covenant: An Exposition of Exodus 21-23 (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984), s. 
207-24.



otázkách, profesionální hudebníci při uctívání a učitelé Božího zákona (Num 18:24). Desátek tedy
financoval křesťanskou obnovu a rekonstrukci celé společnosti tím, že zajišťoval, že Boží Slovo
bude plnit ústřední roli v celé společnosti a že bude kázáno jako základ každé jedné oblasti života.
Prací lévitů bylo uplatňovat Boží Slovo na všechny otázky a problémy, kterým společnost čelila, a
zajišťovat,  aby si lidé vždy byli  vědomi svých smluvních povinností.  Vedli  lid v uctívání skrze
učení, vysluhování svátostí a vyučování lidu ve zpěvu a tanci Pánu. Věrné vyhlašování Písma a
správné uctívání Boha jsou základem křesťanské kultury: vše ostatní vychází právě z nich. Desátek
(po hostině lásky) se tedy má použít k financování práce profesionálních teologů, odborníků na
biblický zákon, učitelů Božího Slova a zkušených vedoucích zaměřujících se na uctívání.

Třetím a velmi důležitým aspektem zákona o desátcích byl desátek třetího roku. Lidé podle
Bible žili v sedmiletých cyklech, přičemž ve třetím roce každého cyklu přinesli zbytek desátku (po
hostině) zpět domů (nenechali ho tedy národním lévitům) a uložili ho v „branách“ svého místního
města (Dt 14:28-29). To znamenalo, že desátek byl odevzdán  starším v bráně, jelikož brána byla
místem, kde sedávali starší a soudili (Dt 22:15; 25:7). Starší místní smluvní komunity dohlédli na
rozdělení desátku třetího roku mezi místní lévity a potřebné příchozí, sirotky a vdovy přebývající v
daném městě. V Nové smlouvě již neexistuje žádná ústřední svatyně, proto má být desátek třetího
roku naším dnešním vzorem pro dávání desátků. Normálně by tedy desátek měl být zaplacen starším
našeho místního sboru (1. Kor 16:2) a starší mají povinnost ho rozdělit na lévitské aktivity a na
dobročinné účely.  Pokud však daný sbor neplní  svou povinnost  kázat  Boží Slovo jako závazný
zákon celé okolní společnosti, je nutné mu desátky odepřít a místo toho je dávat institucím, které
lépe odpovídají lévitským standardům. Nesmíme okrádat Boha skrze to, že budeme své desátky
dávat odpadlíkům. Proto například vidíme muže, který v době národního odpadnutí, kdy proroci
tvořili ostatek Církve, přináší svůj desátek proroku Elíšovi (2. Kr 4:42-44). Jakožto věrní křesťané
máme povinnost dohlédnout na zbožné použití našich desátků.

Řízení a správa dobročinnosti na místní úrovni jsou kriticky důležité. Zajišťují, že zdroje
půjdou k těm,  kdo jsou skutečně chudí  a  potřební,  ne k profesionálním žebrákům.  Dobročinné
aspekty desátku neznamenaly prostě rozdávání každému, kdo se postavil do řady. Dobročinnost a
rozdělování  zdrojů  musí  probíhat  skrze  zodpovědné  vůdce  smluvní  komunity,  kteří  jsou  v
každodenním kontaktu s potřebami lidí. A stále platí obecný princip, že ti, kdo nechtějí pracovat,
nejí. Ti, kdo se pokoušejí žít podle etiky sociálních služeb, budou v lokálně uplatňovaném programu
rychle odhaleni, a tak už nebudou schopni se nadále „flákat“. Boží zákon i v dobročinnosti vyučuje
zodpovědnost.  Zde vidíme další  ostrý kontrast  proti  „dobročinnosti“ financované vládou, kterou
propaguje Ronald Sider. Murray Rothbard konstatuje:  „Státní péče o chudé je jasnou a zjevnou
podporou chudoby, jelikož lidé tak kvůli tomu, že jsou chudí, mají automatické právo na peníze od
státu.  Kvůli  tomu klesá mezní  negativní hodnota ušlého příjmu způsobeného zahálkou, zatímco
lenost a chudoba obvykle nadále narůstají. Výsledkem tedy je, že je na podporu systému třeba více
finančních prostředků, které je třeba vytáhnout z daňových poplatníků. Proto má systém zákonem
dotované chudoby tendenci vést k nárůstu chudoby, kterou se prý snaží pomoci řešit.“77

Rothbard dále poznamenává: „Oproti tomu soukromá dobročinnost pomáhající chudým by
neměla tento zvrácený kruhový efekt, jelikož chudí by neměli trvalý, donucovací způsob, jak si
nárokovat  majetek  bohatých.  A tato  skutečnost  je  obzvláště  pravdivá  tam,  kde  se  soukromá
dobročinnost  stará  jen  o chudé,  kteří  si  to  zaslouží.“78 A přesně tak  to  je  s  biblickými zákony
ohledně chudoby. Neprosazuje je stát,  tak jako stát  neshromažďuje ani nerozděluje desátky.  Od
jednotlivce  se  očekává,  že  se  podřídí  Božímu  Slovu;  má  povinnost  spravovat  své  desátky
svědomitým,  věrným  způsobem.  Biblický  zákon  chudým  pomáhá,  ale  zároveň  je  ekonomicky
motivuje, ať se propracují ze své chudoby. Tuto skutečnost uvidíme ještě jasněji v následující sekci.

Paběrkování
Hlavním zdrojem pravidelné dobročinnosti vůči chudým bylo paběrkování. Zemědělci měli

povinnost nechat chudé sbírat plody, které zůstaly po sklizni (Lev 19:9-10; 23:22; Dt 24:19-21).

77 Murray Rothbard, Man, Economy, and State (New York: New York University Press, [1962] 1975), s. 818.
78 Tamtéž, s. 931.



Zemědělec měl zakázáno sklízet plodiny úplně: musel nechat rohy svého pole nedotčené; ovoce,
které zůstalo na stromech po jejich stloukání a střásání, na nich muselo zůstat. Chudí pak směli
sklidit  pole  do  čista.  S  tím  souvisel  i  zákon  o  roce  odpočinku,  kdy  země  odpočívala;  nebyla
dovolena žádná skutečná sklizeň,  ale chudí měli  dovoleno paběrkovat  jakékoliv plody,  které se
urodily  (Ex  23:10-11).  Podobný  zákon,  který  se  nezabýval  chudobou  jako  takovou,  dovoloval
komukoliv, aby vstoupil na pole či vinici svého bližního, aby sbíral klasy nebo hrozny a najedl se;
nesměl však z pozemku svého bližního žádné jídlo odnést (Dt 23:25-26; viz Mt 12:1).

Zde  jsou  obzvláště  důležité  dvě  pravdy.  Za  prvé,  paběrkování  nebylo  pro  každého  bez
rozdílu. Majitel půdy zjevně měl právo určit, kteří chudí „si zaslouží“ to, aby mohli paběrkovat na
jeho pozemcích.  Vlastník mohl udělit  zvláštní laskavost (Rt 2:4-16).  Paběrkování nebylo prostě
„právo“, které si mohl nárokovat kterýkoliv chudý vůči kterémukoliv poli kteréhokoliv majitele
půdy. Majetek nebyl v žádném smyslu společný. Bůh požadoval, ať majitelé půdy dovolí chudým
paběrkovat  –  majitel  však  zároveň měl  právo nakládat  se  svým vlastnictvím tak,  jak  uznal  za
vhodné, dokud to bylo v mezích Božího zákona. Zákon o paběrkování nelze použít jako základ
společenské redistribuce majetku a bohatství.

Za druhé,  paběrkování byla těžká práce – mnohem těžší než běžná sklizeň. Paběrkáři se
museli namáhat a lopotit,  aby sesbírali dostatek jídla. Poté, co ženci skončili, zbyla po nich jen
troška: malý hrozen tady, několik klasů támhle. Izrael rozhodně nebyl sociálním státem. Příjemci
dobročinnosti  museli  pilně,  přičinlivě a  vytrvale  pracovat.  Líní  a  marnotratní  nemohli  očekávat
žádný spásný zásah dobrotivého byrokrata. Boží zákon nám přikazuje, ať „neseme břemena jedni
druhých“ (Ga 6:2), avšak ne způsobem, který by vedl k závislosti na dobročinnosti.  Výsledkem
dobročinné aktivity by měla být zodpovědnost, aby nakonec „každý nesl svůj vlastní náklad“ (Ga
6:5).

Půjčky
Třetím řešením chudoby bylo, že si chudý člověk mohl vzít půjčku. Ačkoliv neexistují žádné

biblické  podklady,  které  by  ukazovaly,  že  bylo  zakázané  účtovat  jinému  věřícímu  úrok  při
podnikatelské půjčce (Mt 25:27),  dobročinná půjčka jinému věřícímu musela být bezúročná (Ex
22:24; Lev 25:35-37). Navíc, jakákoliv půjčka věřícímu musela být sedmý rok vymazána.

Vždy po sedmém roce proveď prominutí dluhu. Toto je způsob prominutí dluhu:
Každý věřitel  ať  promine to,  co  půjčil  svému bližnímu;  ať  nevystavuje  svého
bližního  a  svého  bratra  útlaku,  protože  bylo  vyhlášeno  prominutí  dluhu  kvůli
Hospodinu.
(Dt 15:1-2)

Proto nemohl žádný věřící být zadlužený déle než šest let. Bohatým Izraelcům bylo striktně
přikázáno, ať věřícím neupírají dobročinné půjčky kvůli tomu, že se blíží rok odpočinku:

Nezatvrzuj své srdce a nezavírej svou ruku před svým nuzným bratrem, ale jistě
pro něj otevři svou ruku a rozhodně mu půjč podle míry jeho nouze, to, v čem má
nedostatek. … Dej mu rád a tvé srdce ať není zlé, když mu budeš dávat, protože
kvůli  tomu  ti  Hospodin,  tvůj  Bůh,  požehná  při  všem  tvém  díle  a  při  všem
podnikání tvých rukou.
(Dt 15:7-10)

Jestliže chudý člověk nebyl schopný splatit svůj dluh v určeném čase, jeho věřitel měl dluh
ze svých knih zcela vyškrtnout, měl ztrátu přijmout v pevné víře, že jelikož všechny věci se dějí v
kontextu Božího zákona, obdrží Boží požehnání – ne pouze příjemný pocit, že „ctnost je odměnou
sama o sobě“, ale materiální, ekonomické požehnání.

Půjčky s nulovým úrokem, které automaticky a bez poplatku končí po (maximálně) šesti
letech, možná vypadají lákavě a mohou se zdát poměrně jednostranné, jako že chudého nic nestojí.



Tak to však nebylo. Ačkoliv se jednalo o skutečně dobročinný zákon, rozhodně ani v nejmenším
nevedl  k  nezodpovědnosti.  Něco  takového  by  z  dlouhodobějšího  hlediska  vůbec  nebylo
dobročinností. Aby člověk mohl dostat dobročinnou půjčku, musel být skutečně chudý – jediné, co
měl, byl jeho plášť (Ex 22:25-26). Jestli mám své vlastní zdroje, které mohu použít, nemám nárok
na dobročinnou půjčku. Bohatí neměli povinnost dávat bezúročné půjčky těm, kdo ve skutečnosti
opravdu  nestrádali.  Biblické  zákony  zabývající  se  chudobou  nepodporovaly  nezodpovědnou
nenažranost. Můj bratr nemá ani nejmenší povinnost mi půjčit, natož bezúročně, jestli „potřebuji“
nové stereo, televizi nebo lednici. Tyto půjčky byly nastavené tak, aby pomohly těm, kdo skutečně
měli nedostatek a neměli, kam se obrátit. A není ani třeba říkat, že na tuto půjčku by neměli nárok
dokonce ani mnozí, kteří dnes žijí pod „hranicí chudoby“.

Plášť chudého sloužil jako zástava. Každé ráno mu byl vzat, ale večer mu byl vrácen, aby
mu bylo teplo (Ex 22:25-26). Tento zákon mu zabránil v tom, aby si na jednu zástavu vzal více než
jednu  půjčku,  ale  zároveň  bral  ohled  na  to,  že  během  chladných  nocí  potřebuje  pokrývku.
Vícenásobné zadlužení bylo zakázané. A ačkoliv chudý člověk dostal každý večer svůj plášť zpět,
zároveň byl celý den bez pohodlí, které plášť poskytoval. To ho pobízelo, ať svou půjčku splatí tak
brzy, jak to jen bude možné. Tento zákon sice pomáhal těm, kdo byli v zoufalé situaci, ale zároveň
bojoval proti nezodpovědnosti. Nebylo snadné získat dobročinnou půjčku; a nebylo ani snadné s ní
žít.

Situace nevěřícího (do této kategorie by spadalo mnoho příchozích) byla ještě těžší.  Rok
odpočinku ani Milostivé léto mu žádný závazek neodpouštěly (Dt 15:3; Lev 25:44-46). Také mu
mohl věřitel účtovat úrok, bez ohledu na jeho chudobu – a úroky nebyly ničím omezené (Dt 23:20).
Jelikož nevěřící jsou ze své podstaty nezodpovědní, k tomu, aby půjčku splatili, potřebují pobídku
přibývajícího  dluhu.  Znovu  platí,  že  zákon  rozlišuje  mezi  lidmi.  Ve  skutečnosti  se  staví  proti
nezodpovědným  chudým,  a  tak  zdůrazňuje  skutečnost,  že  chudoba  je  něco  negativního,
nevýhodného, zavazujícího. Chudobě nikdy není dovoleno, aby se stala pákou proti těm, kdo jsou
na tom lépe. Ti jediní, kterým zákony týkající se chudoby přináší užitek, jsou ti, kdo jsou ochotní
přičinlivě pracovat na budoucnosti. Ti, kdo jen chtějí drancovat bohaté nebo se na nich přiživovat,
nakonec selžou, zemřou a vymizí. Cílem Božích zákonů je šířit Jeho Království. Nelze je úspěšně
používat v odporu vůči Němu.

Otroctví
Bible dovoluje otroctví. Tohle tvrzení bude většinu lidí šokovat. Biblické zákony ohledně

otroctví se jen velmi vzácně studují a ještě méně se na ně káže. Ale biblické zákony týkající se
otroctví  patří  mezi  vůbec  nejprospěšnější  zákony  v  celé  Bibli.  Základním  záměrem  biblické
instituce otroctví je vymýcení chudoby a její hlavní příčiny, kterou je otrocká mentalita. Ron Sider
neustále spojuje otroctví s útlakem, a zdá se, že si myslí, že jsou jednou a tou samou věcí. „Otroctví
je příkladem institucionalizovaného zla,“ říká;79 a hovoří o „hříchu účasti na otroctví.“80 Pro mnoho
lidí  platí,  že  když  přemýšlejí  o  „otroctví“,  to,  co  se  jim  vybaví,  je  jih  Spojených  států  před
občanskou válkou, kde některé aspekty otroctví jasně porušovaly biblický zákon. Proto mnozí znají
pouze zneužívanou, převrácenou, nebiblickou formu otroctví. Ale jelikož Bible otroctví dovoluje, je
jasně nebiblické hovořit o otroctví jako o něčem ze své podstaty špatném nebo hříšném. (Dokonce
ani jižanské otroctví nebylo tak nebiblické, jak ho mnozí obviňují. Běžná představa o otroctví té
doby je poměrně pokroucená; abolicionisté byli často stejně vinní porušováním Božího zákona jako
otrokáři,  jak uvidíme v další  kapitole).  Kdyby otroctví bylo hříšné,  Bůh by ho nebyl ustanovil.
Faktem je, že jelikož  Bůh sám je Standardem dobrého a špatného, skutečnost toho, že nám dává
pravidla pro správnou správu instituce otroctví, znamená, že hříchem je ignorování zákonů ohledně
otroctví. Jinými slovy, jelikož například smilstvo je hřích, Bůh nám nedává přikázání, jak správně
spravovat nevěstinec. A nedává nám ani přikázání a pokyny ohledně úspěšných metod toho, jak
vraždit nebo krást. Otroctví není hřích; porušení Božích zákonů ohledně otroctví však hříchem je.

Abychom pochopili  Boží  zákony  ohledně  otroctví,  musíme  pochopit  základní  biblickou

79 Sider, „Words and Deeds“, Journal of Theology for Southern Africa (Prosinec 1979), s. 38.
80 Tamtéž, s. 49. sr. Rich Christians, s. 60nn [s. 54nn.].



skutečnost:  otroctví je nevyhnutelné – neexistuje kultura, kde by se nevyskytovalo. Bez díla Boží
milosti  jsou  lidé  otroky  hříchu.  Spása  nás  osvobozuje  od  otroctví  hříchu  a  činí  z  nás  otroky
spravedlnosti, kteří jsou poslušní vůči Božímu Slovu, ne vůči slovu Satanovu (Ř 6:16-22). Nehraji
si tu se slovy – tato skutečnost je naprosto centrální pro všechny společenské a kulturní otázky.
Jestliže lidé nejsou Božími otroky, již jsou otroky hříchu. Jakožto hříšníci opouštějí svou povinnost
zbožné nadvlády nad stvořením, a tak se v důsledku stávají otroky jiných lidí a uctívají a slouží
stvoření místo toho, aby uctívali Stvořitele a sloužili Jemu (Ř 1:25). To, jak člověk žije, vychází z
jeho srdce  (Př  4:23),  přičemž vztah  člověka vůči  Bohu,  nebo jeho narušení  a  nedostatek,  mají
okamžité, dalekosáhlé a dlouhodobé důsledky na každou oblast jeho života. Každá kultura, která
nesloužila  Pravému Bohu,  se  nakonec  stala  otrokem státu.81 Teze  Rona Sidera  v tomto ohledu
nikoho  neosvobodí:  jeho  řešení  problému  chudoby  není  ničím  jiným  než  voláním  po  nárůstu
otroctví vůči státu skrze radikální zásahy vlády ve všech oblastech života.

Jelikož otroctví bude vždycky existovat,  biblickou odpovědí není snažit  se ho zrušit,  ale
podřídit se Božím zákonům ohledně otroctví.82 Ačkoliv mnohé z těchto zákonů se mohou zdát tvrdé,
musíme si uvědomit, že: 1) tyto zákony jsou nápravnými opatřeními proti nezodpovědnosti, jejich
cílem je lidi z otroctví dostat;  2) Boží zákony nejsou ani zdaleka tak tvrdé jako zákony lidské.
Zatímco  Boží  zákon  vytváří  zodpovědný  a  stabilní  sociální  řád,  lidské  zákony  o  otroctví  jsou
chaotické,  utiskující  a  tyranské.  Biblický  světonázor  není  pohádka,  není  jakýmsi  romantickým
perfekcionismem; je realistickým zhodnocením člověka a jeho hříchů a nedostatků. Boží Slovo se s
námi setkává tam, kde jsme, v našem otroctví, a ukazuje nám cestu k zodpovědné navládě pod Boží
vládou.

1. Získávání otroků. Únos je jako metoda získávání otroků striktně zakázán a zasluhuje trest
smrti (Ex 21:16). V zásadě existují čtyři legální způsoby, jak získat otroky. Mohou být koupeni (Lev
25:44-46), zajati ve válce (Num 31:32-35; Dt 21:10-14), zotročeni v rámci trestu za krádež (Ex
22:2-4) nebo zotročeni, aby splatili své dluhy (Lev 25:39; Ex 21:7). Měli bychom si zde povšimnout
především Boží milosrdné spravedlnosti.  Tento zákon v důsledku zvýhodňoval pohanské otroky,
kteří byli koupeni nebo zajati, jelikož jim umožňoval kontakt s věřícími. Bylo s nimi nakládáno
podle  relativně  shovívavých  biblických  ustanovení  ohledně  otroctví  a  zároveň  mohli  slyšet
osvobozující  poselství  evangelia.  Tento  zákon  zároveň  pomáhal  otrokům,  kteří  pracovali,  aby
zaplatili  náhradu za své dluhy nebo zločin.  Bible  nedovoluje  uvěznění  (s  výjimkou zadrženého
člověka, který čeká na soud nebo na popravu). Zloděj nebyl zavřen do klece za peníze daňových
poplatníků,  nebylo  k  němu  přistupováno  jako  ke  zvířeti;  místo  toho  produktivně  pracoval  v
kontextu a prostředí rodiny vystavěné na evangeliu, a tak odpovídajícím způsobem odškodnil oběť
svého zločinu. Zasloužil si zpět svou sebeúctu a nahradil své oběti to, co jí dlužil. (Jestli ti, kdo tak
moc  touží  po  „sociální  spravedlnosti“,  dovolí  jeden  návrh,  tady  je:  Pracujte  na  implementaci
„strukturální změny“ našeho trestního zákoníku a navraťte restituci a odškodnění pachatelem. Hups
– ale to by znamenalo otroctví! No, ehm, bude lepší udržovat status quo a nechat oběti krádeží, ať
se se svou ztrátou smíří, zatímco budou ze svých daní podporovat ty, kdo je oloupili, a platit jejich
pobyt ve věznicích. Je lepší zloděje zavřít do klece s vrahy a homosexuály v „neosobním“ prostředí,
než ho nechat pracovat ve zbožné domácnosti.)

2.  Přístup  k  otrokům. Otroci  nemají  žádnou  ekonomickou  motivaci  pracovat,  jelikož
nedokáží zlepšit svou situaci, bez ohledu na to, jak tvrdě pracují. Proto má jejich pán dovoleno tuto
motivaci poskytnout bitím (Ex 21:20-27). Je zjevné, že otrok nemá stejná práva jako svobodný
člověk. Ale už tato skutečnost sama o sobě by stačila, aby člověku zabránila, aby se do otroctví
příliš hnal. Otroctví má jisté výhody (jistota zaměstnání, atd.),  ale zároveň má vážné nevýhody.
Zákon nedovoloval,  aby se otroctví  stalo  nezodpovědnou sociální  službou nebo paternalismem.
Zákon však zároveň omezoval  pravomoc pána.  Když svého otroka zavraždil,  byl  popraven (Ex
21:20). Na druhou stranu, když otrok bití přežil a zemřel o den nebo dva později, pán nebyl nijak

81 Pro fascinující historii důležitého aspektu této pravdy, viz Robert Schuettinger a Eamonn Buder, Forty Centuries of 
Wage and Price Controls (Ottowa, IL: Caroline House Publishers, Inc., 1979).

82 Pro nejlepší výklad biblických zákonů ohledně otroctví, viz James B. Jordan, The Law of the Covenant: An 
Exposition of Exodus 21-23 (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984), s. 75-92; viz také Jordan, Slavery 
and Liberation in the Bible (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, v přípravě).



potrestán (Ex 21:21); neexistovalo nic, co by ukazovalo na to, že pán chtěl otroka zavraždit. Znovu,
toto riziko bylo vážnou motivací nedostat  se do otroctví.  Bůh nechtěl,  aby se lidé neopatrně či
bezhlavě  vzdávali  své  svobody,  a  tak  zákon  spíše  vedl  člověka  k  tvrdé,  přičinlivé  práci  a
zodpovědnému životu,  aby se  tak  vyhnul  nebezpečí,  že  ztratí  svou svobodu a  občanská práva.
Relativně malá ale trvalá zranění (jako je ztráta oka nebo zubu) znamenala osvobození otroka (Ex
21:26-27). Zároveň se jednalo o ekonomickou motivaci, která pánovi bránila, aby otroka bil do
tváře,  jelikož  silný  úder  mohl  znamenat  ztrátu  „investice“.  Tento  zákon  tedy  přirozeně  chránil
otroky před vážným zmrzačením.

3.  Svoboda pro otroky. Svobodní Hebrejové, kteří se dostali do otroctví, byli osvobozeni
sedmý rok (Dt 15:1-2) nebo nejpozději v rok Milostivého léta (Lev 25:40-41), podle toho, jak vážná
jejich situace byla. (Otroci, kteří uprchli z bezbožných kultur, nesměli být vráceni svým pánům, ale
místo toho byli osvobozeni; Dt 23:16-17). Otrok zároveň měl právo naspořit si dostatek peněz, aby
si koupil svou svobodu (Lev 25:49) – a tato skutečnost ukazuje na dvě věci: 1) zákony ohledně
otroctví  společně  s  dalšími  zákony  ohledně chudoby vedly  k  „pohybu vzhůru“;  a  2)  právo na
soukromé vlastnictví bylo chráněno na všech úrovních společnosti, takže i otroci byli schopni získat
majetek a nakládat s ním podle svého uvážení. Osvobození otroci byli štědře vybaveni a zaopatřeni
dary: z pánova stáda, mlatu i vinného sklípku (Dt 15:14). Osvobozenému otrokovi to umožnilo, aby
se mohl živit sám, být zajištěn a radovat se ze své svobody. Boží zákon je striktní, ale zároveň je
milosrdný. Osvobozený otrok se může znovu postavit na vlastní nohy a pokračovat na produktivním
místě  společnosti.  Zopakuji  základní  pravdu: Boží  zákon  povzbuzuje  k  zodpovědnosti.  Zahrnuje
mnoho motivací, aby se lidé nezotročovali, a když už se lidé stanou otroky, jsou chráněni, ale ne
rozmazlováni. Když pro ně skončí období otroctví, jsou schopni se se vztyčenou hlavou postavit po
boku druhých a mají nástroje, se kterými mohou začít znovu bez dluhů.

Pro pohanského otroka však byla situace jiná. Ačkoliv ho chránily stejné zákony ohledně
otroctví, nebyl nikdy osvobozen (pokud se sám nevykoupil) – a to ani při Milostivém létě, kdy byli
osvobozeni pouze hebrejští otroci (Lev 25:40-46). Nevěřící jsou svou přirozeností otroci.83 A není
důvod je osvobodit, dokud zůstávají ve svém duchovním otroctví. Zotročený cizinec, který by se
obrátil na víru, by samozřejmě ukázal svou duchovní svobodu tím, že by zodpovědně spořil a koupil
si svou vlastní svobodu. Zdá se to tvrdé? Rozhodně jde o velmi jiný náhled na otroctví, než který
zastává Ronald Sider.  Potřebujeme se však ujistit,  že naše standardy etiky skutečně vycházejí  z
Bible. Jestli se nám tedy zákony týkající se otroctví zdají nespravedlivé, je to proto, že je problém s
námi.  Boží  zákon je  dokonalým vyjádřením Jeho spravedlnosti  a  práva.  Jakýkoliv protest  proti
Božím zákonům je morálním obviněním Boha samotného, které spadá do stejné skupiny hříchů
jako  původní  hřích  v  Zahradě.  Když  nahradíme  Boží  zákony  našimi,  výsledkem  jsou  jedině
nespravedlnost,  bezpráví  a  nárůst  otroctví.  James  B.  Jordan  konstatuje:  „Problém starého  Jihu
[Spojených států] byl v tom, že na víru obrácení otroci nebyli osvobozeni, a tak chyběl jakýkoliv
mechanismus, jak by člověk mohl získat svobodu. Jak jsme viděli, cílem zotročení nevěřících je
evangelizace,  zatímco cílem zotročení  věřících je  naučit  je,  jak být  zodpovědnými svobodnými
občany. Proto biblické zákony ohledně otroctví vedou ke společenskému růstu. Cílem otroctví je,
aby zlikvidovalo samo sebe tím, že vychovává zodpovědné, svobodné obyvatelstvo. Tam, kde tento
růst  usekne  etatistická  legislativa,  jako  tomu  bylo  na  starém  Jihu  pod  zástavou  otroctví  i
paternalismu, je to velkým hříchem a vzpourou proti Bohu.“84 

Nyní srovnejte biblickou formu otroctví s některými návrhy Ronalda Sidera. Sider o sobě
prohlašuje, že stojí proti otroctví (jelikož otroctví je „hřích“), ale život v jeho etatistickém ráji je
formou otroctví,  které je skutečně despotické a Božím Slovem zakázané.  Bible nás varuje před
otroctvím ze strany státu, biblický zákon mu brání (viz např. 1. S 8).85 Státem poskytované sociální

83 Pozn. př.: Otročí např. Satanu, tělu a hříchu (Ef 2:1-3; Ř 6) a strachu ze smrti (Žd 2:15). 
84 James B. Jordan, „Slavery in Biblical Perspective“, seminární práce, Westminster Theological Seminary, 1979, s. 

44nn.
85 Pozn. př.: Za pozornost určitě stojí, že 1. S 8 označuje desetiprocentní zdanění za Boží kletbu nad neposlušným 

národem a teror ze strany vzpurného státu; zároveň v Gen 47:13-27 vidíme, že dvacetiprocentní zdanění je nazývané
otroctvím – a vykresluje útlak Egypta, který je napříč Písmem symbolem bezbožného zboštěného státu a vzpoury 
proti Bohu a je stavěn bok po boku se Sodomou (např. Zj 11:8).



služby působí závislost na státu a rozhodně jsou otroctvím. Hrabiví politici je používají,  aby si
koupili  hlasy  a  vytvořili  třídu,  která  je  vládcům zavázaná.  Když si  zvykneme na  státní  dávky,
ztrácíme naše spoléhání se na Boha, bližní, rodinu a sebe sama, a jsme více a více neschopní jednat
zodpovědně.  V naší  době už  je  běžné  narazit  na  lidi  (dokonce  i  křesťany!),  kteří  si  jednoduše
nedokáží  představit,  že  by  některé  aktivity  mohly  probíhat  bez  státní  pomoci.  Je  pro  ně
nepochopitelným zázrakem,  že  lidé  někdy  měli  ubytování,  zdravotnickou  péči,  práci,  dopravu,
poštu, jídlo a peníze bez státního monopolu. A to je otroctví. Auberon Herbert říká: „Chovejte se k
lidem, jako že nejsou hodni důvěry,  a oni vaše očekávání ospravedlní.  Řekněte jim, že od nich
neočekáváte, že budou mít jakýkoliv smysl pro povinnost, že zvládnou mluvit nebo myslet sami za
sebe, seberte jim nejpřirozenější a nejdůležitější příležitosti, kdy by to mohli dělat, a zanedlouho
pasivně přijmou mentální  a morální podmínky,  které  jste pro ně připravili.  … Každý člověk si
nevědomky říká: ‚Proč bych měl dělat to, co za mě udělá stát?‘“86

Sider věří, že bohatí mají nespravedlivou moc, že obvykle bohatnou tím, že utlačují chudé.87

(Pravdivost tohoto tvrzení přezkoumáme později.)  Proto se snaží tuto ekonomickou moc zlomit
skrze to, že dá více moci státu. Účtují si ti nenasytní, laissez-faire kapitalisté „příliš mnoho“ za své
produkty?  Platí  ti  „buržoazní  honiči“  vznešenému  dělníkovi  „neférovou“  mzdu?  Tady  je  třeba
pádný vládní štulec,  který se o problém postará.  To, co potřebujeme,  je  všemohoucí stát,  který
zkorumpovaným podnikatelům a obchodníkům vnutí  kontrolované ceny a mzdy. (To nevadí,  že
taková opatření vedou k nedostatku a nezaměstnanosti. Koneckonců, dynamika nabídky a poptávky
je výmysl deisty Adama Smithe. Zákon nabídky a poptávky už neplatí, byl zrušen a odvolán. Lord
Keynes  přinesl  revoluci  a  jednou  provždy  nás  zbavil  všech  osvícenských  a  sekulárních
ekonomických teorií.88) Samozřejmě, různé společnosti se přinejmenším poslední 4000 let snažily a
snaží o takováto opatření. Někteří lidé, kteří prosazovali kontrolu cen a mezd, se svým přístupem ve
skutečnosti  docela  právem  proslavili.  Jeden  takový  vládní  vůdce  minulé  generace  bude  určitě
dlouho připomínán. Na čas byl schopný stabilizovat ceny, mzdy a zaměstnanost na úrovni, o které si
moderní byrokraté mohou nechat jen zdát. Byl tak úspěšný, že i jestli jste nějak zvlášť nestudovali
historii, dost možná si vybavíte jeho jméno: Adolf Hitler.

Pointou  je,  že  ekonomické  kontroly  potřebují  všemocný,  zotročující  stát,  který  je  bude
prosazovat.  Jestli  nejste ochotni přijmout totalitářství,  kontroly nebudou fungovat.  Správa cen a
mezd není možná bez naprosté kontroly každého sektoru a aspektu společnosti. Polovičatá opatření
nepostačí. Hermann Göring, Hitlerův plánovač ekonomiky, to přiznal americkému korespondentovi
v  roce  1946,  když  byl  ve  válečném zajetí.  O amerických  ekonomických  programech,  které  se
podobaly některým jeho vlastním snahám v minulosti, všeříkajícím způsobem prohlásil: „Snažíte se
mít kontrolu nad mzdami lidí a cenami – nad prací lidí. Když to děláte,  musíte kontrolovat celé
životy  lidí.  To  je  skutečnost,  které  se  žádná  země  nedokáže  zbavit.“89 Právě  to  bylo  pointou  a
důrazem posměšné rady, kterou Hilaire Belloc dal těm, kteří chtěli „postupný socialismus“. Řekl
jim, že není možný, že nemůže přijít bez násilného vyvlastnění. Základním pravidlem je: „Jestli
chcete konfiskovat, musíte konfiskovat.“90

Ronald Sider tvrdí, že usiluje o osvobození a rovnost pro utlačované. Prohlašuje, že otroctví
je  špatné,  a  zdánlivě ho každým jedním dechem odsuzuje.  A přece,  když se na jeho konkrétní
návrhy  reforem  podíváme  očima  biblického  zákona,  vypadají  skoro  přesně  jako  pravý  opak
svobody a rovnosti. Jsem ochotný připustit, že Sider je do nějaké míry upřímný – do nějaké míry;
ale ať už si uvědomuje, co ve skutečnosti dělá, nebo ne, výsledkem jeho návrhů by byl totalitní,
despotický režim, kterého nebyli schopni dosáhnout ani Hitler a jemu podobní. Jeho návrhy by ze
státu neudělaly nic  menšího než boha.  A když ze sebe lidé dělají  boha,  výsledkem je  vždycky
otroctví.  F.  A.  Hayek  během  druhé  světové  války  publikoval  velmi  znepokojivé  varování  pro
anglický lid, který slepě usiloval o zákony a metody, které v Německu přivedly k moci nacisty.
Napsal:  „‚Nahrazení  ekonomické síly  silou politickou‘,  které  se  dnes  tak často požaduje,  nutně

86 Herbert, s. 65nn.
87 Sider, Rich Christians, s. 73 [s. 65]; Cry Justice, s. 31, 203, 210.
88 Viz Sider, Rich Christians, s. 114nn [s. 102nn]. Viz diskuze o Smithovi níže, Kapitola 13.
89 Citováno v Schuettinger a Buder, Forty Centuries of Wage and Price Controls, s. 73. Kurzíva přidána.
90 Hilaire Belloc, The Servile State (Indianapolis: Liberty Classics, 1977), s. 168.



znamená, že moc, která je vždy  omezená,  je nahrazována mocí,  před níž  není úniku.  To, co se
nazývá ekonomickou mocí, se sice může stát nástrojem nátlaku, ale spočívá to v rukou jednotlivců,
kteří nikdy nemají exkluzivní nebo úplnou moc, nikdy nemají moc nad celým životem člověka.
Avšak v centralizované formě jako nástroj politické moci to vytváří míru závislosti, kterou lze jen
stěží rozlišit od otroctví.“91

Milostivé léto
Se  vším,  co  Ronald  Sider  řekl  o  „Principu  Milostivého  léta“,  by  se  dalo  očekávat,  že

rozsáhlá diskuze tohoto tématu přirozeně bude spadat právě pod nadpis biblických zákonů ohledně
chudoby. V této kapitole se jím však zabývat nebudeme, a to ze dvou důvodů.

Za  prvé,  Sider  odkazuje  na  Milostivé  léto  tak  často  a  odvozuje  z  něj  tolik  mylných  a
bludných závěrů, že to skutečně vyžaduje samostatnou diskuzi v jiné kapitole.

Ale je zde mnohem důležitější důvod ho z této kapitoly vynechat. Ačkoliv se to může zdát
šokující,  zákon o Milostivém létě nespadá do kategorie zákonů zabývajících se chudobou. Jinými
slovy, jeho hlavní záměr a funkce nijak nesouvisely s řešením chudoby jako takové. Je pravda, že
rozhodně  ovlivnil  situaci  některých chudých.  Ale  to  byl  jen  vedlejší  důsledek jeho skutečného
záměru. Ve skutečnosti – na rozdíl od zákonů o desátcích, o paběrkování, o půjčkách a o otroctví –
se dodržování zákona o Milostivém létě většiny chudých vůbec nedotklo. Upřímnost vůči biblickým
faktům nám zakazuje k tomuto zákonu přistupovat jako k zákonu zabývajícímu se chudobou.

Rád  bych  tuto  kapitolu  uzavřel  krátkou  ilustrací,  která  může  dobře  načrtnout  základní
princip, za který bojuji. Jednou jsem slyšel debatu mezi dobře známým univerzitním profesorem a
Dr.  Garym Northem. Tématem byla  „Péče o chudé“.  Tento profesor  zaujal  pozici  podobnou té
Siderově, a, jelikož hovořil ke studentům semináře, jeho přednáška měla náležité tři body. Za prvé
řekl, že  jednotlivec má povinnost vůči chudým. Měl před sebou otevřenou Bibli a své stanovisko
obdivuhodně obhájil z Písma.  Za druhé prohlásil, že  církev má povinnost vůči chudým; a znovu
hojně citoval z Písma Svatého. Za třetí prohlásil, že stát má povinnost vůči chudým. Poté vzal Bibli,
zavřel ji a odložil.

„Bůh zjevil svou moc v Exodu … aby osvobodil chudý, utlačovaný lid.“

(Ronald Sider, The Christian Century, 19. Březen, 1980, s. 315).

„A tak s veselím vyvedl svůj lid, s jásotem své vyvolené.“

(Žalm 105:43)

91 F. A. Hayek, The Road to Selfdom (The University of Chicago Press, 1944), s. 145nn. Kurzíva přidána.



3

EXODUS JAKO HNUTÍ OSVOBOZENÍ

Jak jsme viděli, Ronald Sider považuje otroctví vždycky a za všech okolností za hřích. V
tomto kontextu si  přirozeně myslí,  že  všichni otroci by vždycky a za všech okolností  měli  být
osvobozeni. Téma, které se v jeho spisech objevuje znovu a znovu, je to, že biblický záznam o
Exodu Izraele nám dává Bohem vdechnutý precedent osvobozovat utlačované lidi po celém světě
skrze  politickou  akci.  Jinými  slovy,  Bůh  „v  klíčových  a  zlomových  chvílích  historie  zjevení“
osvobozoval otroky. Jelikož zde vidíme Boží zájem o utlačované světa, i my bychom měli usilovat
o jejich osvobození z nespravedlivých ekonomických a sociálních struktur, atd., atd.

Je kriticky důležité pečlivě prověřit Siderův princip výkladu. Když se Sider odvolává na
záznam o Exodu, říká, že Bůh „konal, aby vysvobodil chudý, utlačovaný lid … konal, aby ukončil
ekonomický útlak a přinesl svobodu otrokům. … Osvobození chudého, utlačovaného lidu bylo v
samotném srdci Božího plánu.“92

To je však vážným nepochopením a překroucením biblického záznamu. Povšimněte si, jak
Bůh sám popisuje, co dělal:

Hospodin pak řekl: „Dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a
slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech.
Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů a abych ho z oné země
vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem a medem...“
(Ex 3:7-8)

 
Jaký je zde rozdíl? Neříká Bůh to samé, co Sider? Ani v nejmenším. Bůh říká, že viděl

soužení  svého lidu, ne jen „lidu“, jak celou věc přeformulovává Sider. Bůh neosvobozoval nějaké
abstraktní otroky; nepřinášel svobodu jakýmsi obecným otrokům. Bral svůj lid do země, kterou
zaslíbil jejich otcům. Jak Mojžíš připomínal Izraelcům, k Exodu došlo z Hospodinovy „lásky k vám
a  aby  zachoval  přísahu,  kterou  přísahal  vašim  otcům“.  Izrael  byl  „svatým  [tedy  odděleným,
odlišeným] lidem Hospodinu … [který] Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech národů, které jsou na
povrchu země…“; právě to bylo důvodem, proč byli vykoupeni (Dt 7:6-8). Izrael byl unikátním,
jedinečným lidem. Boží vykoupení Izraele tedy nemůžeme spojovat s osvobozeneckými hnutími
obecně.  Izraelci  byli  Jeho lidem,  který  k  Němu volal.  Exodus  nebyl  abstraktním osvobozením
otroků, ale jedinečným, zvláštním, vykupujícím, smluvním skutkem, který naplňoval Boží přísahu
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Nelze ho zobecnit. Není deštníkem, pod který můžeme zahrnout
každé revoluční „hnutí osvobození“, které někde na světě existuje. Samozřejmě, princip, že Bůh
přinese socioekonomickou svobodu svému lidu, který vzývá Jeho jméno, je správný a legitimní: jak
jsme viděli,  duchovní  svoboda v Kristu  proudí  do každé  jedné  oblasti  života.  Nemůžeme však
použít Exodus jako precedent pro podporu takzvaných hnutí osvobození obecně.

Jako ilustraci můžeme aplikovat Siderův princip abstraktní, zobecněné interpretace na další
aspekty Exodu. „Když Bůh osvobodil Izrael, zabil všechny prvorozené děti všech Egypťanů (Ex
12:29-30). Proto můžeme říct, že v této klíčové a zlomové chvíli historie zjevení Bůh ukázal, že
koná, aby pozabíjel všechny prvorozené děti. Proto usilujme o to, abychom tento princip aplikovali
v naší moderní, bezbožné společnosti, která si dělá modly ze svých dětí.“

Nebo: „Když Bůh osvobodil svůj lid a přivedl ho do země obývané různými pohanskými
kulturami, přikázal svému lidu, ať zabije každého muže, ženu a dítě ve městech té oblasti (Dt 20:16-
18). S jistotou tedy můžeme říct, že tento příkaz odráží ústřední, horlivý důraz a zájem našeho Pána.
Vyhlazení  nevěřících  je  v  samotném  srdci  Jeho  plánu  v  historii.  Proto  bychom  měli  založit
neziskovou organizaci – Evangelikálové pro genocidní akci – která začne okamžitě studovat, modlit
se a shromažďovat munici. Začněte ve své vlastní komunitě: jednoduše obkličte pozemek svého
nevěřícího  souseda,  odpalte  ho  i  s  rodinou  na  věčnost  a  zaberte  jeho  dům.  Tímto  konkrétním

92 Sider, Rich Christians, s. 60nn [s. 54nn].



skutkem vyjádříte svůj závazek biblické poslušnosti.“
Tyto příklady jsou samozřejmě absurdní. Pozabíjení prvorozených Egypta a vybití Kenaánců

byly unikátní události, které nemůžeme zobecňovat. A to samé platí o Exodu. Nejednalo se prostě o
„osvobození utlačovaných otroků.“ Exodus byl osvobozením Božího lidu, který byl s Hospodinem
ve smlouvě. Pokoušet se zde o zobecnění a odvození jakéhosi abstraktního principu znamená celou
situaci  převracet.  Ronald  Sider  Písmo  nevykládá,  ale  manipuluje  jím.  Skutečnost,  že  mu něco
takového prochází v „evangelikálních“ a „Bibli věřících“ kruzích, ukazuje, že my sami potřebujeme
osvobození – teologické osvobození.

Je třeba zde zdůraznit důležitý rozdíl mezi dvěma slovy, která jsou si navenek podobná, ale
zásadně se liší  svým obsahem – a těmi slovy jsou  svoboda a  osvobození.  „Svoboda“ historicky
označovala zodpovědnost a sebekontrolu, „sebevládu“ bez nepatřičné státní kontroly (ačkoliv tento
výraz  používali  i  socialisté  a  anarchisté,  jako během Velké  francouzské  revoluce).  Tento  výraz
hovoří o svobodných, neomezovaných, zralých, samostatných lidech, kteří se dokáží ovládat pod
Boží nadvládou, bez zásahů vlády, které by překračovaly Bohem ustanovené hranice. „Osvobození“
v kontextu socialistické revoluce znamená destrukci svobody. Siderovy sociální reformy vyžadují
striktní,  nátlaková opatření  všemohoucího státu,  který  ovládá  a  kontroluje  životy  lidí  na  všech
úrovních  a  ve  všech  oblastech.  Samozřejmě,  to  vše  se  děje  ve  jménu  osvobození  chudých  od
ekonomické  nespravedlnosti.  Ve  skutečnosti  zde  ale  jde  o  moc.  Intelektuál,  který  agituje  za
etatistické  osvobození,  vždy předpokládá,  že  v  Ráji  pracujících  bude na  vrcholu  pyramidy  on.
Pokud je diktátorem on – to znamená, že až přijde Revoluce,  jeho majetek nebude „osvobozen“ a
nespravedlivě  bohatým budou  vnuceny  jeho představy  o  spravedlnosti  a  právu  –  nemá  důvod
považovat  tyranii  za  cokoliv  jiného  než  svobodu.  Ronald  Sider  díky  své  byrokratické
vševědoucnosti  ví,  jaké  produkty  skutečně  „potřebujeme“,  a  velkomyslně  prohlašuje,  že  „je  v
pořádku  vydělávat  hodně  peněz  na  tak  potřebném  produktu.“93 Ale,  jak  se  zdá,  obchodníci  a
podnikatelé neposlouchají jeho návrhy, ke své věčné hanbě. Pošetile chtějí produkovat to, co lidé
říkají,  že  chtějí,  ne to,  co experti  říkají,  že lidé  potřebují.  To, co je  tedy třeba,  je Osvobození.
Osvobození prosadí Siderovy dobré úmysly silou, skrze namíření policistovy zbraně. Tak, jako se
při  válce  ve  Vietnamu  stalo  „nutností  vesnici  zničit,  abychom  ji  mohli  zachránit,“  společnost
dosáhne osvobození skrze totalitu.

Ronald Sider je zcela oddaný osvobození z otroctví, a tak není neobeznámený s tím, jak
vypadaly  pokusy  o  to  v  minulosti.  Hnutím,  které  obzvláště  ctí,  je  abolicionistická94 aktivita  v
devatenáctém století. Obzvláště tleská radikalitě kazatele Charlese Finneyho, který založil vysokou
školu  Oberlin  College  jako  útočiště  abolicionismu  a  feminismu.  Jonathan  Blanchard,  jeden  z
prvních  studentů  na  Oberlin,  se  stal  prvním prezidentem univerzity  Wheaton  College,  a  Sider
truchlí, že Wheaton zjevně opustil svou původní roli semeniště sociálního aktivismu.95

To, co nás však zajímá především, jsou Siderova tvrzení ohledně Finneyho a abolicionismu.
Ve  svém  článku  pro  časopis  Christian  Century píše,  že  „Evangelikální  abolicionisté  Charlese
Finneyho se ve svém úsilí  o spravedlnost pro chudé a utlačované své doby jasně drží  biblické
tradice.“96 Toto téma více rozvádí jinde a píše:

Finney byl Billy Graham devatenáctého století. Vedl evangelistická tažení po celé
zemi. Naplnění Duchem Svatým bylo centrální pro jeho život i kázání. Také byl
jedním  z  předních  abolicionistů,  kteří  pracovali  na  ukončení  nespravedlivého
systému otroctví. Jím založený sbor na Oberlin College prosazoval církevní kázeň
proti  komukoliv,  kdo  vlastnil  otroky.  Finney  a  jeho  studenti  se  angažovali  v

93 „Door Interview: Ron Sider“, The Wittenburg Door (Říj./List. 1979, č. 51), s. 27.
94 Pozn. př.: Abolicionismus (z lat. abolitio – zrušení) je označením pro hnutí usilující o zrušení nějakého zákona nebo 

instituce, např. hnutí za zrušení trestu smrti. Tímto výrazem se označuje především anglo-americké hnutí v 19. 
století, jehož cílem bylo zrušení otroctví a obchodu s otroky.

95 Sider, „Resurrection and Liberation: An Evangelical Approach to Social Justice“ v Robert Rankin, ed., The 
Recovery of Spirit in Higher Education: Christian and Jewish Ministries in Campus Life (New York: The Seflbury 
Press, 1980), s. 154nn.

96 Sider, „An Evangelical Theology of Liberation“, The Christian Century (19. Březen 1980), s. 318.



občanské  neposlušnosti  a  protestovali  proti  nespravedlivým  zákonům.  Během
vánočních prázdnin velké skupiny Finneyho studentů chodily do ulic a pořádaly
evangelistická  setkání.  A kázaly  proti  hříchu  podílení  se  na  otroctví  i  proti
osobním hříchům.  Nedávná  studie  ukázala,  že  abolicionistické  hnutí  v  mnoha
státech na středozápadu Spojených států vyrostlo přímo z těchto probuzeneckých
tažení Finneyho a jeho studentů.
Sním o podobném hnutí v dnešní Církvi...97

Je pravda, že abolicionistické hnutí bylo  náboženským hnutím. Ale jeho náboženstvím byl
protikřesťanský  humanismus.  Otto  Scott  ve  své  mistrovské  studii  ohledně  konspirátorů,  kteří
financovali vražedné snahy Johna Browna,98 ukazuje vývoj abolicionistických snah – a jeho popis
může obsahovat  i  proroctví  o Siderově evangelikálním osvobozenectví:  „Toto nové náboženství
začalo  argumenty proti  tak relativně  neškodným hříchům,  jako jsou kouření  a  pití,  ale  poté se
rozrostlo  v křížové výpravy odsuzující  a  dokonce  zakazující  jakékoliv  obchodní  styky s  lidmi,
jejichž morálka byla považována za špatnou. Poté pokračovalo ve své expanzi do oblastí boje proti
otroctví,  který  prezentovalo  jako  odpověď  na  každou  nemoc  lidstva;  a  nakonec  vykvetlo  v
přesvědčení, že zabít kohokoliv – ať nevinného nebo vinného – je skutkem spravedlnosti na cestě k
nové morálce.“99

Americký  abolicionismus  se  vydal  velmi  jinou  cestou  než  britský,  který  byl  schopný
odstranit koloniální otroctví zákonným, pokojným způsobem, bez prolití krve. Britský proces byl
postupný, během několika let byli otroci zaučováni, bylo jim umožněno, aby si začali vydělávat
sami na sebe, zatímco jejich majitelé byli odškodněni za svou finanční ztrátu. Avšak abolicionisté ve
Spojených státech odmítli uznat jakýkoliv jiný zákon než svůj vlastní. Ačkoliv věděli, že většina
jižanů nevlastní otroky, agitovali za chaos a revoluci. Slovy Johna Browna: „Jestli vám v cestě stojí
překážka, můžete právem porušit celé Desatero, abyste se jí zbavili.“100

Lidé si vždy museli vybírat mezi dvěma metodami sociální změny: mezi regenerací, tedy
znovuzrozením,  a  revolucí.  Křesťan  nejprve  a  v  první  řadě  usiluje  o  to,  aby  se  on  sám
disciplinovaně  přizpůsobil  Božímu  standardu.  Poté  vyhlašuje  evangelium  a  snaží  se  pokojně
aplikovat  Boží  zákony  do  života  své  společnosti,  přičemž  úspěch  svých  snah  svěřuje  Božímu
Duchu. Uvědomuje si, že v tomto životě není a nikdy nebude žádná dokonalá společnost. Ví, že
Boží Království se šíří jako kvas v těstu – ne skrze masivní, bořící a trhající exploze, ale skrze
postupné prostupování. Ví, že právo, spravedlnost a pokoj jsou důsledkem vylití Ducha do srdcí lidí
(Iz 32:15-18); právní a zákonná struktura národa jsou tedy indikátorem, nikoliv příčinou, národního
charakteru. Zákon není nástrojem spásy.

Revolucionář však věří, že dokonalá společnost je možná101 a že je třeba ji lidem nátlakem
vnutit. Snaží se svrhnout a zničit vše, u čeho hrozí, že to nějakým způsobem zbrzdí příchod jeho na
zakázku  vyrobeného  milénia.  Boží  prozřetelnost  je  příliš  pomalá,  Jeho  zákon  příliš  omezující.
Společnost musí být dokonalá, a to zítra, jinak musí být rozbořena a rozdrcena na suť. Jak hlásalo
heslo Velké francouzské revoluce: „Volnost, rovnost, bratrství – nebo smrt.“102 Abolicionisté, kteří
vzešli z náboženského pozdvižení devatenáctého století, toužili po takové dokonalé společnosti a
byli ochotni masakrovat nevinné, aby jí dosáhli. Atmosféru, ve které se abolicionismu dařilo, tvořili
lidé, jako byl unitářský křižák bez vyznání William Ellery Channing, který volal po „partyzánské

97 Sider, „Words and Deeds“, Journal of Theology for Southern Africa (Prosinec, 1979), s. 49.
98 Pozn. př.: John Brown (9. 5. 1800 – 2.12. 1859) byl americký abolicionista, který věřil, že jediným způsobem, jak ve

Spojených státech ukončit otroctví, je ozbrojená vzpoura, čímž se odlišoval od převládajícího (přinejmenším 
vyznávaného) pacifismu abolicionistického hnutí. 16. října 1859 se svými společníky přepadl federální zbrojnici s 
cílem vyzbrojit uprchlé otroky a vyvolat povstání proti otrokářům. Při útoku zemřelo sedm lidí a minimálně deset 
dalších bylo zraněno. Několik dní na to byl Brown dopaden, obviněn ze zrady, vraždy 5 lidí a snahu o vyvolání 
vzpoury, odsouzen a oběšen. Někteří historici ho považují za jednoho z otců moderního terorismu a obecně se 
shodují, že sehrál významnou roli v událostech vedoucích k americké občanské válce. 

99 Otto Scott, The Secret Six: John Brown and the Abolitionist Movement (New York: Times Books, 1979), s. 295nn.
100Tamtéž, s. 251.
101 V tomto kontextu sr. se Siderovou chválou perfekcionismu Jonathana Blancharda v „Words and Deeds“, s. 155nn.
102 Otto Scott, Robespirre: The Voice of Virtue (Vallecito, CA: Ross House Books, 1974), s. 195.



válce … při každé příležitosti.“103 Channing měl velký vliv na mladého Ralpha Walda Emersona,
hlavního  představitele  panteismu a  transcedentalismu  Nové  Anglie  –  a  významného  válečného
štváče.  Mnohým se jeho pacifistické uctívání přírody zdá neškodné. Už samotná zmínka jména
Emerson vyvolává poklidné obrazy bublajících potůčků, rosy třpytící se na nově spadaném listí a
Henryho Davida Thoreaua za mřížemi. Uspávající, konejšivý klid se rozpadá na kusy, když čteme
řádky, které vzešly z pera ctihodného Mudrce z Concordu, jako jsou tyto: „Kdyby to mělo trvat
deset let a dalších deset k obnově obecného blahobytu, zničení Jihu za to stojí.“104 Vlídná maska
padá už docela, když Emerson a Thoreau přirovnávají teroristu Johna Browna, vraha nevinných, k
Ježíši Kristu. Šibenice, na které byl oběšen, se stala „tak slavnou jako Kříž“.105

A Charles  Grandison Finney,  „Billy  Graham devatenáctého  století“  byl  u  samého  srdce
celého  hnutí.  Z  teologického  hlediska  byl  pelagián,106 tedy  kacíř.  Bennet  Tyler  v  roce  1854
poznamenal, že „ho nemohlo pustit za kazatelnu žádné ortodoxní křesťanské uskupení. Není pochyb
o tom, že jeho vydaná díla obsahují i jedinečné a burcující pravdy, avšak tyto pravdy stojí bok po
boku mnoha bludům, které jsou zcela proti nim. A zdá se, že teď ujíždí nikdo neví kam... Všechno,
co najde v Bibli, ohýbá podle svých předem rozhodnutých metafyzických vymezení místo toho, aby
své  metafyzické  blouznění  podřídil  standardu  a  zkoumání  neomylné  a  spolehlivé  moudrosti
[Písma].“107

Finney  se  ve  svém  oddaném  usilování  o  mír  stal  členem  „Národní  rady  Kansasu  pro
praktickou pomoc“ (National Kansas Aid Committee) a stvrdil svou podporu tím, že vybral  dva
miliony  dolarů na  obstarání  zbraní  pro  gangy  abolicionistických  hrdlořezů  valících  se  do
Kansasu.108 Rada  financovala  Johna  Browna,  který  tvrdil,  že  byl  Bohem  ustanoven  jako  Jeho
„zvláštní anděl smrti“.109 Tito radikální abolicionisté často tvrdili,  že jsou pacifisté,  ale nakonec
začali  tleskat krveprolití  jako jedinému způsobu, jak společnost očistit od „hříchu“ otroctví. Jak
jsme viděli, s velkou částí otroctví té doby bylo spojeno mnoho hříchů. Ale spása není politická, tak
jako křesťanství není revolucionářské. Abolicionisté se nespokojili s postupným, legálním zrušením
otroctví, po kterém toužili mnozí jižané. Jejich cílem nebyla spravedlnost, ale revoluce – a říct, že je
rozkol a rozpad ani v nejmenším neznepokojovaly, by bylo eufemismem: doufali, že přijde naprostá
destrukce.  Odmítali  biblický postoj  k  otroctví,  který  požaduje,  aby se otroci  i  jejich  páni  plně
podřizovali Božímu zákonu, a který povzbuzuje otroky k tomu, aby zákonně a zodpovědně získali
svobodu.

Sider tvrdí, že je pacifista, a volá po „nenásilné revoluci“.110 To však dělali i abolicionisté.
Revolucionáři mají tendenci nějak najít způsob, jak se omezení nenásilí vyhnout, jakmile zjistí, že
krveprolití je rychlejší. V jedné z „těžkých, vážných“ otázek na konci své knihy Cry Justice (Volání
po spravedlnosti) se ptá: „Pracuje dnes Bůh v historii a sráží nespravedlivé vládce a nespravedlivé
společnosti? Pokud ano, jak?“111 Je to pokaždé, když terorista ve Třetím světě vyhodí do vzduchu
bankéře nebo několik školních dětí? A nesmíme zapomínat, že Sider už po násilí volal.  Cenová
regulace a vyvlastňování pozemků a podniků si žádají zbraně a lidi, kteří jsou připraveni je použít.
Bez  výhrůžek  násilného,  nátlakového prosazování  takovýchto  nařízení  se  žádný vlastník  země,
podnikatel  či  obchodník  svého  vlastnictví  nevzdá.  Právě  to  je  dilema  všech  „mírumilovných“

103 Scott, The Secret Six, s. 15.
104 Tamtéž, s. 319nn.
105 Tamtéž, s. 303nn.
106 Pozn. př.: Pelagiánství popírá učení o dědičném hříchu a tvrdí, že člověk jím není jinak omezován ve svém jednání 

a rozhodování. Podle Pelagia (360-418), otce tohoto učení, Adam svým prvotním hříchem pouze dal lidem špatný 
příklad, zatímco Ježíš Kristus v zásadě jen dal dobrý příklad hodný následování. Člověk podle Pelagia nepotřebuje 
zvláštní Boží milost k tomu, aby byl schopen konat dobro nebo být spasen. Pelagiánství bylo odsouzeno různými 
koncily již v 5. století (především koncilem v Kartágu L. P. 418 a Efezským koncilem L. P. 431).

107 Bennet Tyler a Andrew Bonar, The Life and Labours of Asahel Nettleton (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 
1975), s. 449. Ohledně Finneyho pelagiánství, viz Benjamin B. Warfield, Perfectionism (Philadelphia: Presbyterian 
and Reformed Publishing Co., 1958), s. 125-215.

108 Scott, The Secret Six, s. 202. Tohle bylo před Keynesem a inflací!
109 Tamtéž, s. 212.
110 Sider, „A Call for Evangelical Nonviolence“, The Christian Century, (15. Září 1976), s. 753nn.
111 Sider, Cry Justice, s. 214.



revolucionářů; nakonec se chopí bazuk a problém vyřeší. Siderem uvedené cíle, jeho úmyslné a
opakované identifikování  se  s  násilnými  revolucionáři  minulosti,  a  skutečnost,  že  jeho  Nadace
Milostivého léta financovala moderní teroristy,112 by měly být dostatečným varováním v tom, co nás
čeká. Je možné, že on sám se vyhýbá nastolení revoluce zbraněmi. Ale krveprolití, nebo alespoň
jeho riziko, jsou nutnou součástí etatismu. Kdekoliv, kde se prosazují Siderovy principy, by on sám
mohl  být  tím,  kdo  stiskne  spoušť.  Ve  jménu  „osvobození“  volá  po  třídní  válce.  Exodus  dal
Izraelcům svobodu a zákon. Siderův osvobozenecký „exodus“ je pouhou bezzákonností a vede zpět
do otroctví.

„Tvrdím a chci obhájit, že jedním z ústředních biblických učení je to,
že Bůh je na straně chudých....“

(Ronald Sider, The Christian Century, 19. Březen 1979, s. 314)

„Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je Mu milý ten,
kdo se Ho bojí a činí spravedlnost.“

(Skutky 10:34-35)

4

JE BŮH NA STRANĚ CHUDÝCH?

Odpovědí  Ronalda  Sidera  na  otázku,  kterou  pokládá  tato  kapitola,  je  jednoznačné  Ano.
Dobrá – ne zas  až tak jednoznačné.  Sider  v  nedávno publikovaném článku,  který se objevil  v
magazínu The Christian Century, couvl od některých extrémních implikací tohoto postoje. Budeme
k Siderovi féroví a necháme ho, ať sám za sebe řekne, co tímto tvrzením nemíní.

Nemíním tím, že materiální chudoba je biblický ideál. … Za druhé, nemíním tím,
že si máme chudé a utlačované idealizovat či je automaticky zahrnovat do církve
jen proto, že jsou chudí a utlačovaní. … Za třetí, … nemíním tím, že Bohu více
záleží  na  spasení  chudých  než  na  spasení  bohatých  nebo  že  chudí  mají  na
evangelium nějaký zvláštní nárok. … Za čtvrté, říct, že Bůh je na straně chudých,
neznamená říct, že znát Boha v sobě nenese nic víc než usilovat o spravedlnost
pro chudé a  utlačované.  … A konečně,  … nemíním tím,  že se hermeneuticky
musíme  podřídit  nějakému  ideologicky  interpretovanému  kontextu  útlaku
(například  marxistické  definici  chudých  a  jejich  situaci  útlaku)  a  poté
reinterpretovat Písmo z této ideologické perspektivy.113

Ačkoliv některé z těchto Siderových popření jsou velmi diskutabilní – zvláště pak poslední z

112 Viz Úvod výše.
113 Sider, „An Evangelical Theology of Liberation“, The Christian Century (19. Březen 1980), s. 314nn.; sr. Rich 

Christians, 2. vyd., s. 75nn.



nich – pojďme je proteď přijmout. I tak zůstává řada vážných námitek vůči tomu, co jasně říká a
míní tím, že Bůh je  na straně chudých.  Jeho obrana této ústřední  teze je ve většině jeho spisů
uspořádaná okolo tří základních bodů. Za prvé, Sider tvrdí, že „v klíčových a zlomových chvílích
historie  zjevení“  (tedy  v  Exodu,  při  zničení  Izraele  a  Judska  a  v  inkarnaci)  Bůh  zasáhl,  aby
osvobodil chudé. Za druhé, Sider říká, že Bůh vždycky působí v historii, svrhává bohaté a vyvyšuje
chudé. Za třetí, Sider říká, že Boží lid je na straně chudých.114

Základní námitkou vůči všem těmto tvrzením je to, že Sider se dopustil stejného logického
omylu  ekvivokace,115 kterým jsme se  zabývali  v  minulé  kapitole.  Kdo jsou „chudí“?  Kdo jsou
„bohatí“? Je Bůh vždycky na straně jedněch a proti druhým? Jestli chceme být bibličtí, nemůžeme z
„chudých“ udělat abstrakci o nic víc, než můžeme abstrakci udělat z „otroků“.  Boží zákon není
abstraktní, ale konkrétní.

Bible jasně říká, že Bůh ve skutečnosti je  proti některým chudým lidem. Lenoch, který je
zahálčivý a nerozvážný, nemá nárok na Boží milosrdenství a nemůže ho očekávat (Př 6:6-11; 13:4,
18; 19:15; 20:13; 21:25-26; 24:30-34; 28:18). Bůh rozhodně není „na straně“ lidí, kteří porušují
Jeho zákon a, mimo jiné, jsou chudí. Tak jako jsou bohatí často pokoušeni k pýše a odmítání Boží
dobroty,  chudí  čelí  pokušení  závidět  majetek  druhých a  brát  Boží  jméno nadarmo (Př  30:7-9).
Faktem je, že Bible často definuje a popisuje Boží vztah k chudým tak, že Bůh zaslibuje: „Bude ke
Mně úpěnlivě volat a vyslyším ho, neboť jsem milostivý“ (Ex 22:26). Bůh však okamžitě dodává i
varování „Nebudeš proklínat Boha ani předáka ve svém lidu nebudeš proklínat“ (Ex 22:27). Jestliže
jsme nespravedliví vůči chudým, a oni proto volají k Bohu, On je vyslyší a pomstí a postará se o
jejich potřeby. Ale chudý člověk nesmí proklínat Boha, jako by vůči němu Bůh ve své prozřetelnosti
byl nespravedlivý; také nesmí spílat těm, kdo nad ním drží autoritu. Jedná se o pokušení, do kterých
obzvláště  snadno  mohou  upadnout  chudí,  a  proto  jsou  důrazně  varováni,  ať  jim  nepodléhají.
Pokaždé, když se cítíme utlačováni, chceme začít kopat proti Bohu za to, že nám „rozdal špatné
karty“. Bezbožní chudí budou Boha vinit za své neštěstí, a v takovém případě nemají zaslíbeno nic
než soud. Jakýkoliv člověk, který se rouhá proti Bohu, ať už je bohatý nebo chudý, má být usmrcen
(Lev 24:13-16). Kromě toho, bezbožní chudí mají velmi často mentalitu otroků, a proto mají sklon
vztahovat se ke státu jako ke svému právoplatnému spasiteli; a když vládce nezasáhne a nepomůže
jim, nevyplatí je, proklejí ho také. Bůh nevyslyší modlitby těch, kdo se takto staví proti Němu a Jím
ustanoveným autoritám. Písmo zdůrazňuje, že Bůh rozhodně není na jejich straně.

Žádostivost a krádež jsou silná pokušení pro toho, kdo má nedostatek.  Když hladovějící
člověk ukradne jídlo, dokážeme pochopit jeho důvody; nicméně, Písmo říká, že ho musí sedmkrát
nahradit (Př 6:30-31).116 Pokud to neudělá,  zůstává zlodějem – a Bůh není  na jeho straně,  bez
ohledu  na  „polehčující  okolnosti“.  Neposlušní  nemají  nárok  očekávat  Boží  milosrdenství  ani
ochranu. „Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností“ (Př 28:9). „Lepší
je chudý, který žije bezúhonně, nežli ten, jehož cesty jsou křivolaké, ačkoliv je bohatý“ (Př 28:6).

Poselstvím Písma je,  že  Bůh je  útočištěm těm,  kdo k  Němu volají.  Pokud  však  chudý
Hospodina proklíná  a  porušuje Jeho zákon a nedůvěřuje  v Něj,  On pro něj  má jen odsouzení.
Socioekonomická pozice není žádnou zárukou ochrany před Jeho hněvem:

Proto se Panovník z jeho mládenců nebude radovat
a nad jeho sirotky a vdovami se neslituje,
neboť každý z nich je bezbožný a zločinec
a každá ústa mluví hanebnost.
(Iz 9:17)

Sider miluje citování z Lukáše 4:18-19, kde Ježíš prohlašuje:

114 Viz např.: Sider, Rich Christians, s. 59-85 [s. 53-78].
115 Pozn. př.: Logický omyl, kdy je ve dvou premisách použito stejné slovo, ale pokaždé je mu dán jiný význam.
116 Viz James B. Jordan, The Law of the Covenant: An Exposition of Exodus 21-23 (Tyler, TX: Institute for Christian 

Economics, 1984), s. 135.



Pánův Duch je na Mně,
protože Mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým;
poslal Mne vyhlásit zajatcům propuštění
a slepým nabytí zraku,
propustit zlomené na svobodu,
vyhlásit vítaný Pánův rok.

Sider tedy tvrdí, že Kristovým posláním bylo „osvobodit utlačované a uzdravit slepé. …
Chudí  jsou  jedinou skupinou,  která  je  přímo označena za  příjemce Ježíšova  evangelia.   … Ve
vrcholných momentech historie, kdy na sebe Bůh vzal lidské tělo, Bůh Izraele osvobozoval chudé a
utlačované a volal svůj lid, ať to dělá také.“117 A jsme zpět: „utlačovaní“, „slepí“, „chudí“, jako by
Kristus mezi lidmi nerozlišoval. Ježíšova slova o několik veršů později nám však říkají něco velmi
důležitého ohledně Boží péče o chudé. Ježíš kázal v Nazaretu, ve svém domovském městě, a setkal
se zde s odmítnutím a nevírou – a to, zjevně, i od „chudých a utlačovaných“. Náš Pán zareagoval
tak, že z města jednou provždy odešel: chudí z Nazaretu byli od té chvíle vyloučeni z Jeho služby.
Předtím, než odešel, jim Ježíš vysvětlil své skutky tím, že jim připomněl Elijášovu a Elíšovu službu
chudým a utlačovaným. Ačkoliv době těchto proroků byli i tací, kteří se nesklonili před Baalem,
byla to doba bezuzdné, neřestné bezbožnosti. „Chudým“ Izraele se od Božích proroků nedostalo
žádné pomoci;  proroci  místo toho pomáhali  cizincům,  kteří  vzývali  Hospodinovo jméno a  byli
poslušní vůči Jeho Slovu. Tvrzení našeho Pána bodala a Nazaretští to dobře cítili:

„Po pravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři roky
a šest měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli. A
k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidónu. A
mnoho  malomocných  bylo  v  Izraeli  za  proroka  Elizea,  a  žádný  z  nich  nebyl
očištěn,  jen  Syřan Náman.“ Když to  slyšeli,  byli  všichni  v  synagoze naplněni
hněvem. Vstali, vyhnali Ho za město a dovedli Ho až na okraj hory, na níž bylo
jejich město vystavěno, aby Ho svrhli dolů.
(L 4:25-29)

Ježíš v tomto důležitém tvrzení prohlašuje a ukazuje, že Boží zájem o chudé není vůči všem
stejný. Příjemcem Boží péče nejsou prostě „chudí“ v jakémsi abstraktním, obecném, univerzálním
smyslu. V tomto ohledu si stojí stejně jako bohatí: jestli odmítají Krista, sami jsou Jím odmítnuti.
Chtěli  od  Něj  pomoc  a  výhody,  ale  když zjistili,  že  Jeho plán  sociální  péče  není  plošný,  byli
okamžitě připraveni Ho zavraždit. Není, jak tento text obejít. Stojí ve stejné pasáži jako předchozí
slova o Kristově službě chudým, aby ji střežil před mylným dojmem (který propaguje Sider a spol.),
že Mesiáš přišel, aby ulehčil „chudým“ v jejich utrpení, bez jakéhokoliv rozdílu. Boží milosrdenství
není náhodné ani nestraní podle ekonomické situace; Bůh je však blízko všem, kdo k Němu volají,
všem, kdo Ho vzývají v pravdě (Ž 145:18), a nenávidí ty, kdo žijí v nepravosti (Ž 5:5-7), bez ohledu
na částku na jejich výplatní pásce. Právě proto může žalmista jásat: 

Hospodin je nepřístupným hradem utlačených,
je nepřístupným hradem v dobách soužení.
V Tebe budou doufat ti, kdo znají Tvé jméno, 
neboť Ty, Hospodine, neopustíš ty, kteří Tě hledají.
(Ž 9:10-11)

Bůh nepomáhá a neulehčuje pouze utlačovaným či ztrápeným obecně. Milostivě ulehčuje
těm trpícím, kteří Ho hledají. Chudý, se kterým je zacházeno nespravedlivě a nemá ve své bezbožné
společnosti žádné právní východisko a útočiště, si nemusí zoufat. Jestli hledá Pána celým svým
srdcem,  najde  Ho.  Bůh  povstane  a  vysvobodí  ho,  rozbije  na  kousky  jeho  utlačovatele,  pomstí

117 Sider, Rich Christians, s. 66nn [s. 59nn].



nespravedlnost  a  bezpráví  a  naplní  potřeby  svého lidu  (Ž 12:6;  34:7;  68:11;  72:2-14;  113:7-8;
140:13;  146:7).  Jestliže  se  chudý  odevzdá  a  svěří  Hospodinu  (Ž  10:14),  bude zachráněn.  Bůh
„vysvobodí nuzného, když volá“ (Ž 72:12). Ale ne předtím. A jestliže se nuzný raději rozhodne pro
revoluci, Bůh ho rozdrtí na prach.

Apelováním na  třídní  vědomí,  podněcováním odporu  vůči  státu,  který  nerozděluje  dost
dávek, povzbuzováním žádostivosti, závisti a krádeže vůči bohatým si Ronald Sider vybral cestu
revoluce. Tuto skutečnost jen zdůrazňuje jeho víra v chaos jako klíč k historii. Tím, že naznačuje, že
bohatí jsou už ze samé podstaty utlačovatelé proměňuje revoluci prakticky v metafyzický princip:
„Bůh  pravidelně ruší  a  převrací  bohatství  boháčů.“118 Bůh  je  na  straně  chudých;  a  proto  už  z
principu neustále „znovu a znovu“119 sráží bohaté a vyvyšuje chudé; a my se k Němu v této revoluci
musíme  připojit.  Slovy  Karla  Marxe,  bojovým  pokřikem  revolucionářů  musí  být:  „Neustálá
revoluce!“120 Anarchista Lev Tolstoj souhlasí: „Jediná revoluce je ta, která se nikdy nezastaví.“121

(Tento  koncept  neustálé  revoluce  vlastně  předkládá  zajímavou skutečnost:  je  zde  zjevně
nutná  „houpačková  filozofie  historie“.  Když  Bůh  svrhne  bohaté,  stanou  se  chudými,  zatímco
utlačovaní se stanou bohatými.  Jelikož Bůh je vždycky na straně chudých a pravidelně svrhává
bohaté, musí se postavit na stranu dříve bohatých proti  novým zbohatlíkům. V Siderově sociální
teorii se všichni mají mizerně: jestli jste chudí, bohatí vás utlačují; jestli jste bohatí, Bůh vás sráží a
ničí. Je to něco jako kosmické hraní s horkým bramborem – nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru,
dolů; a ten, kdo má peníze jako poslední, jde do pekla.)

To  ale  rozhodně  není  přesný  popis  biblické  sociální  spravedlnosti.  Bůh  se  nestaví
automaticky na stranu chudých, a neměli by ani Jeho lidé. Jak už jsme viděli, zákon požaduje právo
a spravedlnost:

Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k
většině  a  převrátíš  právo,  ani  nebudeš  nadržovat  chudému  při  jeho  sporu.  …
Nepřevrátíš právo svého nuzného při jeho sporu.
(Ex 23:2-3; 6)

Při soudu nejednejte špatně: nestraň chudému ani nenadržuj vysoko postavenému.
Svého druha suď spravedlivě.
(Lev 19:15)

Nemůžeme mechanicky předpokládat, že chudý je v právu. „Kdo je první při sporu, zdá se
být spravedlivý,  přijde však jeho bližní a prověří  ho“ (Př 18:17).  Když se zabýváme právem a
spravedlností, otázkou není „Který z nich je chudý smolař?“ ale „Který je v právu?“ A standardem
práva není relativní bohatství nebo chudoba, ale platný a závazný Boží zákon.

Když Bůh v soudu „ruší a převrací bohatství boháčů“, je to kvůli hříchu. A jelikož bohatí
mohou být  v  pokušení  zapomenout  na Boha a  důvěřovat  ve  svou vlastní  sílu,  jsou  vždycky v
nebezpečí,  že  se  budou vysmívat  těm,  kdo jsou pod nimi,  a  utlačovat  je.  To je  něco,  co  Bůh
nenávidí. On je tím, kdo dává sílu a schopnost získat bohatství; utlačování druhých je popřením
toho, že veškeré bohatství přichází od Boha. Ale útlak chudých je špatný ne proto, že Bůh je „na
jejich straně“ více než na straně jiných. Je špatné utlačovat kohokoliv. Písmo nám přikazuje vrátit
ztracený majetek dokonce i našemu nepříteli (Ex 23:4-5). Řekněme, že máte nepřítele, který se proti
vám opravdu vážně provinil. Ani tak nesmíte jakkoliv převracet jeho práva. Nemusíte ho mít rádi,
ale musíte dodržovat práva, která Bůh ustanovil.

Nyní extrémnější případ. Řekněme, že skutečně ničemný a neschopný, líný pobuda někoho
znásilní.  Biblický  zákon  přikazuje,  aby  byl  popraven;  ale  také  přikazuje,  aby  byl  souzen
spravedlivě,  s  dostatkem důkazů,  bez ohledu na to,  jak  moc jím můžeme (právem) pohrdat.  A
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jestliže důkazy nepostačují na to, aby ho biblicky usvědčily, musí být propuštěn. Jedním slovem:
spravedlnost. Na tomto padlém světě nebudeme nikdy mít zcela dokonalou spravedlnost. Někteří
zločinci  budou  bezpochyby  propuštěni  bez  trestu  pro  nedostatek  důkazů.  Ale  můžeme  mít
pohotovou a jasnou spravedlnost ve velmi velké části případů, a právě o to bychom měli vytrvale a
přičinlivě usilovat. Biblické standardy pro zacházení s chudými berou v potaz skutečnost, že lidé
jsou hříšníci a že se máme tendenci dívat svrchu na ty, kterým se daří hůře nebo o trochu lépe než
nám. Proto nám Bible opakovaně připomíná, ať se řídíme Božími striktními a jasnými principy
spravedlnosti. Férovost vůči jiným lidem – i jestliže se proti nám provinili – je biblickým rozkazem.
Bůh není „na straně“ chudých. Požaduje, abychom se k nim chovali podle Jeho zákona. Jestliže je
utlačujeme, potrestá nás; a jestliže k Němu volají, vyslyší je a zachrání.

Na čí  straně je Bůh? Ne na straně bohatých, ne na straně chudých; ne na straně nějaké
sociální  nebo  ekonomické  třídy;  ne  na  straně  nějaké  rasy.  Odpověď  na  tuto  otázku  snadno
dostaneme,  když  zodpovíme mnohem důležitější  otázku,  kterou  položil  Mojžíš  v  Exodu  32:26
(podle KJV):

„Kdo je na Hospodinově straně?“

„... právo znárodnit zahraniční majetky a podniky.“

(Ronald Sider, Bohatí křesťané ve věku hladu, s. 145 [s. 134])

„Nepokradeš.“

(Ex 20:15)

5

TŘETÍ SVĚT

Asi před 25 lety se dostal do popředí výraz „Třetí svět“. Tento koncept je pro socialisty
kriticky důležitý, je pro ně lstí, kterou mohou použít k mnoha věcem a cílů. Clarance B. Carson
komentuje: „Krátkou chvíli se zdálo, že se ze Třetího světa stane nějaká jasně vydefinovaná entita,
ale nestalo se tak. Nakonec do velké míry zůstal konceptem, který má jakýkoliv obsah, jaký mu kdo
chce dát...“122 Tam, kde  byl svět „rozdělen“ na kapitalistické a komunistické frakce, má koncept
Třetího světa označovat neutrální, méně rozvinuté země – ale to, přesně které země do něj spadají,
zcela závisí na tom, kdo tento termín momentálně používá a jakou agendu se snaží podsunout.

  „Neutralita“ národů Třetího světa zároveň slouží záměrům revolucionářského socialismu.
Svět  se  nyní dělí  mezi  industrializované  západní  vykořisťovatele  a  neindustrializované,
vykořisťované  národy  Třetího  světa.  Západní  obchodníci  a  podnikatelé,  kteří  investují  v  méně
rozvinutých zemích jsou nazýváni  neokoloniálními  mocnostmi,  které  nemravně profitují  ze  své
ekonomické nadvlády nad chudými národy. Samozřejmě, teď, když některé ze zemí Třetího světa
vydělávají a prosperují,  objevila se nutnost nového rozdělení a „Čtvrtého světa“.123 Viníky, kteří
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unikají  spravedlnosti  s  „nejlepším  z  obou  světů“,  jsou  přirozeně  průmyslové  zájmy  Západu.  
Používání tohoto konceptu poskytuje velkou politickou výhodu, zvláště pak vůdcům národů

Třetího a Čtvrtého světa. Za všechny jejich problémy a bědy mohou lidé zvenku. Carson situaci
popisuje následovně: „Nejen, že se představy, že západní imperialismus je systémem zneužívání
podřízených  národů,  chopili  komunisté  –  udělala  to  i  většina  západních  intelektuálů.  To  dalo
politikům Třetího světa prefabrikované nepřátele – ‚západní imperialisty‘ – něco, co je pro politiky
nanejvýš užitečné, zvláště pak, když tito nepřátelé nejsou z řad jejich voličů. Mohou apelovat na
jednotu  lidí  proti  těmto  nepřátelům zvenku.  Zároveň jim to  poskytuje  vysvětlení  nebo  omluvu
ekonomické zaostalosti. Jejich situace není jejich chyba; byli přemoženi nadřazenou technologií a
zneužíváni Západem. …

„Koncept Třetího světa rozhodně byl a je nezodpovědným kontextem. Země Třetího světa
podle tohoto konceptu nejsou zodpovědné za situaci, která v nich převládá, a přijímají jen velmi
malou nebo vůbec žádnou zodpovědnost za to, co se ve světě děje. Jestliže, a nebo spíše až (jelikož
je  to  jen  otázkou  času)  zkonfiskují  soukromé  vlastnictví  zahraničních  investorů  nebo  cizinců
obecně, ospravedlní to právě tímto konceptem. Konec konců, cizinci jsou v jejich zemi jen proto,
aby je vykořisťovali a zneužívali.“124

Jedním z příkladů takového „zneužívání“, se kterým Sider přichází, je neslavný „Banánový
zločin“, kdy tři velcí západní obchodníci s ovocem použili ekonomické páky, aby se vyhnuli placení
daně  na  banány ve výši  dolar  na  krabici,  které  exportovali  ze  zemí  ve  Střední  Americe.  Sider
vysvětluje, jak si snížili daň v jedné z těchto zemí: „Aby se zvýšily zisky americké společnosti a
snížily ceny banánů pro vás a pro mě, vláda Hondurasu za úplatek souhlasila, že drasticky sníží
vývozní daň, ačkoliv Honduras zoufale potřeboval peníze.“125

Sider se snaží vypůsobit dojem, že tato daň by nějakým způsobem bývala pomohla k řešení
chudoby; byla „zoufale potřeba“. A přece, o stránku později Sider přichází s obviněním (a snaží se
zhoršit naše pocity viny): „V Hondurasu vládnou diktátoři, kteří představují malou, bohatou elitu,
která úzce spolupracuje s americkými obchodními zájmy“; a proto jsou chudí bezmocní.126 Jestliže
diktátoři nedělají nic pro chudé a jestliže představují „malou, bohatou elitu,“ na co tedy byly tyto
peníze zoufale potřeba?

Pravda je  však  jiná.  Tuto  „daň“  ustanovili  diktátoři  ve  Střední  Americe,  aby si  zajistili
rezervy pro sebe.  Jinými slovy, tato daň je  úplatkem.  Obchodníci  s ovocem tedy přišli  s  velmi
logickým rozhodnutím, které se řídí velmi komplexní ekonomickou teorií, která zní nějak takto:
„Vyšší  ceny  stojí  víc  peněz  než  nižší  ceny.“  „Úplatek“,  který  platili,  byl  prostě  výsledkem
ekonomického vyjednávání s nespravedlivými diktátory, kteří se snažili naplnit si vlastní kapsy – a
kteří  si,  mimochodem,  účtovali  daň,  na  kterou  neměli  žádné  biblické  právo.  A  společnosti
obchodující s ovocem viděly příležitost, jak u svých produktů snížit výpalné. Vina neleží na nich,
ale na diktátorech, kteří požadovali úplatek v první řadě. Siderův pokus donutit vás, abyste se cítili
vinní kvůli tomu, že jíte banány, je podvod. V jeho zvráceném systému je dokonale v pořádku, aby
vás chudý, utlačovaný (bohatý,  elitistický)  diktátor nutil  platit  úplatky – ale je hřích,  abyste se
snažili snížit cenu. Chápete? Jeho logika je ostrá a pevná jak banán.

Koncept Třetího světa naznačuje (a často otevřeně říká), že ekonomika rozvojových zemí se
nějakým způsobem liší od tradiční ekonomiky – že Třetí svět funguje podle jiných ekonomických
zákonů. Prezentuje méně rozvinuté země „jako ze své podstaty homogenní a stagnující masu, která
se  velmi  podstatně  liší  od  rozvinutého  světa.“127 Tuto  pozici  nejpregnantněji  vyjadřuje  Ragnar
Nurkse: „Země je chudá, protože je  chudá.“128 Zjevně tedy existuje  jakýsi  zvrácený, zlomyslný
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cyklus chudoby, a tak neexistuje způsob, jak by se chudý národ mohl posunout vpřed. Propast mezi
bohatými a chudými národy je ohromná a (Siderovými slovy) „každý rok se zvětšuje“.129 Co dělat?
Jediná odpověď, která propastology napadá, je zahraniční pomoc od industrializovaných národů.
Celá Siderova kniha ve skutečnosti stojí na představě, že neexistuje žádný jiný způsob a žádné jiné
řešení.  P.  T.  Bauer  konstatuje:  „Většina  literatury  jako  by  chtěla  tvrdit,  že  svět  byl  nějakým
způsobem  stvořen  rozdělený  do  dvou  částí;  jedna  část  měla  hotovou  infrastrukturu,  železnice,
silnice, přístavy, potrubí a veřejné služby, a proto se tato část mohla rozvinout, zatímco druhou část
Stvořitel naneštěstí zapomněl vybavit sociálním kapitálem. Takto se však věci nestaly.“130

Ekonomické zákony se nemění zemi od země nebo věk od věku. „Nerozvinuté“ země se
mohou pohnout vpřed jedině tím samým způsobem, jak vyrostly rozvinuté země – skrze investici
kapitálu (což je třeba jasně odlišit od zahraniční pomoci, jak uvidíme později). Ale mnozí vůdci
Třetího světa jsou vůči této skutečnosti slepí. Rothbard zmiňuje ústřední problém: „Rozvojové země
mají  obzvláště  silnou  tendenci  upínat  se  k  nehospodárným,  dramatickým,  prestižním  vládním
‚investicím‘  do  projektů,  jako  jsou  ocelárny  nebo  přehrady,  v  kontrastu  vůči  hospodárným,
ekonomickým,  ale  nedramatickým  soukromým  investicím  do  zemědělského  vybavení.“131 Je
pravda, že Ronald Sider se chce soustředit na zemědělskou produkci.132 Ale (1) chce toho dosáhnout
nebiblickými prostředky – zahraniční pomocí, vládní intervencí a redistribučními programy, atd.; a
proto (2) jeho teorie nebudou fungovat. Sider připouští, že chudí v těchto národech jsou utlačovaní
vládnoucí diktaturou, a přece plánuje jejich problémy vyřešit tím, že navýší bohatství a moc právě
těch států a autorit,  které je utlačují! P. T. Bauer vysvětluje, jak takováto strategie funguje: „Na
rozdíl od many z nebes, pomoc nesestupuje na populaci přijímající země bez rozdílu; shromažďuje
se a hromadí u konkrétních skupin lidí v pozicích moci a v důsledku více poškozuje rozvoj, mimo
jiné skrze to, že přispívá k politizaci ekonomického života.“133  

Siderovy návrhy nepovedou k nárůstu zemědělské produkce, ale k jejímu úpadku: „Přísun
pomoci a zvýhodňování vlád, které se angažují v obsáhlejším a komplexnějším plánování nebo mají
problémy s balancováním plateb,  posilují tendenci vlád rozvojových zemí zanedbávat zemědělství.
Předpokládají,  že  poskytovatelé  pomoci  jim  v  případě  vážného  nedostatku  jídla  přispěchají  na
pomoc,  a  tak  v  důsledku  cítí  větší  svobodu  směřovat  své  zdroje  na  průmyslové  a  prestižní
projekty.“134

Jedním z  úskoků  velké  části  rétoriky  propastistů  je  představa,  že  statistiky  průměrného
příjmu na osobu mají nějaký význam a smysl. Sider poznamenává, že 750 milionů lidí žije za méně
než 75 dolarů na rok,135 ačkoliv připouští, že „přesné údaje nejsou k dispozici.“136 A to je velmi
mírné vyjádření. Tolerance chyb v mezinárodních odhadech příjmů a životních standardů je opravdu
naprosto enormní.137 Základy pro takovéto statistiky – odhady populace – jsou velmi nespolehlivé,
jejich odchylky se často pohybují v desítkách milionů. Tato skutečnost se pak mísí s koncepčními
chybami  ohledně  údajů  o  příjmech  jako  takových.  Navíc,  tyto  statistiky  radikálním  způsobem
podceňují a maskují  kupní sílu v rozvojových zemích.  Například výše zmíněná částka 75 dolarů
ročně – je nějaká šance, že byste dokázali z této sumy vyžít? Sider naznačuje, že 750 milionů lidí
nežije z ničeho víc, než jsou služby a zboží, které můžete ve Spojených státech koupit za 75 dolarů.
Kdyby to byla pravda,  tito lidé by nepřežili  ani rok.  Ale Sider nám říká,  že zažívají  populační
explozi,  u které  hrozí,  že  zaplaví  celý svět!138 Nárůst  populace přirozeně znamená odpovídající
snížení úmrtnosti a „příjem“ znamená více než jen peníze – bez ohledu na Siderovy materialistické
(!)  předpoklady.  Existují  i  věci  jako „psychický příjem“ – například radost z dětí.  A, navzdory

129 Sider, Rich Christians, s. 40, 45 [s. 31nn, 37].
130 Bauer, s. 111.
131 Murray Rothbard, Man, Economy, and State (New York: New York University Press, [1962] 1975), s. 838.
132 Sider, Rich Christians, s. 218 [sr. s. 214].
133 Bauer, s. 21.
134 Tamtéž, s. 109nn. Kurzíva přidána.
135 Sider, Cry Justice, s. 2.
136 Sider, Rich Christians, s. 32 [sr. s. 16].
137 Viz Bauerova rozsáhlá diskuze, s. 55nn.
138 Sider, Rich Christians, s. 18 [sr. s. 24nn, 47].



Siderově  povýšeně  blahosklonnému postoji,  tito  lidé  nejsou hloupí.  Kdyby chtěli,  mohli  by  se
zdržet toho, aby měli tolik dětí. Předpoklad, že toho nejsou schopni, místo toho, že prostě méně dětí
mít nechtějí, prozrazuje Siderovu blahosklonnost, která rozhodně nemá žádný oprávněný základ a
která  má  problém  k  těmto  lidem  přistupovat  jako  ke  skutečným  lidem.  Navíc,  většinu  lidí
uspokojuje delší život, a i to je pro ně „psychický příjem“. Statistiky také ignorují výměnný obchod,
což je chyba, která může údaje velmi výrazně ovlivnit a zkreslit. Ze všech těchto důvodů jsou údaje
o  finančním  příjmu  a  mezinárodní  srovnávání  životních  standardů  prakticky  nesmyslné  a
bezvýznamné. Ale pokud jimi někdo obratně a zručně manipuluje, mohou vypůsobit vinu. A vina
prodává knihy.

Není však pochyb, že v mnoha zemích „Třetího světa“ existuje hlad či dokonce hladomor.
Tuto skutečnost však potřebujeme chápat biblicky. Předtím, než člověk padl v Zahradě, jeho prací
nebylo  žebrat  o  jídlo.  Jídla  byl  dostatek  a  bylo  velmi  dobře  dostupné.  Místo  toho  byla  práce
vědeckou,  estetickou  a  produktivní  aktivitou  (Gen  1:26-29;  2:15,  19-20).  Člověk  byl  schopný
nasměrovat svou energii ke zkoumání, zkrášlování a rozvoji svého prostředí. Ale když se člověk
vzbouřil a pokusil se ukrást Bohu Jeho trůn, byl vyhnán ze Zahrady a donucen, aby opatřováním
jídla trávil více svého času a energie – a bylo pro něj mnohem těžší jídlo získat (Gen 3:18-19).
Právě to je Boží kletba, která na člověka přichází kdykoliv, když se vzbouří: země ho vyvrhne (Lev
18:24-28; Iz 24). Kletba ničí produktivitu v každé jedné oblasti; bezbožná kultura umírá (Dt 28:15-
26).  Taková kultura trpí  strašlivými nemocemi (Dt 28:27)  a  politickým útlakem (Dt 28:28-34).
Právě  tak  Bůh  ovládá  a  omezuje  pohanské  kultury:  tyti  společnosti  musí  trávit  tolik  času
přežíváním,  že  nejsou  schopné  vykonávat  bezbožnou  nadvládu  nad  zemí.  V  delším  časovém
horizontu je právě tohle osudem a historií každé kultury, která se odvrátí od Božího Slova. Ačkoliv
v kratším časovém horizontu se může stát,  že se konkrétní společnosti  daří,  jestliže je  nevěrná
standardům biblického zákona, míří ke svému zničení. Narkoman závislý na heroinu, který si právě
dal dávku, se nepochybně cítí lépe, než jak se právě cítíte vy nebo já, ale nakonec ho dožene utrpení
a bída. Z hlediska biblického zákona je realitou, že kultura, která je v dlouhodobé vzpouře proti
Božímu  zákonu,  propadne  na  úroveň  nejhlubší  chudoby  a  nedostatku.  To  je  něco,  co  zákon
zaslibuje. A naopak, jestliže kultura prožívá dlouhodobou bídu, můžeme vynést soud ohledně její
historie – čímž netvrdím, že můžeme automaticky předpokládat něco o jejích obyvatelích nyní. Ve
skutečnosti mohou být velmi zbožní. Pokud to tak je – jestliže došlo k duchovní proměně dané
kultury – tato kultura už je na cestě ke zbožné nadvládě, ačkoliv může trvat generaci či více, než se
tento proces materiálně projeví.  Ale jestli  je Bůh na svém trůnu, Jeho lid  bude požehnán.  Bůh
ovládá počasí a veškeré okolnosti životního prostředí, a tak může způsobit, aby poušť vykvetla (Iz
35; 43:19-21). Ale neudělá to bez toho, že by vylil svého Ducha, který působí obrácení, obnovu a
posvěcení;  fyzická,  materiální  a ekonomická požehnání  proudí z kulturní poslušnosti  (Iz 32:15-
16).139

Jak evangelium postupuje napříč historií,  je snažší obstarat jídlo, a tak se pozornost opět
zaměřuje  na  původní  úkol  zbožné  nadvlády,  který  Bůh  člověku  přidělil  v  Zahradě.  Žádnou
protestantskou kulturu – zatím – nikdy nezasáhl hladomor (ale jestli se naše národní odpadlictví
nezmění,  měli bychom očekávat hladomor a další  rány). Zbožné kultury mají  hluboko ve svém
charakteru zakořeněnou „pracovní etiku Puritánů“ – a ta má významné důsledky pro ekonomiku,
mezi které patří nárůst produktivity, nárůst reálné mzdy a přibývající nadvláda nad každou oblastí
života.

 Ale bezbožní lidé jsou, jak jsme viděli, ze své přirozenosti a podstaty otroky. Jejich hřích je
žene k tomu,  aby ostatní  komandovali  způsoby, které Písmo zakazuje a které jsou ekonomicky
neproduktivní,  žene  je  k  tomu,  aby  se  vzdali  svých  povinností  a  zodpovědnosti  (které  jsou
produktivní),  aby  usilovali  o  krátkodobý požitek  spíše  než  o  oběť  v  přítomnosti,  která  přinese
odměny v budoucnosti, a aby se nechali zotročit druhými. Nevěřící kultura tedy směřuje k etatismu
a socialismu. Tohle je něco, co vidíme v záznamu o tom, jak se neposlušní Izraelci stali otroky státu

139 Pro rozsáhlý biblický rozbor tohoto tématu, viz má nedávná kniha Paradise Restored: A Biblical Theology of 
Dominion (Tyler, TX: Reconstruction Press, 1985; v češtině: Uzdravený ráj: Biblická teologie nadvlády, Antiteze, 
2018).



(1.  S  8).  Král  se  pro  ně  v  důsledku  stal  jakýmsi  náhradním bohem,  od  kterého  chtěli,  aby  je
zachránil;  proto  ztratili  svůj  dobytek,  svou  zemi  a  svou  produkci,  které  museli  králi  odvádět.
Nakonec byli donuceni odevzdat vlastní děti do otroctví válečné mašinerie státu. Principem zde je,
že  ten,  kdo  je  vaším  Spasitelem,  je  i  vaším  Pánem,  že  když  jste  zachráněni,  jste  i  zotročeni.
Bezbožná  stvoření  se  nevyhnutelně  stanou  otroky  státu.  Ekonomickým  problémem  zde  je,  že
socialistická společnost nemá prostředky, jak ekonomicky kalkulovat, na což neustále poukazoval
Ludwig von Mises: „Tam, kde není žádný trh, není žádný cenový systém, a tam, kde není žádný
cenový systém, nemůže být žádná ekonomická kalkulace.“140

Proto je  realitou,  že bez tržního mechanismu zisku a ztráty nemá socialistický plánovač
žádný způsob, jak poznat, kam je třeba nasměrovat energii a kapitál. Normou se stanou přebytky a
nedostatky;  nepředpokládané  události  (pro  které  tedy  neexistují  plány)  –  například  neobvyklé
výkyvy počasí – tedy samozřejmě vedou ke katastrofám. Hladomor je  v socialistických státech
běžný. „Řízená“ ekonomika se ve skutečnosti  neřídí podle plánovačů, ale podle nepravidelných
změn a ran osudu. Je vydána na milost svému prostředí – což znamená Bohu, našemu konečnému
Prostředí, z jehož rukou může sebezbožšťující stát očekávat jen velmi málo milosrdenství.

Ve skutečně křesťanské kultuře stát nijak neovládá trh a nezasahuje do něj. Výsledkem je, že
omezené množství zboží, které je k dispozici, nevede k nedostatku – svobodný trh se okamžitě a
neustále přizpůsobuje, a tak k nedostatku nedojde. Nedostatky mají jednu skutečnou příčinu: cenové
regulace.141 Navíc,  Bůh  fyzicky  žehná  národům,  které  Ho  poslouchají,  a  tak  znatelně  ubývá
přírodních katastrof – což ještě více zaručuje, že bude k dispozici dostatek zboží i služeb.

Napříč historií se naplňuje jeden důležitý princip, a to tento: Bůh neustále koná, aby zničil
nevěřící kultury a předal svět pod nadvládu svého lidu. (Mimochodem, právě o tom hovoří tyto
verše, které popisují, jak Bůh vykořeňuje a vyhlazuje ničemy; viz Lev 20:22; Dt 28; 10:30). Bůh
pracuje na svrhnutí a zničení bezbožných, a proto svět bude více a více přecházet pod nadvládu
křesťanů – ne skrze vojenskou agresi, ale skrze zbožnou práci, spoření, investice a zaměření se na
budoucnost. Bezbožní lidé mohou po nějakou dobu mít majetek, ale jsou neposlušní, a tak budou
vyděděni a vykořeněni:

Jestliže nahromadí stříbra jako prachu
a oděvu navrší jako hlíny,
navrší, avšak obleče se spravedlivý
a stříbro rozdělí nevinný.
(Jb 27:16-17)

Právě k tomu směřuje historie. Budoucnost patří Božímu lidu, který se řídí Jeho zákony.
„Hříšníkův  majetek  bude  uschován  pro  spravedlivého“  (Př  13:22)  a  „Hříšníkovi  [Bůh]  dal
plahočení, aby sbíral a hromadil, aby to pak předal tomu, kdo se Bohu líbí“ (Kaz 2:26). Tohle je
něco, co vidíme, že Bůh udělal s Izraelem. Izraelci zdědili země, které již předtím byly obydlené.
Bůh pohany rozdrtil poté, co jim dovolil, aby nashromáždili a vybudovali kapitál, zatímco si svými
hříchy zasluhovali větší a větší soud a trest (Gen 15:13-16; Joz 11:19-20). Puritán Thomas Watson v
17. století této pravdě dobře rozuměl: „Písmo o pokorném, tichém křesťanovi říká, že zdědí zemi,
jelikož je to on, kdo dědí požehnání země. Ničema má zemi, ale ne jako ovoce Boží přízně. Je pro
něj tím samým, čím je pro psa otrávený chleba. Víc mu ublíží než prospěje. Ničema žije v zemi jako
někdo, kdo žije na jedovatém vzduchu. Milosrdenství, která má, jsou mu nákazou a otravou. Tuk
země způsobí jen to, že se bude v pekle více smažit a hořet.“142

Nejdůležitější realitou života chudých pohanů není to, že jsou chudí, ale že jsou  pohané.
Jsou, jak nám říká Římanům 1,  odpadlíci.  Odkud se vzali  pohané? Ze stejného místa jako my
všichni: z Noemovy archy. Předkové dnešních pohanů znali Boha (Ř 1:21). Znali Boha. Byli Božím

140 Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis (London: Jonathan Cape, 1951), s. 131; viz 
s. 113nn. Dotisk Liberty Press, 1981,

141 George Reisman, The Government Against the Economy (Ottowa, IL: Caroline House Publishers, Inc., 1979), s. 
63nn.

142 Thomas Watson, The Beatitudes (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1971), s. 117.



lidem a užívali si požehnání smlouvy z Jeho milostivé ruky. Ale vědomě vyměnili uctívání pravého
Boha za uctívání „porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů … vyměnili Boží pravdu za lež“
(Ř 1:23-25). Ústřední skutečností ohledně pohanů je to, že žijí ve vědomé vzpouře proti jedinému
pravému Bohu, a proto jsou pod Boží kletbou. Jejich ekonomický problém je  příznakem jejich
stavu; ale problém pohanů je v první řadě náboženský a etický. Zanedbávat tuto ústřední skutečnost,
abychom se místo toho zaměřili jen na jejich chudobu, je radikálně nebiblické a nemorální.

Jestli  se  pohanům  má  skutečně  pomoct,  oni  a  jejich  kultura  musí  být  obráceni  na
křesťanskou víru. Jestli se pouze snažíme neutralizovat důsledky Božího spravedlivého soudu nad
nimi, ukazujeme tím, že pohrdáme Bohem, a On naše snahy nepožehná. Naším hlavním zájmem
musí  být  usmířit  pohany  s  Bohem,  proti  kterému  se  provinili  a  vzbouřili.  Jejich  problém  je
náboženský, a proto je řešení také náboženské.

Zaměříme se alespoň na jeden příklad toho, jak otázka náboženství ovlivňuje kulturu – jak je
„moudrost“  pohanů ve  skutečnosti  bláznovstvím (Ř 1:22)  –  a  tím je  pohanský náhled  na  čas.
Západní civilizace byla proměněna biblickým konceptem času, času, který se vyvíjí lineárně napříč
historií a má začátek, prostředek a konec.143 To je jeden z nejzákladnějších a nejkritičtějších rozdílů
mezi  křesťanstvím a pohanstvím,  které má tendenci  dívat  se  na čas jako  cyklický.144 V Indii  je
nekřesťanský postoj sám o sobě dost na to, aby zabránil kultuře v produktivitě. Hinduismus vidí
lidskou existenci (kterou lze jen stěží nazvat  historie) jako nikdy nekončící cykly čtyř miliard let.
Hindština, nejrozšířenější národní jazyk, používá stejné slovo (kal) pro včerejšek i zítřek. Jelikož
koncepty minulosti a budoucnosti jsou pro Indy rozmazané a smíšené, jejich smysl času je stejně
nerozvinutý jako u kojence – prakticky nechápe chronologii.  Příslušníci nižších kast (tedy méně
„pozápadničení“ Indové) často neznají datum svého narození ani svůj věk ani stáří svých dětí. Může
jakékoliv množství pomoci změnit takovouto kulturu v produktivní? Co lze udělat pro „bezčasou“
společnost?  Jak  to  vyjádřil  prominentní  vládní  vůdce:  „Reinkarnuji  se  mnohotisíckrát.  Jestli  v
tomhle životě něco neudělám, mám další příležitosti.“145 Je jasné, že nejakutnější potřebou Indie
není více obilí nebo finančních grantů. Indie potřebuje Ježíše Krista.

Fakt,  že  chudé  národy trpí  pod Božím soudem,  neznamená,  že  bychom měli  ignorovat
skutečné utrpení těchto lidí. To však vyžaduje, abychom k nim přistupovali opatrně, s biblicky a
teologicky  informovanou  myslí.  Náš  postup  se  musí  soustředit  na  to,  aby  jejich  kultury  byly
proměněné  Božím  Slovem.  Tito  lidé  nikdy  nedojdou  ekonomického  požehnání,  dokud  se  v
poslušnosti nepodřídí Bohu, a  my budeme prokleti, jestli se jim budeme snažit pomoci způsoby,
které Bůh zakázal.

Chudí  lidé  potřebují  evangelium.  Skutečně  osvobozující  poselství  spásy  v  Kristu  musí
proniknout do nejhlubšího nitra jejich bytí a zcela proměnit všechny jejich perspektivy. Musí si
vybudovat disciplinovanou poslušnost vůči Božímu zákonu. Musí se vzdát svého uctívání státu a
své  závisti  vůči  těm,  kterým  se  daří  lépe.  Musí  usilovat  o  to,  aby  se  stali  svobodnými,
zodpovědnými lidmi  pod Boží  nadvládou,  kteří  budují  budoucnost,  pracují  a  investují  v  každé
oblasti života k Boží slávě. A musí držet stát v jemu vyhrazených mezích a nedovolit mu, aby si
nárokoval Boží úlohu v řízení a ovládání ekonomiky. Pak se jim bude dařit, protože budou žít pod
Božím požehnáním. A pak se nemusí bát „malé, bohaté elity“ diktátorů, jelikož bezbožní budou
zničeni – ne skrze revoluci, ale skrze soud Boží prozřetelnosti.

A tak s veselím vyvedl svůj lid,
s jásotem své vyvolené,
a dal jim země pohanských národů,

143 Viz Rousas ]ohn Rushdoony, The Biblical Philosophy of History (Nutley, N]: Presbyterian and Reformed, 1969); 
Rushdoony, The One and the Many: Studies in the Philosophy of Order and Ultimacy (Tyler, TX: Thobum Press, 
[1971] 1978), s. 142-48.

144 Viz Charles Norris Cochrane, Christianity and Classical Culture: A Study of Thought and Action from Augustus to 
Augustine (New York: Oxford University Press, [1940] 1957), zvláště s. 456-516. Pro praktické, technologické 
důsledky křesťanského pohledu na čas, viz David S. Landes, Revolution in Time: Clocks and the Making of the 
Modem World (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983).

145 Viz: Tyler Marshall, „Time- It's Timeless for Most Hindus“, Los Angeles Times, 24. Ledna 1981. 



obdrželi to, co národy vydřely,
aby zachovávali Jeho ustanovení
a střežili Jeho zákony.
Haleluja!
(Ž 105:43-45)

„Navýšení zahraniční pomoci je povinnost.
Rozvojové země prostě nemají zdroje … pomoc z vnějšku je zásadně důležitá.“

(Ronald Sider, Bohatí křesťané ve věku hladu, s. 218nn [s. 205])

„Hospodin ti daruje hojnost dobrého v plodu tvého lůna, v plodu tvé zvěře
i v plodu tvé země v zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji dá.

Hospodin ti otevře svou hojnou pokladnici, nebesa, aby dal tvé zemi ve svůj čas déšť
a požehnal každé dílo tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým národům,

ale sám si nebudeš půjčovat.“

(Dt 28:11-12)

6

ZAHRANIČNÍ POMOC

Biblická  forma  vlády  je  extrémně  omezená.  Stát  nesmí  danit  despotickým,  utiskujícím
způsobem (tedy za hranici toho, co dovoluje Bible); a nesmí se podílet na okrádání skrze úvěrovou
expanzi nebo inflaci, která znehodnocuje měnu. Důsledkem tedy je, že stát se nemůže podílet na
zahraniční pomoci, jelikož na to nemá zákonné prostředky. Ronald Sider však požaduje „zahraniční
politiku, která se jednoznačně a jasně staví na stranu chudých.“146 Jak může tváří v tvář jasnému
biblickému  omezení  role  státu  zastávat  takovou  pozici?  Konec  konců,  říká:  „Podřizování  se
biblickým principům spravedlnosti a práva ve společnosti je jedinou cestou k trvalému pokoji a
sociální harmonii pro všechny lidské společnosti.“147 Člověk by si říkal, že takovéto vyzdvihování
biblického vzoru Sidera povede k tomu, aby ho opravdu bral vážně. Sider si však najde způsob, jak
se mu vyhnout. Tvrdí, že „Bible na tyto otázky přímo neodpovídá.“148 Ne, rozhodně na ně odpovídá.
Problém spočívá v tom, že Siderovi se odpovědi Bible nelíbí.

Když Sider hovoří o zahraniční pomoci, přichází se zajímavou dichotomií: Měly by Spojené
státy do jiných zemí vyvážet „bomby nebo chleba?“149 Tato otázka je chytrá, ale klamná. Existují i
další možnosti. Správnou odpovědí je: Nedávejte jim ani jedno. Biblický zákon ani jednu z těchto
možností nepřikazuje a neumožňuje. Žádná vláda, která se chce podřizovat biblickým hranicím,
nebude schopna si dovolit vyvážet a dávat cokoliv. Ale znovu, biblický zákon Siderovi nestačí.

146 Sider, Rich Christians, s. 207 [p. 196].
147 Tamtéž, s. 206 [s. 193].
148 Tamtéž, s. 205 [s. 193].
149 Tamtéž, s. 217 [s. 213].



Sider se pokouší nás vyděsit, abychom se připojili k jeho kampani nespravedlivé zahraniční
pomoci. Úvodní stránky jeho knihy obsahují některé děsivé spekulace o budoucnosti, ve kterých
cituje [hypotetickou] indickou ministerskou předsedkyni, která vyhrožuje, že zaútočí na Boston a
New York jadernými hlavicemi v rámci pomsty za to, že Spojené státy neposílají Indii své zdroje ve
formě zahraniční pomoci.150 „Mnozí zodpovědní lidé považují tuto hrozivou vyhlídku za reálnou
možnost … v době strašlivého hladomoru budou země jako Indie velmi nebezpečně pokoušeny, ať
se  pokusí  o  nukleární  vydírání.“151 Možná.  Ale  Sider  celou  situaci  namíchal  podle  svého.
Naznačuje, že Spojené státy jsou zlé a bezcitné a bezohledné, že se odmítají podřídit „spravedlivým
zásadám  obchodu“.  Oproti  tomu  indická  ministerská  předsedkyně  je  pohlcená  soucitem  s
hladovými, prosí u uší, které ji odmítají slyšet, a dovádí ji to k zoufalství. Opravdu se jí ta představa
nelíbí, ale „síla událostí by ji mohla donutit, aby jednu z bomb odpálila. Důsledkem by mohl být
strašlivý  odvetný  útok.  Ale  je  zoufalá.“152 Stručně  řečeno,  my  jsme  vinní,  protože  neposíláme
zahraniční pomoc, zatímco potenciální masová vražedkyně si zasluhuje naši lítost. Byla „donucena“
rozkaz vydat, jelikož náš program byl nedostatečný: „Trocha byla poslána, ale nikdy ne dost.“153 A
žádné množství pomoci nikdy nebude dost pro ty, jejichž závist vůči bohatým je tak zvrácená a zlá,
že by mohla zvažovat masakr milionů. Bůh chudým přikazuje, ať k Němu volají o záchranu. Když
jsou místo toho připravení zničit ty, kdo se nedostatečně „dělí“, nezasluhují si lítost a soucit. Závist
není možné uspokojit.154

Skromné návrhy?
Ronald Sider k obvyklým metodám zahraniční pomoci přidává návrh,  že bychom v této

debatě měli věnovat zvláštní pozornost dvěma opatřením, a to clům a dohodám o zboží. Nechci znít,
jako že se neustále opakuji, ale je třeba si něco zopakovat: tato opatření jsou nemorální. Stát nemá
žádné biblické právo zasahovat do systému trhu či se jakkoliv plést do obchodu. (Znovu, nehovořím
o prodeji zboží nebo služeb, které jsou ze své podstaty, podle standardu Bible, nemorální.) Siderovy
návrhy jsou v naprosté vzpouře vůči Božímu Slovu. A jelikož Bůh tyto praktiky zakazuje, nefungují.
Uvědomte  si  prosím,  že  tím neříkám,  že  jsou  špatné,  protože  nevyhnutelně  selžou.  Říkám,  že
selžou, protože porušují biblické principy. Tohle je Boží svět, a tak se řídí Jeho zákony.

Cla
Jedná se o ochranné bariéry v oblasti obchodu, které země vztyčí, aby ochránila svůj vlastní

průmysl  od vnější  konkurence.  Představou je,  že  například naši  výrobci  televizí  ztratí  pracovní
místa,  jestliže  budou americkým spotřebitelům k dispozici  levnější  a  lepší  televize  z  Japonska.
Američtí  spotřebitelé  přestanou  kupovat  dražší  televize  vyrobené  v  Americe,  a  to  ve  prospěch
importovaných  televizí.  To  bude  znamenat  méně  pracovních  míst  v  oblasti  výroby  televizí  a
následný  vzestup  nezaměstnanosti  a  chudoby  v  naší  zemi.  Proto,  abychom ochránili  naše  lidi,
nutíme dovozce a zahraniční výrobce platit zvláštní daně, čímž se ceny jejich zboží zvýší na úroveň,
na které jim náš průmysl bude moci úspěšně konkurovat. A, samozřejmě, my Američané pevně
věříme v možnost konkurence. Potřebujeme být ochráněni před svobodným trhem.

Tohle je ale jen hromada bludů a omylů. Za prvé, clo je krádež, jelikož konfiskuje majetek
druhých (mimo jiné „příchozích“) ve jménu naší vlastní ochrany. Porušování Božího zákona povede
k soudu nad celým národem, ne k vyšší zaměstnanosti.  Za druhé, cla kradou od spotřebitelů, kteří
jsou nuceni platit za zboží vyšší ceny, a proto, jestliže si přejí koupit „chráněný produkt“, musí
omezit  své utrácení za produkty jině.  Za třetí,  cla mění obchodování ve válečení, vztahují  se k
zahraničním výrobcům jako k nepřátelům, před kterými se musíme bránit – a tak vytvářejí nikoliv
svobodnou soutěž, ale nebezpečný konflikt (který v historii znovu a znovu vedl ke skutečné válce).
Za čtvrté, cla nechrání zaměstnanost Američanů. Cla navyšují cenu pro spotřebitele, a tak si mnozí

150 Tamtéž, s. 14-16. [Druhá edice tento scénář vypouští, ale opět vyhrožuje jeho pravděpodobností na s. 27nn.]
151 Tamtéž, s. 16.
152 Tamtéž. Kurzíva přidána.
153 Tamtéž, s. 15.
154 Viz Henry Hazlitt, The Conquest of Poverty (New Rochelle, NY: Arlington House, 1973), s. 125nn; sr. Schoeck, s. 

193nn.



nekoupí žádnou televizi, což tak jako tak povede k nezaměstnanosti v oblasti průmyslu. Za páté, cla
podporují  neefektivitu  tím,  že  zakazují  konkurenci.  Svobodný  trh  znamená,  že  výrobce  musí
neustále  usilovat  o  to,  aby jeho produkt  byl  lepší  nebo levnější  než produkty jeho konkurentů.
Svobodný  trh  tak  spotřebitelům  poskytuje  zboží,  které  se  neustále  zlepšuje.  Za  šesté,  ani  v
nejmenším není pravda, že by svobodný trh v důsledku vedl k nezaměstnanosti. Méně efektivní
výrobci budou vytlačeni z trhu, na kterém neodvádějí dobrý výkon. Výsledkem však bude, že obrátí
své snahy k oborům a oblastem, kde budou schopni odvádět výkon lepší – a spotřebitel, který ušetří
peníze za japonskou televizi, bude moci utratit to, co mu zbývá, za jiný produkt. Navíc, japonští
kupující teď mohou použít americké dolary, aby si koupili americké produkty – například sójové
boby nebo dřevo. V důsledku je tedy utraceno stejné množství peněz – nyní však s větší efektivitou
a rozmanitostí, s vyšší produktivitou, bez krádeže a bez válečné aktivity ze strany státu.155 

Jelikož  vlády  momentálně  ovládají  více  než  46  % mezinárodního  obchodu,156 Sider  má
pravdu:  „Cla  a  další  omezení  importu  jsou  stále  zásadní  součástí  dnešního  nespravedlivého
mezinárodního ekonomického řádu … Spojené státy účtují nejvyšší cla na zpracované a vyrobené
zboží z chudých zemí … Výsledkem naneštěstí je, že chudé země jsou tak připraveny o miliony
pracovních míst a miliardy dolarů, které by jim navýšení exportu přineslo.“157

Kdyby Siderovi šlo o právo a spravedlnost, jak je ustanovuje Bible, tady mohl přestat. Ale
jemu o biblickou spravedlnost nejde. Jde mu o oloupení bohatých. Proto, poté, co volá po tom, aby
rozvinuté  národy  ukončily  omezení  obchodu,  oznamuje,  že  jsou  „nutné“  i  tyto  další  kroky:
„Rozvinuté národy musí rozvojovým národům zaručit obchodní preference a také jim dovolit, aby
po nějakou dobu chránily svůj nezletilý průmysl cly.“158 Něco takového bychom nikdy neuhodli, ale
Sider zjevně ve skutečnosti považuje nespravedlnost a bezpráví za něco žádoucího, a to pokud a
dokud  se  jich  dopouštějí  chudé  národy.  Jak  už  jsme  viděli  (Př  6:30-31),  skutečnost,  že  zloděj
hladoví, nic nemění na skutečnosti, že kradl a že musí svou krádež nahradit. Oproti tomu Sider říká,
že  špatné je  správné, pokud útlak přichází ze strany „utlačovaných“. Můžeme opustit „sekulární
laissez-faire  ekonomiku deisty  Adama Smithe,“  který  tak  účinně  a  důrazně  vyhodil  do  povětří
merkantilistické  bludy  našich  předchůdců.  Můžeme  vybudovat  nový  ekonomický  systém,
ekonomický  systém  „soucitu  s  chudými“,  ekonomický  systém  s  názvem  Tender-Hearted
Elimination of Free Trade (THEFT).159

Argument, že „nezletilý průmysl“ potřebuje ochranu cel jednoduše není pravda. Jestliže jsou
nová průmyslová odvětví produktivní, k tomu, aby přežila, nebudou potřebovat krást. Jestli jsou
neproduktivní, nejsou nutná, a proto je třeba kapitál investovat jinam. Bez státní pomoci se daný
průmysl možná přes noc nestane supervelmocí, ale jestliže je skutečně třeba – jestliže spotřebitelům
poskytuje požadované zboží – poroste, tak jako jiné obchodní a podnikatelské snahy. Ale chráněná
odvětí  průmyslu  mají  tendenci  nikdy nevyrůst  a  vždy být  závislá  na  uzákoněném loupení.  Cla
nepřinášejí  nic než dotovanou nezodpovědnost a více chudoby – chudoby způsobené otevřenou
krádeží a etikou zůstávání neproduktivním, nezodpovědným „nezletilcem“.

Dohody o zboží
Mentalita  války  se  projevuje  i  v  dohodách  o  zboží.  Tyto  dohody  jsou,  stejně  jako  cla,

zákonem vynucované podpory cen některého zboží, přičemž rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že
cenové úrovně se  ustanovují  na  mezinárodní  bázi.  Cílem dohod o zboží  je  „stabilizovat“  ceny
„primárních produktů“ (surovin a potravin) exportovaných méně rozvinutými zeměmi, aby se tak
zabránilo „devastujícímu“ kolísání cen. Sider s takovými opatřeními a kontrolami souhlasí, jelikož
nařizují  ceny, které jsou „spravedlivé“.160 (Mimochodem, měli  bychom zmínit,  že k radikálnímu
kolísání cen v letech 1974-75, které Sider zmiňuje, aby podpořil svou tezi,161 by především nikdy

155 Viz W. M. Curtiss, The Tariff Idea (Irvington-on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, 1953).
156 Lawrence W. Reed, „The Case Against Protectionism“, The Freeman (Říjen, 1980), s. 580.
157 Sider, Rich Christians, s. 140 [s. 128].
158 Tamtéž, s. 212 [sr. s. 201-206]. Kurzíva přidána.
159 Pozn. př.: „Útlocitné odstranění svobodného obchodu (KRÁDEŽ)“
160 Sider, Rich Christians, s. 141nn, 212nn [s. 133nn, 202, 204nn].
161 Tamtéž, [s. 204].



nedošlo, kdyby vláda nefušovala do peněžní zásoby, zvláště pak mezi lety 1970-74.162 Kolísání cen
je vždycky přizpůsobením trhu realitě.)

Stejně jako u dalších zásahů do trhu, dohody o zboží jsou nemorální. Místo toho, aby se
cenám dovolilo se přizpůsobit  realitě trhu – místo toho, aby se řešil  hlavní problém, kterým je
vládou vytvářená inflace – přichází státní nátlak, aby se prosadily a vynutily „spravedlivé ceny“.
Ale  „spravedlivé“  ceny  mají  znamenat  „spravedlnost“  –  a  spravedlnost  je  definována  Božím
zákonem. Bible nestanoví spravedlivé ceny výrobků a zboží. Zato však zakazuje podvody a nátlak a
ustanovuje podmínky, za kterých může fungovat svobodný trh.  Etatistické ekonomické regulace
berou  lidem  svobodu  jednat.  Stávají  se  otroky  vlády,  celá  jejich  budoucnost  je  spojena  s
rozhodnutími  plánovačů  a  byrokratů  (kteří  jednají  podle  vlastních  zájmů  do  stejné  míry  jako
kdokoliv  jiný)  místo  jejich  vlastních  zodpovědných  rozhodnutí  pod  vedením  Božího  zákona.
Dohody o zboží jsou krádež.

Podívejme se na konkrétní příklad – na banány, o které má Sider takový zájem. Řekněme, že
by byla uzavřena mezinárodní dohoda, která by zdvojnásobila ceny banánů vyvážených ze Střední
Ameriky.  Co  by  se  stalo?  Jelikož  ze  zákona  není  možné  snížit  ceny  banánů,  producenti  mají
okamžitý stimul produkovat banány. Jiné země, například Filipíny, začínají o to více soupeřit, aby
dosáhly nové, vyšší ceny za banány. Konkurence naroste i mezi pěstiteli ve Střední Americe, což
některé  vlády  povede  k  ustanovení  omezení  plochy,  kterou  jednotliví  pěstitelé  mohou
obhospodařovat. Na těchto menších plochách se zintenzivňují zemědělské snahy, které používají
produktivnější metody obdělávání půdy – lepší zavlažování, hubení škůdců, více hnojiva, atd. – aby
se dosáhlo největší možné sklizně. Je tedy produkováno více banánů než kdy dříve, ale jejich cena
se nemůže snížit, aby se tomuto přebytku přizpůsobila. Vlády teď musí ustanovit obchodní kvóty
pro jednotlivé pěstitele a musí kupovat a skladovat jejich přebytky. Banány začínají ve skladištích
hnít po tunách, ale jejich cena zůstává nehybná. Jestli vláda nekoupí (nebo nezkonfiskuje) nadbytek,
po světě vzniknou černé trhy s banány – které bez nejmenších pochyb vzniknou tak jako tak a
budou znamenat  přísná opatření  ze strany policie  a  státu;  budou znamenat  špiony,  informátory,
pokuty, vězení a možná i popravy. Mezitím spotřebitelé banánů po celém světě [kvůli zvýšení cen]
snížili  svou spotřebu (vládám se zatím jaksi  nepodařilo zrušit  zákon nabídky a poptávky, který
Adam Smith vymyslel). Nižší poptávka znamená ještě větší přebytek, což znamená, že vláda musí
snížit obchodní kvóty pěstitelů. Producenti banánů se vyhřívají v záři vyšších cen, ale vydělávají
méně peněz než předtím. Rvou se, aby zesílili své pěstitelské metody na maximum, a přebytky tak
nabývají gigantických rozměrů. Vlády musí postavit další skladiště, zničit více banánů a najmout
více  policistů,  aby  likvidovali  černé  trhy.  Ceny  nájmů  a  pronájmů  zemědělské  půdy  výrazně
vzrostly,  a  tak  ze  zvýšila  cena  produkce.  Výsledkem  jsou  výtržnosti  a  nepokoje.  Mezi
konkurenčními pěstiteli vznikají boje, někteří si stěžují, že banány horší kvality jsou vykupovány za
stejnou cenu jako banány nejvyšší kvality. Více a více pěstitelů upadá do chudoby, s výjimkou těch,
kteří jsou ochotní riskovat a prodávat banány za ilegální, avšak ziskovou cenu. Poslední kapkou je,
že Ronald Sider vydává novou knihu, která požaduje zahraniční pomoc chudým pěstitelům banánů
ve Střední Americe, a tak ještě zhoršuje mizérii Třetího světa.

Přímá zahraniční pomoc
Jelikož  Písmo  zakazuje  vládní  zahraniční  pomoc,  je  s  ní  neoddělitelně  spojeno  mnoho

vážných problémů. Nyní se zaměříme na implikace a důsledky takové pomoci a následně uvedeme
biblické alternativy.

Implikace
Nejvýznamnější  implikací  zahraniční  pomoci  je  externalismus,  tedy  představa,  že  jediná

cesta  k  ekonomickému  postupu  je  vnutit  ho  kultuře  zvenku,  že  chudí  jsou  tváří  v  tvář  svým
okolnostem bezbranní. Bauer říká: „Tento koncept posiluje postoj, který v málo rozvinutém světě
převládá  …  že  příležitosti  a  zdroje  pro  ekonomický  postup  jednotlivce  či  jeho  rodiny  musí
poskytnout někdo jiný – stát, nadřízený, bohatší lidé, někdo v zahraničí. Tento postoj je v důsledku

162 Viz Gary North, An Introduction to Christian Economics (Nutley, NJ: The Craig Press, [1973] 1976), s. 190.



jedním z aspektů přesvědčení,  že osud člověka účinně ovládají  vnější  síly.  V některých částech
méně rozvinutého světa tento postoj trvá už celá milénia a … byl posílen autoritářskou tradicí dané
společnosti. Tento postoj je už ze své podstaty jasně nepříznivý materiálnímu postupu.“163

Sider věří,  že „pomoc zvnějšku je zásadně důležitá.“164 Tato externalistická teze je jasně
neudržitelná už kvůli faktu, že všechny rozvinuté země začaly jako chudé národy, které měly stejné
základní ekonomické podmínky jako méně rozvinuté země. Většině společností pomohly soukromé
investice ze zahraničí, avšak tyto soukromé investice přišly za účelem zisku, jelikož cizinci v dané
méně rozvinuté společnosti viděli potenciál. Společnost nebyla bezmocná. A znovu, měli bychom si
uvědomit, že nejdůležitějším faktorem ve vývoji společností bylo křesťanství. Tam, kde lidé položí
zbožný  základ  pro  postup,  a  to  v  osobních  životech,  společenských  mravech  a  politických
svobodách, přijde rozvoj i bez jakýchkoliv vládních programů. Jestliže lidé nejsou morálně schopni
postupu,  nepovede  k  němu  žádné  množství  zahraniční  pomoci.  Ekonomický  rozvoj  vyžaduje
mnohem více  než  jen  peníze  –  což  je  fakt,  který  materialističtí  socialisté  ignorují.  Puritáni  se
rozvíjeli a postupovali kvůli etice, ne kvůli grantům. Stagnující kultura potřebuje podmínky, které
podporují rozvoj, zatímco peníze jsou její nejmenší starostí. Jak říká Bauer, „Jestliže jsou přítomné
všechny podmínky rozvoje kromě kapitálu, kapitál brzy vznikne na lokální úrovni“ nebo bude k
dispozici ve formě půjčky zvenku.165

Další  implikací  zahraniční  pomoci  je,  že  národ může prosperovat  pouze  na  účet  jiného
národa. V takovémto rámci je třeba bohaté připravit o kapitál a ochudit, aby tak mohli zbohatnout
chudí. Místo konceptu, kdy obě strany mají prospěch ze svobodné výměny zboží – konceptu, který
pomáhá  rozvoji  a  přátelským  vztahům  –  se  pěstuje  představa,  že  zisk  je  možný  pouze  skrze
okrádání a podvody. To nevyhnutelně vede k mentalitě války. Svět, který je ponořený v uvažování,
že materiální pokrok je možný jen skrze olupování a drancování druhých, bude světem ve válce.

Důsledky
Viděli jsme, že zahraniční pomoc na úrovni vláda-vláda (byrokracie-byrokracie) nedokáže

změnit faktory, které se skutečně promítají do produktivity; tím však nechci vést k dojmu, že nemá
vůbec žádné důsledky. Má, a to velmi důležité. Nyní se podíváme alespoň na tři z nich.

Za prvé, zahraniční pomoc vede k nezodpovědnosti a závislosti. Kapitál se dostává do rukou
lidí, kteří ho utrácejí bez toho, že by nesli náklady. To vede k plýtvání. Když utrácíte své vlastní
peníze, motivuje vás to k opatrnosti, k tomu, abyste se ujistili, že je investujete do produktivních,
ziskových podniků. Ředitel, který má neomezený účet, bude v pokušení jíst opulentní večeře za
peníze společnosti. Omezí své osobní výdaje v méně důležitých oblastech a své vlastní peníze si
bude šetřit na novou sadu pneumatik. Příjemci zahraniční pomoci utrácejí peníze jiných lidí, a tak
velká část z nich jde na prestižní a nehospodárné vládní projekty, jako jsou univerzity, které nejsou
ve  skutečnosti  potřeba.  Produkují  profesionály,  kteří  jsou  vyškolení  v  neexistujících
technologických  oblastech,  a  tak  je  výsledkem  to,  že  v  nerozvinutých  zemích  je  velký  počet
nezaměstnaných absolventů univerzit. Socialismus, který je z morálního hlediska už ze své podstaty
vzpurný,  chce sociální  odměny bez základu postupného ekonomického růstu.  Výsledkem je,  že
socialistické byrokracie mají všechno vzhůru nohama, vnucují ovoce generací rozvoje společnosti,
která na ně není kulturně připravená – je to něco jako dát žárovky kmenu, který žije 1000 mil od
nejbližšího elektrického generátoru. Tam, kde se biblická pomoc snaží vychovat a vycvičit lidi k
zodpovědnému jednání zaměřenému na budoucnost, bezbožná pomoc se snaží udělat příjemce ještě
bezmocnějšími než kdy byli. Názorným příkladem je Indie. Její obrovské obchodní deficity začaly
poté, co pro ni byl spuštěn významný program zahraniční pomoci (1956), a od té doby pokračují.
„Indie  byla  tak  dlouho závislá  na  zahraniční  pomoci,  že  se  tato  závislost  začala  považovat  za
samozřejmost. Faktem je, že ekonomická historie této země je od poloviny padesátých let historií
vývoje od chudoby k žebráctví. Přitom výslovným a jasným cílem indického plánování bylo snížit

163 P. T. Bauer, Dissent on Development (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971, 1976), s. 101. Kurzíva 
přidána.

164 Sider, Rich Christians, s. 219 [sr. s. 205].
165 Bauer, s. 97.



či zcela odstranit ekonomickou závislost.“166

Za druhé,  zahraniční  pomoc pomáhá těm,  kterým se  daří  lépe,  spíše  než  chudým.  Tuto
ohromující skutečnost musíme lépe pochopit. Pamatujete na tu „malou, bohatou elitu“, o které Sider
hovořil? Právě oni, a nikoliv „chudí“, jsou příjemci zahraniční pomoci. Bauer situaci shrnuje takto:
„Zahraniční  pomoc  vyplácí  vlády  vládám.“167 Většina  se  nikdy  nedostane  k  chudým.  Vlády  ji
používají na projekty, které nemají nic společného s obstaráváním jídla, jako například na drahé
aerolinky nebo univerzity nebo vládní budovy. „Situace … zcela zjevně není taková, že by nebyl
dostatek jídla  pro udržování  stávající  populace nebo populací.  Kdyby to tak bylo,  populace by
nerostla, a už vůbec ne tak závratnou rychlostí. Jestliže v nějakých méně rozvinutých zemích je
hlad, musí to znamenat, že daná část populace se o sebe nedokáže postarat, ať už proto, že toho není
schopna, nebo proto, že jí v tom zabraňují instituční faktory, jako jsou organizované bariéry, které
brání ve vstupu do mzdového zaměstnání, nebo omezení v přístupu k půdě. Kromě příležitostných
ad hoc nouzových opatření je zahraniční pomoc při řešení hladu naprosto irelevantní. Jak už jsme
zmínili, v zemích, do kterých je posílána, pomáhá především těm částem populace, kterým se daří
lépe a kterým hladovění nehrozí. A nejchudší a nejzaostalejší skupiny, které trpí hlady nejvíce, často
zcela míjí, ať už se jedná o nejchudší skupiny pracujících ve městě i na venkově nebo o primitivní
kmenová a prvotní domorodá společenství.“168 

Jak poukazuje  černošský ekonom z  Kalifornské univerzity  (a  dřívější  marxista)  Thomas
Sowell,  podobné problémy se týkají  i  programů sociální  podpory a péče ve Spojených státech:
„Ačkoliv běžný obraz typického příjemce sociální  podpory je  černoška s mnoha dětmi,  většina
příjemců nejsou černoši, Portorikánci ani Mexičané. Také stojí za povšimnutí,  že ačkoliv vládní
odhady tvrdí, že na pozvednutí všech chudých nad oficiálně definovanou úroveň chudoby by stačilo
11,4 miliardy dolarů, faktem je, že na programy, které mají dostat Američany z chudoby, se [ročně]
utrácí více než 30 miliard dolarů, a přesto je více než 5 milionů rodin stále pod úrovní chudoby. Je
tedy zjevné, že většina peněz utrácených na chudé nejde přímo chudým, ale pohltí je platy úředníků,
personálu, konzultantů a další výdaje organizací pro boj s chudobou.“169

Za třetí, zahraniční pomoc ve skutečnosti rozšiřuje propast mezi bohatými a chudými národy.
Jak  jsme  viděli,  potlačuje  faktory,  které  by  vedly  k  růstu  (např.  tím,  že  vytváří  závislost,  ne
zodpovědnost).  A nejen to, povzbuzuje zjevnou a jednoznačnou závist  vůči bohatým, kteří  jsou
prezentováni jako ti, kdo jsou zodpovědní za bídu těch, kdo jsou pod nimi. Závist však naneštěstí
nelze zkrotit ani nasytit. Jakmile se zaměří proti bohatým v jiných zemích, zanedlouho se nasměruje
i proti těm, kterým se daří lépe ve vlastní zemi. Lidí se chopí představa, že osobní ekonomický
postup je něco zlého, a strach z toho, že jim bude záviděno, jim brání v růstu a povzbuzuje je k
chudobě. Sociolog Helmut Schoeck píše: „Jedním z rozhodujících faktorů nedostatečného či zcela
chybějícího rozvoje je ‚bariéra závisti‘, neboli institucionalizovaná závist v populaci … Když tedy
řada politiků v rozvojových zemích používá veškerou svou rétoriku a přesvědčování, aby ve svých
lidech podnítili a rozdráždili tu nejhrubší závist vůči bohatým průmyslovým národům (a to až do té
míry, že je označí za příčinu chudobu své země), prožívání závisti – ke kterému jsou obyvatelé
těchto společností pobízeni už samotnou jejich kulturou – se tím zintenzivní, což je něco, co vidíme
velmi často. Tak se pocity a způsoby uvažování, které brání rozvoji, nijak neumenšují, ale naopak
jsou vůdci dané země upevněny a politicky schváleny.“170

Biblické alternativy k zahraniční pomoci
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Křesťan  nemůže  podporovat  nebiblické  praktiky  vládní  pomoci.  Ale  to  neznamená,  že
nemáme,  kam  se  obrátit.  Je  toho  mnoho,  co  můžeme  udělat.  Za  prvé,  můžeme  podporovat
křesťanskou misijní aktivitu, přinést evangelium chudým a zabudovat biblické principy do životů
obrácených. Právě to je základním a nenahraditelným požadavkem; bez znovuzrození je opravdová
proměna kultury nemožná. Když lidé podřizují své životy biblickým standardům, jejich společnost
prožije  ekonomický  růst  zaslíbený  v  Božím  zákoně.  Za  druhé,  musíme  odporovat  skutečně
nespravedlivým přístupům k obchodu a pomoci ve světě okolo nás. Musíme zrušit obchodní bariéry
všech  druhů  a  šířit  a  prosazovat  biblický  zákon  ve  všech  oblastech  vlády.  Za  třetí,  můžeme
investovat  do  těch  ekonomik,  které  se  řídí  Božím zákonem alespoň  do  té  míry,  aby  odmítaly
„znárodňování“ našeho majetku. Soukromý kapitál je z mnoha důvodů mnohem produktivnější než
zahraniční pomoc. Směřuje totiž k producentům, ne k vládám, a tak nekoncentruje politickou moc;
je osobnější a lokálnější; je pravděpodobnější, že s ním bude nakládáno zodpovědně, že bude použit
k výnosné produkci, ne k prestižní nehospodárnosti; vztahuje se ke konkrétním podmínkám trhu, ne
k politickým cílům byrokratů. Za čtvrté, můžeme přispívat na charitativní snahy, které se zaměřují
na řešení konkrétních potřeb. Jak jsme viděli ve 2. kapitole, biblická dobročinnost usiluje o to, aby
vedla příjemce k zodpovědnosti. Jelikož je nevynucovaná a probíhá na úrovni jednotlivců, vede k
zodpovědnosti  i  dárce.  Zahraniční  pomoc  je  „dobročinnost“  vynucovaná  hlavní  zbraně:  státní
úředníci nás nutí ji zaplatit, ať už skrze daně nebo inflaci. Nebuduje morální charakter u „dárců“ ani
u příjemců. Biblická dobročinnost je osobní, rozvážná a zodpovědná. Jelikož je morálně zdravá, je
zdravá i ekonomicky. Skutečně nám umožňuje „nést břemena jedni druhých“ a zároveň učí slabé,
jak být silní, aby nakonec „každý nesl svůj vlastní náklad.“

„Neustále rostoucí poptávka po jídle se musí zastavit – nebo se přinejmenším musí dramaticky
zpomalit. To znamená … kontrolu populace po celém světě.“

(Ronald Sider, Bohatí křesťané ve věku hladu, s. 214)

„Vy pak ploďte a množte se; v hojnosti se rozploďte na zemi, a rozmnoženi buďte na ní.“

(Gen 9:7 KR)

7

PŘELIDNĚNÍ

Pravděpodobně největším výmyslem,  který  dnes  děsí  Spojené státy,  jsou domnělé hrůzy
populačního růstu.  Stoupenci  ideologie  nulového populačního růstu  (Zero Population Growth –
ZPG) nás informují, že čelíme nekontrolovatelné populační explozi, která může celý svět uvrhnout
do masové chudoby a hladomoru. Ronald Sider se k tomuto bludu z celého srdce hlásí – nebo
přinejmenším chce,  aby to udělali  jeho čtenáři  –  a  říká nám, že se jedná o „zásadní  problém“
moderního  života.171 Již  jsme  se  věnovali  jeho  předpovědím  o  možné  „válce  o  přerozdělení“
rozpoutané přelidněnými zeměmi, a Sider svá varování opakuje znovu a znovu: 

171 Sider; Rich Christians, s. 18 [s. 24].



Rozsáhlé a rychle se šířící hladomory v chudších národech mohou pokoušet jejich
vůdce,  aby  rozpoutali  války  nevídaného  rozsahu  a  zuřivosti  v  zoufalé  snaze
požadovat spravedlivější podíl na zdrojích země. … Zatímco miliony umírají a
bezprostředně hrozící  smrt hlady zírá do tváří  milionů, země jako Indie budou
hledat cestu ven.172

Přirozeně, je třeba s tím něco dělat, a Sider přichází se všudypřítomnou odpovědí uctívání
státu: „Zahraniční pomoc … je pravděpodobně jediným způsobem, jak dostat populační explozi pod
kontrolu včas, a vyhnout se tak celosvětové katastrofě.“173 Ale dopouští se fatální chyby. Ve své
dychtivosti zhoršit naše pocity viny ohledně hladu ve světě (příliš důrazu na populaci by mohlo
naznačit, že vina je na straně Třetího světa) přichází se zarážejícím doznáním:

Je jednoduše špatně myslet si, že populační exploze v chudých zemích je jediným
nebo  dokonce  hlavním  důvodem  celosvětově  rozšířeného  hladu.  Jedním  z
hlavních faktorů celého problému je naše neustále se rozrůstající bohatství.174

V  jazyce  propagandistického  aparátu  se  tomuto  přístupu  říká  „Zatlačit  je  do  rohu“:
Problémem není růst populace – ale jestli ho nezastavíme za pomoci zahraniční pomoci, budeme
vinní celosvětovou katastrofou a bude to všechno jen a jen naše chyba. Jestli se tu snažíte najít
nějakou logiku, neobtěžujte se. Ale uprostřed tohoto šílenství je metoda – pamatujte, Siderovou
základní  etikou je  olupování  bohatých.  Sider  za  každou cenu chce  být  Robinem Hoodem,  bez
ohledu na to, jak pokroucený jeho argument bude. Skutečnost, že zahraniční pomoc je špatně, že
nefunguje, že snížení populace nepovede k vyřešení hladu, nic z toho nebude mít na jeho premisu
dopad.  Jeho  a priori princip  je  etatismus  a  rovnostářství  (další  příklad  jeho  vážné  zmatenosti,
protože není možné mít  obojí). P. T. Bauer vysvětluje, jak takovéto uvažování funguje: „Jestliže
základem obhajování zahraniční pomoci je jednoduše potřeba zúžit údajně širokou a rozšiřující se
propast v příjmech, toto obhajování by se nezměnilo, i kdyby uznalo, že zahraniční pomoc nemusí
vést k materiálnímu rozvoji příjemců, protože stačí, aby vedlo k ochuzování dárců.“175

A právě  to  je  skutečná  pointa.  Právě  proto  argumenty  ve  prospěch  zahraniční  pomoci
nemusejí  být  ani  logické  ani  faktické.  Zakládají  se  na náboženském výchozím předpokladě,  že
bohatství některých je příčinou chudoby jiných. Bohaté je třeba ochudit, a to bez ohledu na to, jaké
důsledky  budou  takové  metody  mít  na  chudé.  Jestliže  se  za  použití  irelevantního  argumentu
přelidnění dostaneme k legálnímu oloupení, všechno dobré. Jestliže argument přelidněním začne
překážet vyvolávání viny mezi bohatými, zbavte se ho. Jestli můžeme bohaté donutit, aby se cítili
zodpovědní za přelidnění druhých, o to  lépe.  Ale,  ať už uděláte cokoliv,  dostaňte z  nich jejich
peníze.

Nicméně, jelikož Sider přišel s tématem populace, určitě bude užitečné se na tuto otázku
zaměřit, abychom tak čtenářovu mysl zbavili jakýchkoliv zbývajících pochybností. Ze Siderových
protiřečení si je zjevné, že není ohledně celého problému upřímný; to nám však nemusí bránit v
tom, abychom se s ním vypořádali upřímně a biblicky my.

Výhody populačního růstu
Každý, kdo o sobě tvrdí, že je „biblickým křesťanem“, by měl v první řadě připustit, že

Bible proti populačnímu růstu jako takovému rozhodně nic nemá. Bůh na počátku přikázal člověku
„Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji“ (Gen 1:28); a dvakrát tento příkaz opakoval
Noemovi a jeho synům: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. … Vy se ploďte a množte, hemžete se
na zemi a rozmnožte se na ní“ (Gen 9:1, 7). Bůh ve svém zákoně zaslibuje, že jestliže vůči Němu

172 Tamtéž, s. 21; sr; s. 130 [sr. s. 28, 116].
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Jeho lid bude poslušný, On způsobí populační růst, a Jeho lidé to jasně mají považovat za požehnání
(Lev 26:9; Dt 28:4, 11; sr. Ž 127:3-5; 128:3-4). Na druhou stranu, populační růst je pro bezbožné
rozhodně nevýhoda, jelikož populace jsou lidé, a větší neposlušná populace znamená větší soud (Dt
28:18-19; Iz 49:19-20; Ez 5:7-8). Odpovědí na populační problémy bezbožných však není kontrola
populace,  ale  její  znovuzrození.  Otázka je  vždycky duchovní  a  etická,  ne biologická.  Bezbožná
kultura trpí, protože je pod Boží kletbou; a ačkoliv se můžeme do určité míry věnovat ad hoc léčbě
příznaků, jestli chceme nemoc opravdu vyléčit, zaútočíme na kořen problémů, kterým je padlost
člověka a jeho vzpoura proti jeho Pánu. A jestli naše programy pomoci potřebným v konečném
důsledku posilují a zdůrazňují vzpurné kulturní hodnoty – tím, že uplatňujeme donucování ze strany
všemohoucího státu a povzbuzujeme spoléhání se na to, že vláda je tím, kdo problémy vyřeší – jen
celou situaci zhoršujeme a vyhrocujeme.

V poslušné kultuře populační růst značí výhodu a převahu. Vytváří tlak na ekonomický růst
a  jedinečným  způsobem  růstu  napomáhá.  Vyšší  populace  znamená  větší  poptávku  po  zboží  a
službách.  „Není  právě  to  pointa?“  ptá  se  stoupenec  ZPG.  „Jak  bychom  mohli  uspokojit  tuto
zvýšenou poptávku?“  Nezapomeňte,  že  je  k  dispozici  více  lidí,  kteří  mohou pracovat  na jejím
naplnění! Nejen, že je zde větší poptávka, ale také větší nabídka práce, větší příležitost k dělbě
práce,  a  tím i  více produktivity.  Zvýšená produktivita  dokáže  poskytnout  větší  hojnost  zboží  a
služeb. A produktivita – jestliže jsou lidé ochotní pracovat a nehledají jen, kdo by jim co dal –
stoupá  rychleji než populace jako taková. Důvodem je to, že tam, kde výroba probíhá ve větším
měřítku, se snižují průměrné režijní náklady. Na jednu vyprodukovanou jednotku je potřeba méně
kapitálu, což vede ke zvýšení skutečného bohatství na osobu. Představte si, například, že na celém
světě je „poptávka“ pouze po  jedné tužce.  Kolik by výroba jedné tužky stála po straně práce a
technologií? Její cena by byla astronomická. Ale s naším stávajícím populačním „problémem“ je
cena tužky naprosto zanedbatelná. Proč? Díky vyšší poptávce, který je důsledkem vyšší populace, a
díky tomu, že je k dispozici více lidí, aby tužky vyráběli. Je zjevné, že tato skutečnost je důležitá, i
když ilustraci obrátíme. Řekněme, že každý na světě chce tužky, ale žije jen jediný člověk, který ví,
jak  je  vyrábět  (ve  skutečnosti,  jak  rád  poukazoval  Leonard  Read  z  Nadace  pro  ekonomické
vzdělávání,176 nikdo skutečně neví, jak vyrobit tužku – ale pojďme to předstírat). Jen jediný člověk
vyrábí tužky, od kácení stromů po zabalení výsledného produktu. Znovu, kolik by stála jedna tužka?
Ale s narůstajícím rozdělením práce, které narůstající populace umožňuje, klesají ceny a skutečné
bohatství stoupá. A zde příběh nekončí. Robert L. Sassone cituje studii Everetta Hagena z MIT a
konstatuje: „Rychlý nárůst populace ‚osvobozuje‘ zemi od mnoha důsledků chyb v rozhodování
ohledně investic, veřejných i soukromých, které se nutně musí objevit. Špatně posouzená investice
má v rychle rostoucí ekonomice dobrou šanci, že bude využita nějakým alternativním způsobem; v
případě téměř statické ekonomiky je mnohem pravděpodobnější, že se stane mrtvou ztrátou.“177

Navíc, populační růst zvyšuje technologické poznání. James Weber cituje fakt, že „ačkoliv
světová  populace  rostla  a  roste  rychlostí  až  dvě  procenta  za  rok,  mezinárodní  růst  nového
vědeckého poznání každoročně explodoval exponenciální rychlostí sedm procent.“178 Populační růst
přispívá  k  novému a  účinnějšímu rozvoji  zdrojů,  a  tak  dále  přispívá  ke  skutečnému bohatství
společnosti. Neexistuje jediný myslitelný ekonomický důvod pro kontrolu populace. Výhody růstu
jsou tak  obrovské,  že  je  prakticky  není  možné  vypočíst  –  jsou  tak  nespočetné  jako  produkční
potenciál kreativní populace. Hustší populace pod nadvládou Boží prozřetelnosti tlačí jednotlivce k
tomu,  aby naplňovali  svá povolání  a podmaňovali  zemi,  jak poznamenává zemědělský ekonom
Colin Clark: „Populační růst je to, co vede ke zvýšené zemědělské produktivitě; není to tak, že by
produktivita způsobovala populační růst. Kromě toho, že to dokazují historická a geografická fakta,
existuje i velmi dobrý důvod, aby to tak bylo. Nové metody zemědělství volají po větším fyzickém i
mentálním úsilí než ty staré, ať už se tato skutečnost zpočátku projevuje vyšší či menší měrou.
Musíme si uvědomit fakt, že lidstvo jako celek je líné a konzervativní, a tak, pokud nemusí, obecně

176 Foundation for Economic Education.
177 Robert L. Sassone, Handbook on Population (Santa Ana, CA, 1973), s. 174.
178 James A. Weber, Grow or Die! (New Rochelle, NY: Arlington House, 1977), s. 23.



nepřijímá produktivní zlepšení.“179

Jak jsem poznamenal  výše,  neexistuje  žádný biblický důvod zákonem nařízené kontroly
populace. Existují však politické důvody – jelikož „kontrola populace je kontrola lidí“ – a etatističtí
rebelové, kteří opouštějí svou legitimní nadvládu nad zemí, a tak místo toho usilují o nadvládu nad
lidmi. Weber přesvědčivě argumentuje, že tam, kde v první řadě existují duchovní podmínky pro
svobodu,  vysoká  hustota  populace  pomáhá  omezit  centralizaci  politické  moci,  a  tak  vede  ke
svobodě od státní kontroly.180 Aspirující totalitáři proto mají velmi jasný a zřejmý důvod, proč se
snažit kontrolovat růst populace, a právě na tuto skutečnost se nyní musíme zaměřit.

Přelidnění a etatismus
Předchozí diskuze nemá naznačovat, že neexistuje nic jako přelidnění (ačkoliv velká část

rétoriky  na  toto  téma  má  velmi  mnoho  slov  a  velmi  málo  důkazů).  Pomohla  by  však  nějaká
definice.  Přelidnění,  aby  mělo  nějaký  smysluplný  obsah,  musí  odkazovat  na  situaci,  kdy  pro
celkový počet lidí není k dispozici dostatek jídla. Proto „přelidnění“  nemůže odkazovat na žádný
absolutní počet lidí, ale pouze na počet lidí ve vztahu vůči přísunu potravin. Jedním slovem, to, o
čem hovoříme, je hladomor. Jestli máte deset lidí na ostrově, kde je dostatek jídla jen pro jednoho
člověka,  máte přelidnění.  Před příchodem Evropanů byla Severní Amerika „přelidněná“,  jelikož
Indiáni  nebyli  schopni  vyprodukovat  dostatek  jídla,  aby se  uživili  –  a  to  jich  bylo  maximálně
několik set tisíc.181 A přece, ten samý kontinent, s těmi samými přírodními zdroji, nyní živí stovky
milionů lidí. Co způsobilo tento rozdíl? Křesťanství. Pohanské kultury se svou mentalitou otroků se
často  chápu  jako  vydané  na  milost  svému  prostředí,  a  proto  jsou  neschopné  se  se  svými
podmínkami vypořádat. Evropané, kteří za sebou měli celé milénium křesťanského dědictví, chápali
jako svou povinnost zemi rozvíjet, podmanit si své prostředí a donutit ho, aby sloužilo člověku k
Boží slávě.182 Problém nespočívá ve velikosti  populace,  rychlosti  jejího růstu nebo v přírodních
zdrojích. Problémem je náboženská víra lidí a její projevy a důsledky v oblastech kulturních hodnot,
pracovní praxe a produktivity.

Dalším příkladem je  Indie.  Indické  „posvátné“  krávy  sežerou  jídlo,  které  by  stačilo  na
nakrmení  1 200 000 lidí.183 Ne,  to  není  tisková chyba,  a  navíc ani  nepočítáme posvátné krávy
indické byrokracie. Krysy v docích každý rok sežerou až 50 % jídla importovaného do Indie. Kdyby
Indie byla obrácena, lidem by náboženství přestalo bránit v tom, aby se těchto krav zbavili – a s
nimi i několika byrokratů – a měli by tolik jídla, že by mohli vyvézt dostatek na to, aby nakrmili
celou Afriku. Indie byla pod britskou vládou čistým vývozcem jídla. Jeden indický vůdce odhaduje,
že kdyby každý v Indii  pilně a inteligentně pracoval – i kdyby si nechali  krávy – „dvě třetiny
indické potravinářské produkce by se mohly vyvážet.“184 Hlavním problémem je víra.

Co způsobuje hladomor (přelidnění)? Přírodní katastrofy hrají  v problematice hladomoru
velmi  malou roli,  a  i  ta  by  mohla  být  velmi  omezena,  nebýt  ostatních  příčin.  Nejvýznamnější
příčiny hladomoru jsou:

1. Válka;185

2. Bránění v kultivaci země nebo cílené ničení výnosů;

179 Colin Clark, Population Growth: The Advantages (Santa Ana, CA, 1972), s. 72nn.
180 Weber, s. 135nn; sr. P. T. Bauer, Equality, the Third World, and Economic Development (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1981), s. 42-65. Nejinformativnějším dílem ohledně výhod populačního růstu, které do dnešní 
doby vyšlo, je: Julian L. Simon, The Ultimate Resource (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981). Viz také 
esej Garyho Northa „Population Growth: Tool of Dominion“ v jeho nedávno vydané knize Moses and Pharaoh: 
Dominion Religion Versus Power Religion (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1985), s. 11-27; sr. 
prezentace Bauera, Simona a dalších v „Are World Population Trends a Problem?“ (vydal American Enterprise 
Institute, 1984).

181 R. J. Rushdoony, The Myth of Overpopulation (Fairfax, Virginia: Thobum Press, [1969] 1973), s. 1nn.
182 Pro aktuální debatu o křesťanství a jeho důsledcích na rozvoj prostředí, viz: René Dubos, The Wooing of Earth 

(New York: Charles Scribner's Sons, 1980).
183 Sassone, s. 53.
184 Citováno tamtéž.
185 Tamtéž, s. 36.



3. Špatný přístup k zemědělství, způsobený komunistickou kontrolou země;
4. Vládní zásahy skrze regulace nebo zdanění;
5. Omezování měny, včetně znehodnocování měny.186

Mýlím se,  když  zde  vidím společný  faktor?  Všech  pět  příčin  „přelidnění“  zcela  a  plně
způsobují lidé. Všech pět vychází z hříšných pokusů člověka vládnout jiným lidem. Jinými slovy,
všech  pět  z  nich  lze  shrnout  jedním  slovem:  etatismus.  Populační  exploze,  které  se  vymykají
kontrole, jsou způsobené státními kontrolami populace, které se vymykají kontrole.

Pojďme se nyní vrátit k „léku“ na přelidnění, který předkládá Ronald Sider: k zahraniční
pomoci.  Jak  poznamenává  P.  T.  Bauer,  „zahraniční  pomoc  podporuje  centralizované  a  striktně
kontrolované ekonomiky.“187 A „striktně kontrolované ekonomiky“ vedou k přelidnění! Jedno rčení
říká, že některé léky jsou stejně špatné jako choroba, ale zde to tak není. Řešení Ronalda Sidera je
chorobou jako takovou.

E. C. Pasour, Jr. poznamenává, že velký podíl na světovém hladu „lze připsat zničení nebo
omezení  práv  na  soukromé  vlastnictví  producentů  potravin  v  zemích,  kde  je  problém  hladu
nejakutnější.“  Pokračuje:  „Je  možné citovat  nespočet  příkladů,  kdy vlády oslabily  nebo zničily
ekonomické  stimuly  tím,  že  zkonfiskovaly  soukromou  půdu,  donutily  farmáře  pracovat  na
kolektivizovaných  farmách,  ustanovily  kontrolu  cen  jídla  a  další  podobná  opatření.  Dobrým
příkladem je Indie … velký podíl na potravinové krizi můžeme připsat jednání indické vlády, které
ovlivnilo stimuly producentů potravin. Po velkém volebním vítězství paní Gándhíové v roce 1972
její strana omezila množství půdy, které mohl vlastnit dospělý muž, a to z 30 zavlažovaných akrů na
18 akrů.188 … Tato politika,  kromě přímého důsledku konfiskace země na ekonomické stimuly,
ovlivnila i rentabilitu traktorů a zemědělského vybavení. Nová snížená výměra nestačila na to, aby
zaplatila používání zemědělských strojů.“189

„Vláda také znárodnila velkoobchod s obilím, a tak farmáře donutila prodávat výnosy za
pevné ceny, které nedosahovaly jejich tržní hodnoty, zatímco dříve měli farmáři dovoleno prodat
polovinu svého výnosu velkoobchodníkům za vyšší tržní cenu. Důsledky, jaké tyto zásahy měly na
množství produkovaného a prodávaného jídla, jsou předvídatelné.“190

Přelidnění je prakticky nutným důsledkem socialismu. Jediný způsob, jak zabránit plýtvání a
nedostatku,  je  dovolit  fungování  svobodného  trhu.  Boží  zákon  je  jediným  možným  základem
úspěchu v každé oblasti života. Jestliže se náš svět nadále odvrací od poslušnosti vůči biblickým
principům a k uctívání státu, vskutku tím na sebe přivoláváme „globální katastrofu“. Není možné
odstranit důsledky kletby tím, že budeme Boží zákon porušovat o to více. Přelidnění je hladomor, a
hladomor  je  aspektem  Božího  soudu  nad  zbožštěnými  státy.  Jestli  skutečně  máme  usilovat  o
odstranění hladu ve světě, musíme pracovat na ustanovení a prosazení celosvětové poslušnosti vůči
biblické  víře.  Biblický  světonázor  začleněný  na  osobní,  rodinné,  komunitní  a  státní  úrovni
společnosti povede k ohromujícímu ekonomickému růstu – a důležitým faktorem tohoto růstu bude
nárůst populace. Díky mnohostranné dělbě práce, kdy lidé pracují na svých osobitých posláních,
země přinese hojnost  Božích požehnání.  Proroci  neustále  psali  o  velmi reálných ekonomických
důsledcích poslušnosti. Bůh zaslibuje, že poslušný národ nebude trpět problémem přelidnění:

Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odklidím ze země divou zvěř. Budou pobývat
bezpečně i  v  pustině  a  spát  v  lesích.  Obdařím je  i  okolní  místa  svého návrší
požehnáním; sešlu déšť v jeho čas – budou to požehnané deště. Polní stromoví
pak vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a lidé budou v bezpečí na své půdě. I
poznají, že Já jsem Hospodin, až zlámu kolíky jejich jha a vysvobodím je z ruky
těch, kdo je zotročují. Už nebudou lupem pro národy a zemská zvěř je nesežere.

186 Rushdoony, The Myth of Overpopulation, s. 5. Citováno z: E. Parmalee Prentice, Hunger and History (Caldwell, 
Idaho: Caxton, 1951), s. 6.

187 Bauer, s. 128.
188 Pozn. př.: Tedy z 12,1 ha na 7,28 ha.
189 Citováno ve: Weber, s. 213.
190 Tamtéž.



Budou bydlet v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Dám pro ně povstat znamenité setbě
a nebudou už v zemi souženi hladem...
(Ez 34:25-29) 

Hustota populace  může  být  jedinečným požehnáním;  oproti  tomu  přelidnění je  přímým
důsledkem  socialistických  intervencí.  Socialisté  se  svou  typickou  slepotou  (nebo  klamem,
čemukoliv dáváte přednost) bědují, kvílejí a truchlí nad svými vlastními výtvory, viní druhé a volají
po stále narůstajícím kolektivismu. Nemylte se: skutečně čelíme globální krizi, žhnoucímu požáru,
který hrozí zničit naši civilizaci a náš národ. Ale Ronald Sider po nás chce, ať bojujeme proti ohni
palivem.

„... společnost založená na biblických normách, ne na zisku.“

(Ronald Sider, The Wittenburg Door, Říjen/Listopad, 1979, s. 13)

„Toto praví Hospodin, tvůj Vykupitel, Svatý Izraele: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
který tě vyučuje jak mít zisk,191 který tě vodí cestou, po níž půjdeš.“

(Iz 48:17)

8

ZÁKON A ZISKY

Představa, že existuje něco jako „nespravedlivý zisk“, je jedním z nejstarších socialistických
konceptů, ke kterému vedou dva problémy, které jsou ústřední pro samotnou podstatu socialismu:
závist a  ignorantství. Závist, protože socialisté předpokládají, že každý, kdo je úspěšný, musí být
ničema; a ignorantství, protože socialisté nechápou fungování ekonomiky.

Ronald Sider ve své stručné sekci na téma zisku192 podléhá oběma těmto bludům. Tato sekce
je  nazvaná  „Spravedlivý  zisk?“  –  implikací  samozřejmě  je,  že  vysoké  zisky,  které  cituje,  jsou
nespravedlivé. Sider uvádí příklady některých výdělečných iniciativ a poté prohlašuje, že „výnosy z
investic v chudých zemích jsou nespravedlivě vysoké.“193 Zdá se, že jeho logikou je, že „vysoké“
zisky  –  nebo  přinejmenším  zisky  přesahující  jakousi  nedefinovanou  hranici  –  jsou  nutně
nespravedlivé. Toto tvrzení žádným způsobem nepodkládá a nedokazuje. Neříká nám, jak vysoké by
zisky měly být; nezjevuje nám svůj bezchybný zdroj, který určuje, jak vypadá „spravedlivý“ výnos
nebo „spravedlivá“ investice; nedokazuje, že tyto zisky byly získány nespravedlivým způsobem (a v
takovém případě by nebyly nespravedlivé pouze zisky, ale celá iniciativa jako taková). Zopakuji to:
Sider říká, že některé zisky jsou velmi vysoké, a uzavírá, že jsou nespravedlivé. Dokud si nezačnete
myslet, že je kriticky důležité argument demonstrovat a podložit, můžete říct, že Sider své tvrzení

191 Pozn. př.: Překlad podle autorem použité verze NASB; české překlady používají potenciálně synonymní výraz 
„prospěch“; anglický výraz „profit“, zisk, používají např. překlady NASB, ESV, KJV, NKJV, ASV, RV, YLT, ACV. 
Například překlad ISV používá spojení „how to succeed“, neboli „jak uspět“.

192 Sider, Rich Christians, s. 160nn [sr. s. 151nn].
193 Tamtéž, s. 162.



předložil velmi dobře.
Zdá  se  však,  že  Sider  je  trochu  nesvůj.  Některým  nevzdělaným  čtenářům  totiž  mohla

uniknout logická vazba, která spojuje vysoké zisky s nespravedlností a bezprávím. Takže pro ty z
nás, kteří nedokáží tak úplně proniknout do hlubin těchto úvah, dodává nápomocnou poznámku:

Čtenář bez akademického titulu v oblasti ekonomie si pravděpodobně přeje, aby
mezinárodní  ekonomické  fungování  bylo  méně  komplexní  nebo  aby  věrné
učednictví v dnešní době méně souviselo s tak komplikovaným tématem.194  

Drahý čtenáři,  právě v tom spočívá celý problém. Nemáš akademický titul  z  ekonomie.
Nezkoumal jsi výměšky Keynese a Galbraitha. Právě proto tomu nerozumíš. Nech tedy Otce Sidera,
ať tě vezme za ruku, a zkušeně tě provede bludištěm ekonomické teorie.

Má však nějakou konkurenci. Šalomoun řekl, že můžeš studovat knihu Přísloví... 

k poznání moudrosti a kázně,
k porozumění řečem rozumným,
k přijetí rozumné kázně,
spravedlnosti, práva a přímosti,
aby dala prostoduchým chytrost...
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem.
(Př 1:2-4, 7)

Podle Šalomouna můžeme dostatečně a správně pochopit, co je spravedlivé a podle práva,
prostě tak, že se podřídíme Božímu zjevení a budeme studovat biblické implikace Božího zákona.
Samozřejmě, že v té době se neudělovaly tituly z ekonomie, ale i kdyby ano, žalmista volá:

Jednám rozumněji než všichni mí učitelé,
neboť rozjímám o Tvých svědectvích.
(Ž 119:99)

Bible je standardem pro každý jeden aspekt života. O ekonomii nám toho říká velmi mnoho.
A také nám říká, že Boží zákon je jediným standardem dobrého a zlého, práva a bezpráví. Proto
můžeme očekávat, že Bible bude mít dost co říct o tom, jak přesně rozpoznat, kdy zisk překračuje
„spravedlivou“ úroveň. Nic takového ale nedělá. Tato skutečnost nás může vést ke dvěma možným
závěrům. Buď Bůh čekal, až přijde Marx nebo Sider a udělá to za něj, nebo  neexistuje nic jako
nespravedlivý zisk. Po zbytek této kapitoly budu předpokládat, že správnou je druhá z možností.195

Otázka zisků se zaměřuje na problém produkce. Jak se podnikatel dozví, kam nasměřovat
své  investice?  Nebo,  jinak,  jak  je  možné  uspokojit  potřeby  spotřebitelů?  Podnikatel  se  snaží
předvídat a plnit neustále se měnící požadavky budoucích spotřebitelů tím, že řídí a směřuje faktory
produkce tak, aby poskytovaly to, co lidé chtějí, tím nejúčinnějším a nejvýnosnějším způsobem.
Jestliže nepředpovídá vývoj trhu správně, utrpí ztráty. Jestli je jeho rozhodnutí správné, vydělá. Zisk
je  hmatatelným znamením úspěchu  ve  službě  potřebám a  požadavkům  spotřebitelů.  Velký  zisk
znamená, že podnikatel byl velmi úspěšný. Nepromrhával zdroje, které jsou teď k dispozici na trhu,
aby posloužily dalším preferencím spotřebitelů.

Běžnou představou je, že zisky jsou svévolné – že si podnikatel řekne: „No, tak se na to
podíváme. Výdaje na výrobu jsou tolik a tolik; přidám zisk X procent a vydělám spoustu peněz.“
Ale podnikatel nedokáže ovládat poptávku. Jestliže je poptávka po jeho produktu nízká, utrpí ztrátu.
Podnikatel  si  nedokáže  „stanovit“  zisk.  Nezná  budoucnost.  Cenu  (a  proto  zisk)  určí  poptávka

194 Tamtéž, s. 155.
195 Pro velmi nápomocné vysvětlení podstaty a funkce zisků, viz: Ludwig von Mises, Planning for Freedom (South 

Holland, IL: Libertarian Press, 4. vyd., 1980), s. 108nn. Viz také Mises, Human Action: A Treatise on Economics 
(Chicago: Henry Regnery Co., 3. rev. vyd., 1966), s. 289·303.



spotřebitelů ve vztahu k nabídce. Jestliže o produkt má zájem mnoho spotřebitelů, tito spotřebitelé
budou ochotní zaplatit vyšší cenu, aby produkt získali. Zisk proto přichází od spotřebitelů, kteří ve
snaze  ho získat  přeplatí  ostatní  spotřebitele.  Skutečnost,  že  zisky jsou  vysoké,  znamená,  že  se
přeplácí mnoho spotřebitelů,  což znamená, že podnikatel správně rozpoznal jejich potřeby. Jeho
zisk je v přímém vztahu vůči tomu, jak dobře uspokojuje přání spotřebitelů.  Pamatujte si tento
zákon: spotřebitelé  soutěží  proti  ostatním spotřebitelům, zatímco prodejci  soutěží proti  ostatním
prodejcům. V důsledku tedy platí, že člověk, který má nejvyšší zisk, je člověk, který nejlépe slouží
veřejnosti.

Slovem „nejlépe“ nemíním, že vše, co veřejnost chce, je dobré. Ani tím nemíním, že výrobce
žvýkaček, který má vysoké zisky, slouží veřejnosti „lépe“ než člověk, který obětuje svůj život péči o
chudé nebo nemocné. Míním tím, že úspěšný podnikatel – za předpokladu, že nepodváděl své kupce
a nevyvíjel  na ně nátlak – uspokojil  poptávku spotřebitelů lépe než jeho konkurenti.  Vy i  já si
můžeme přát, aby se poptávka spotřebitelů zaměřovala na jiné věci. Já sám bych chtěl, aby tato
kniha byla bestseller, ale pravděpodobně to tak nebude. Ale co? Pokud nemůžeme z Písma ukázat,
že produkt X je hříšný – ne pouze přepychový nebo banální nebo pošetilý – nemůžeme říct, že zisk
z jeho produkce je špatný. A jestli produkt jako takový je hříšný, musíme přestat mluvit o zisku a
začít  hovořit  o  zákazu  jeho  výroby,  jelikož  problém  spočívá  právě  tam.  Zaujatost  zisky  jako
takovými prozrazuje závistivou mysl, kterou více zneklidňuje to, že někdo je úspěšný, než to, že
základ jeho úspěchu je špatný a hříšný.

Lidé běžně spojují vysoké zisky s vysokými cenami. Na volném trhu to tak obvykle není.
Henry Ford se stal miliardářem, protože viděl pravdu ekonomiky volného trhu: vysoké zisky jsou
spojené  s  nízkými  cenami  a  vysokými  mzdami.  Ford  přepracoval  metody  masové  manufakturní
výroby  a  aplikoval  je  ne  výrobu  automobilů.  Poté  pokračoval  a  nabídl  relativně  nezkušeným
dělníkům denní mzdu pět dolarů – což v té době bylo nevídaně mnoho. Nabídl Američanům první
levný automobil, Model T, a prodal jich miliony. To, díky čemu zbohatl, bylo obrovské množství
prodejů. Cílem k bohatství byla a stále je cenová konkurence. Cenová konkurence spočívá v metodě
prodeje  masovému  trhu  spotřebitelů,  která  vede  ke  snížení  nákladů  na  produkci  jednotlivých
produktů. Právě ona pomáhá všem zbohatnout.

Jak si podnikatel může zajistit zisk? Tak, že správně a přesně předpovídá budoucí poptávku
a budoucí cenu produkce. Soutěží s dalšími producenty a podnikateli. Snaží se najít skuliny na trhu,
kde  si  jeho  konkurenti  zatím  nevšimli  příležitosti  vydělat.  Jelikož  si  zatím  neuvědomili,  že
spotřebitelé  v  nejisté  budoucnosti pravděpodobně  (podle  jeho  úvah)  budou  ochotní  zaplatit  za
konkrétní zboží nebo službu,  zatím nevstoupili  na trh,  aby toto zboží  produkovali.  Jelikož tedy
aktivně nepřeplácejí  cenu surovin,  práce a  kapitálového zboží,  ceny daného zboží  jsou nízké –
zatím. Konkurence zatím zůstává mimo „aukci zboží pro producenty“, a proto podnikatel v naději
vstupuje na daný trh, zboží kupuje a směřuje ho do produkce. Jestli jeho předpověď byla správná,
bude  schopný  spotřebitelům prodat  zboží,  které  chtějí,  za  cenu,  kterou  jsou  ochotni  a  schopni
zaplatit.  Jeho  zisk  vychází  z  rozdílu  mezi  cenou  výroby  a  tržbou.  Ale  tyto  původní,  výchozí
podmínky samozřejmě pravděpodobně moc dlouho nevydrží. Jeho konkurenti zjišťují, co udělal, a
vstupují  na trh se zbožím pro producenty a začínají  přeplácet ceny, aby i  oni mohli  vydělat  na
prodeji spotřebitelům. Marže všech producentů se tak snižuje, a právě tak by to mělo být.

Zneužil první z podnikatelů spotřebitele? Stěží. Viděl, co chtějí, a poskytl jim to. Kdyby
nebyl viděl jejich stávající preference, když začínal, nikdo by nebyl vyrobil dané zboží nebo poskytl
spotřebitelům dané služby. Spotřebitelé by bývali měli k dispozici menší výběr zboží. Podnikatel,
který  vydělává,  jelikož ukázal,  že  je  schopný dobře posloužit  spotřebitelům, je  rozhodně ani  v
nejmenším  nezneužil.  Bez  jeho  prozíravosti,  jeho  ochoty  riskovat  a  jeho  výrobních  a
marketingových schopností by spotřebitelé měli na výběr z méně možností, které tak moc chtějí.
Nejen to; jeho vysoké zisky (jestliže překračují úrokovou míru návratovosti a návratnost poplatků
za správu, které „platí sám sobě“) vybídnou ostatní podnikatele, aby vstoupili na trh a poskytli na
výběr  ještě  širší  škálu  zboží.  Proč  jsou  tedy  vysoké  zisky  tak  zlé?  Možnost  vysokých,  ač
nepochybně dočasných, vysokých zisků je to, co dává spotřebitelům „mrkev“, na kterou mohou
nalákat  podnikatele,  aby naplnili  jejich  neustále  se  měnící,  vrtošivé  požadavky.  Motivace  zisku



společně se společenským řádem, který člověku umožňuje usilovat o zisk a ponechat si ho, je to, co
dává  spotřebitelům svrchovanou moc nad  národní  a  dokonce  i  mezinárodní  produkcí.  Vezměte
lidem možnost  vydělat  a  ponechat  si  vysoký zisk,  a předali  jste  tím moc rozhodovat  o výrobě
státním byrokratům. Podnikatel je zprostředkovatel, ne tyran.

Někdo  o  produkci  rozhodovat  musí.  A  buď  budou  za  spotřebitele  rozhodovat
„nedotknutelní“  ve  státních  byrokraciích  „ve  jménu  lidu“,  nebo  budou  rozhodovat  riskující
podnikatelé,  kteří  chtějí  vydělat.  Nekompetentní  podnikatel  bude  brzy  pryč  z  trhu.  Přestane
promrhávat vzácné ekonomické zdroje komunity na výrobu věcí, které veřejnost nechce. Odstranit
nekompetentní, monopolistickou, vládou chráněnou, byrokratickou plánovací radu je mnohem těžší.
Takže si vyberte: produkce z donucení nebo produkce kvůli zisku. Žádná třetí možnost neexistuje.

Vidět zisky v tomto světle nám pomáhá pochopit něco dalšího ohledně stížnosti na vysoké
zisky. Jestliže řekneme, že něčí zisky jsou příliš vysoké, míníme tím jednu ze dvou věcí. První, to,
že podnikatel je příliš schopný. Kdyby svou práci odváděl špatně, kdyby faktory produkce směřoval
méně efektivně a měl vyšší výdaje na výrobu, výsledkem by bylo, že jeho marže by byla nižší. Ale
ne – ten zlotřilý  zbohatlík byl  schopný rozvrhnout si  omezené produkční  faktory nejpečlivěji  a
nejmoudřeji, a tak se mu podařilo získat vysoké výnosy. Druhou věcí, kterou můžeme mínit, když
řekneme, že jeho zisky jsou příliš vysoké, je to, že  potěšil příliš mnoho lidí. Jediný způsob, jak
docílit vysokých zisků, je vyhovět vysoké poptávce. Jestliže někdo dosáhl vysokého zisku, znamená
to, že mnoho lidí chtělo jeho zboží a že za něj byli ochotní zaplatit vysokou cenu. Umírněnější
člověk by se nepokoušel vyhovět tolika lidem. Ale ten zlotřilý zbohatlík je tak mrzký, že by vyhověl
každému na světě, kdyby mohl.

Bůh uspořádal  svět  tak,  že  ti,  kdo  jsou nejlepší  v  uspokojování  potřeb  veřejnosti,  mají
největší kontrolu nad produkcí. Právě to je funkce zisků. Cenový systém trhu přenáší informace o
potřebách spotřebitelů; zisky jdou těm, kdo jsou nejefektivnější ve využívání kapitálu k naplnění
těchto potřeb. Stížnosti ohledně zisků ve skutečnosti znamenají: „Nesouhlasím s těmito potřebami
spotřebitelů.“ Teď, když si uvědomujete, co jste tím vlastně mínili, můžete napsat knihu – ne o zlu
zisku, ale o tom, proč by lidé měli místo Pepsi pít pomerančový džus. A jestliže se vaše kniha bude
líbit  spoustám  lidí,  můžete  tak  sami  dosáhnout  vysokých  zisků  a  navíc  povzbudíte  prodej
pomerančových džusů.

Také  bychom  si  měli  uvědomit,  že  vysoké  zisky  jsou  dočasné.  Vysoké  zisky  přitahují
podnikatele, kteří v naději, že vydělají, začnou produkovat danou věc, po které je poptávka. Jak se
nabídka ve vztahu k poptávce zvyšuje, ceny prudce klesají; a jelikož konkurenti nyní přeplácejí
ceny faktorů, jejich zisky klesají. Mimo skutečný monopol – který znamená nátlak na odstranění
konkurentů a jejich nevpuštění na trh (např.  vládní monopol na poštovní služby) – je nemožné
pokračovat s vysokými zisky; a ani monopolisté nejsou schopní předvídat budoucnost. Budoucnost
nikdo nezná,  a  i  proto nemůže existovat  něco jako „normální míra zisku“.  Zisky jsou dočasné.
Prostě jen odrážejí přizpůsobování trhu potřebám spotřebitelů. Když se trh přizpůsobí, zisky zmizí.
(Mluvím o čistém zisku. To, co se často označuje jako „zisk“, je buď odměna pro správce podniku
nebo úrok z investovaného kapitálu.)

Nesmíme se snažit omezovat zisky ani bránit podnikatelům v tom, aby vydělávali. Zisky
ukazují producentům, co spotřebitelé chtějí.  Existence zisků znamená, že kapitálové zdroje jsou
neustále  přesměrovávány způsobem,  který  nejlépe  uspokojuje  spotřebitele.  Když obchodníci  ve
snaze dosáhnout zisků zvyšují dodávku zboží, které spotřebitelé požadují, ceny prudce klesají, a tak
– pro socialistu paradoxně – zisky snižují životní náklady! (To je „neviditelná ruka“ Adama Smithe v
praxi.)

Když vláda omezuje zisky, výsledkem jsou vyšší ceny, nižší produkce a větší plýtvání zdroji.
Jestli obchodníci nemohou doufat, že v daném průmyslu vydělají, zaměří svou pozornost a kapitál
jinam. To znamená nižší produkci zboží, po kterém je poptávka, a tedy vyšší ceny. (A pamatujte,
jestliže  se  vláda  snaží  tuto  situaci  vyřešit  stanovením pevné  ceny,  důsledkem bude  ještě  větší
nedostatek daného zboží.)  Navíc,  vládou kontrolovaný průmysl,  který nesmí přesáhnout určitou
hranici zisku, se proto bude snažit jevit jako nepříliš úspěšný. Jedním ze způsobů, jak snížit zisk, je
zvýšit  náklady.  Potenciální  zisky se změní  v aktivity,  které  zvyšují  produkční  náklady,  aby tak



skryly skutečný zisk před vládními inspektory. Kanceláře budou přepychovější, budou se kupovat
nové psací stroje, bude se kupovat mnohem více ořezávátek na tužky a kopírek, přijdou další (a
hezčí) sekretářky, více zaměstnanců z „preferovaného“ etnického pozadí, přijdou tučnější účty na
výdaje,  rozšíří  se  vozový  park  společnosti  a  tak  dále.  Kdyby  stát  neomezil  přípustné  zisky,
obchodníci by nově vznikající kapitál investovali do výroby zboží, po němž je poptávka. Ale když
je zisk omezený, výsledkem je mrhání kapitálem.196

Uvědomte si  znovu tuto základní  lekci.  Socialismus nedokáže vytvořit  blahobyt;  dokáže
pouze  zničit  blahobyt,  který  už  existuje.  Nedokáže  tvořit;  dokáže  pouze  konfiskovat.  Jedinými
důvody,  proč  si  stěžovat  na  zisky,  jsou  závist a  ignorantství.  Ale  ti,  kdo  skutečně touží  být
„biblickými křesťany“,  se učí pokořit svou závist  a odbourávat své ignorantství. A obou cílů je
možné dosáhnout jen skrze podřizování se Božímu autoritativního zjevení v Jeho zákoně, který je
standardem práva a spravedlnosti.

„Kdyby těmto lžím nikdo nevěnoval pozornost, byly by neškodné. Ale to je nemožné.“

(Ronald Sider, Bohatí křesťané ve věku hladu, s. 47 [s. 40])

„Pro dokonalé... pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého.“

(Žd 5:14)

9

REKLAMA A MENTALITA OTROKŮ

Ze všech démonů obývajících Siderovo imaginární inferno je veleďábel reklamy jedním z
nejhorších – je to inkarnovaný Mefistofeles sám. Sider si osedlal bujnou reklamní kampaň proti
reklamám. Jeho základním poselstvím je, že reklamy vytvářejí v naivní veřejnosti všechny možné
tužby, a tak manipulují jejími potřebami. 

Inzerenti nás pravidelně obluzují, abychom věřili, že skutečně potřebujeme jednu
luxusní věc za druhou. Jsme přesvědčeni, že musíme držet krok s našimi sousedy
nebo je předběhnout. … Cílem reklamy už není v první řadě informovat. Je jím
vytvořit touhu … pokouší se nás přesvědčit, že nám materiální vlastnictví přinese
radost a naplnění.197

Jednou z reklam, kterou Sider zvláště kritizuje, je reklama jeho spořitelny. Jeho popis této
reklamy je, že je „nebiblická, kacířská, démonická“. Tohle je její znělka:

Dejte si nějaké love stranou.
Každý potřebuje nějaký halíř na deštivý den.

196 Viz Armen A. Alchian, Economic Forces at Work (Indianapolis: Liberty Press, 1977), s. 159nn, 251nn.
197 Sider, Rich Christians, s. 46nn.



Dejte si nějaké love stranou.198

 
Laciné, možná. Tupé, dost určitě. Ale kacířské? Démonické? Sider tím musí mínit, že (1)

spoření  peněz je  démonické;  nebo (2)  spojování  spoření  peněz se vznešeným konceptem lásky
(anglicky „love“) je démonické. (Třetí možností může být, že bankovnictví s částečnými rezervami
je samo o sobě démonické. Tady možná něco vyčenichal, ale nebudu věnovat čas tomu, abych se
zde  tomuto tématu více  věnoval.)  Ale hospodárnost,  spořivost  a  šetření  rozhodně jsou biblické
ctnosti  (a  mnoho  zákonů,  například  zákony  o  dědictví,  jsou  bez  shromažďování  majetku
nesmyslné);  navíc,  Ježíšovo podobenství  o investování  peněz (L 19:11-27)  předpokládá etickou
odůvodněnost spoření a dokonce zmiňuje i banky (samozřejmě, toto podobenství přišlo předtím,
než byl zaveden Federální rezervní systém199).

Je pravda, že reklamy jako takové vytvářejí touhy? Je zjevné, že to tak není. Kdyby to byla
pravda, znamenalo by to, že žádný podnik by nikdy netratil – mohl by prostě jen pokračovat ve
„vytváření“ touhy po svém produktu. Také by to znamenalo, že by podniky neztrácely svůj čas
marketingovým výzkumem,  aby  zjistily,  co  spotřebitelé  chtějí;  kdyby  reklamy skutečně  mohly
vytvořit tyto potřeby a touhy, výzkum je zcela zbytečný (např. když Bůh tvořil svět, neuspořádal
výzkum,  aby  zjistil,  jaké  by  stvoření  chtělo  být).  A jak  můžeme rozlišit  mezi  nespravedlivým
vytvářením potřeb a tužeb, a  plněním tužeb, které již existují? Sider nám odpověď nedává. Pouze
prohlašuje,  že  reklamy  vytvářejí  potřeby  a  touhy.  Patrně  tedy  žádná  společnost  ve  skutečnosti
nenaplňuje  potřeby  spotřebitelů.  Všechny  potřeby  spotřebitelů  jsou  zjevně  vymyšlené  velkými
společnostmi. A já se domníval, že konspirační teorie jsou oblíbeným sportem pravice! Ať už je
Siderova reklama proti reklamám zabalená sebelépe, nic to nemění na tom, že Sider nepředkládá
žádné důkazy svého tvrzení. Možná by měl být federálně regulován. My spotřebitelé potřebujeme,
aby nás někdo před takovou nevybíravou, bezohlednou taktikou ochránil.

Ludwig von Mises zbořil  tento koncept  všemohoucího inzerenta:  „Podle této legendy je
spotřebitel jednoduše bezbranný proti ‚vysoce nátlakové‘ reklamě. Kdyby to byla pravda, obchodní
úspěch nebo selhání by se odvíjely pouze od způsobu inzerce. Nicméně, nikdo nevěří, že jakákoliv
inzerce by pomohla svíčkařům zvítězit  nad žárovkami,  koňským vozům nad automobily,  husím
brkům nad ocelovými pery a později nad plnicími pery. Ale každý, kdo tuto skutečnost připustí, tím
říká,  že  pro  úspěch  reklamní  kampaně  je  zásadním  způsobem  důležitá  kvalita  inzerovaného
produktu. Pak tedy neexistuje důvod tvrdit, že inzerce je metodou, jak veřejnost podvádět.“200 

Reklama je informace. Důvod, proč je často úlisná, přeslazená, neotesaná, stupidní nebo k
vzteku, je to, že právě takovou ji veřejnost chce. Úkolem inzerenta je informovat potenciální kupce
o svém produktu. Musí jim předat informace tak, aby jim neunikly. To může znamenat komerční
použití  nádherných západů slunce,  krásných dívek,  pohledných mužů,  roztomilých dětí,  milých
babiček,  svalnatých  atletů,  rozkošných  štěňátek  a  čehokoliv  jiného,  co  přiláká  pozornost
spotřebitele.  Informace je  zbytečná,  jestliže  není  předána.  Znám jednoho člověka,  který  napsal
evangelizační traktát. Na přebalu byly obrázky nosů různého tvaru a slova: „Vyberte si nos.“ Další
stránka začínala: „Až si přestanete vybírat z nosu...“ – a poté traktát pokračoval a sdílel evangelium.
OK, bylo to nechutné. Ale přečetlo si ho více lidí, než kolik by si přečetlo traktát začínající slovy:
„Jste spaseni?“ Pointou je, že si získal jejich pozornost. Tím nebráním použití jakéhokoliv způsobu,
jak získat něčí pozornost. Pouze říkám, že se jedná o nutnou funkci inzerce a že tím, co určuje, jaké
metody budou použity, je vkus veřejnosti.  Prorok Ámos použil  lstivý reklamní trik,  aby Izraelci
poslouchali jeho kázání – říkal jim to, co chtěli slyšet: jak špatní jsou všichni ostatní (Am 1:3-2:5).
Reklama je špatná pouze v případě, že porušuje Boží zákon. Lacinost není hřích.

Ale co její  účinky na snadno ovlivnitelné lidi?  Sider tvrdí,  že reklama „tvaruje hodnoty

198 Tamtéž, s. 47 [s. 40].
199 Pozn. př.: Federální rezervní systém (FED) je centrální bankovní systém Spojených států. FED je oficiálně 

neziskovou společností, která oficiálně není nikým formálně vlastněna. Mnozí instituci považují za protiústavní, 
jelikož tato soukromá, nekontrolovaná, nezávislá instituce je hlavním zdrojem tisku amerických dolarů, ačkoliv 
podle ústavy má toto právo pouze ministerstvo financí. 

200 Mises, Human Action (Chicago: Henry Regnery Co., 3. rev. vyd., 1966), s. 321.



našich dětí.“201 Jedinou odpovědí je: To je  váš problém. Bůh vám dal povinnost a zodpovědnost
tvarovat hodnoty vašich dětí (Dt 4:9; 6:5-7). Má žena a já jsme naše děti naprogramovali takto:
Jednoduše vstanou a vypnou televizi kdykoliv, kdy se na obrazovce objeví nechutná reklama. Jejich
úroveň rozlišování je velmi dobrá. Televize netvaruje jejich hodnoty. Tvaruje je Boží Slovo, jelikož
prostupuje podstatu a charakter naší domácnosti. Principy zbožnosti probíráme stejně přirozeně jako
způsoby vaření,  zdobení,  používání šroubováku nebo házení létajícího talíře.  Boží Slovo a jeho
principy jsou součástí našeho života a tvoří základní perspektivu, jak se díváme na celý svět. Občas
se objeví problémy, ale řešíme a pokořujeme je.

Inzerce rozšiřuje možnosti, které spotřebitelé mají, a umožňuje nám „nakupovat“ předem.
Značky výrobků pomáhají nakupování zefektivnit, umožňují nám nakupovat zboží, jehož kvalitu
snadno rozpoznáme. Když si kupuji džíny, nemusím trávit čas tím, že se probírám hromadou všech
různých druhů a zkoumám životnost každého páru. Prostě rovnou jdu pro „levisky“. A nejen to,
reklama nám umožňuje rozpoznat rozdíly, kterých jsme si předtím nebyli vědomi. Po celém národě
inzerovaný  průzkum  „Pepsi  Challenge“  upozornil  spotřebitele  na  to,  že  Pepsi  některým
spotřebitelům  skutečně chutná více než produkty konkurence. Produkt, který nenaplní tvrzení ve
svých reklamách,  nemůže uspět.  A naší povinností  je  všechno zkoušet  a  zkoumat (1.  Te 5:21).
Křesťané nemají být naivní.

Co je tedy problémem s reklamami? Sider nakonec zakopává o pointu: 

Vzhledem k našemu vrozenému sklonu k modlářství je reklama tak démonicky
mocná a přesvědčivá, že většina lidí neustále pokračuje ve svém neplodném úsilí
o ukojení své žízně po smyslu a naplnění neustále narůstající řekou majetku.202

Sider  celou  věc  předkládá  velmi  zmateným  způsobem,  ale  dostává  se  k  základnímu
problému:  k  modlářství.  Lidé,  kteří  jsou  zotročeni  přítomností  a  myslí  pouze  na  své  okamžité
uspokojení, jsou svedeni reklamou, aby si koupili nejnovější serepetičky a cetky. Jejich etika nejde
cestou spoření, investic a velkorysého dávání, ale cestou spotřeby. Ústřední skutečností zde  není
reklama. Je jí otrocká mentalita lidí, což je stav, který může napravit pouze znovuzrození, obnova a
hluboké prostoupení kultury křesťanskými hodnotami.

Podívejme se například na nejzjevnější příklad bezohledně klamavé reklamy v celé historii:
na pokušení Adama a Evy. Bůh umístil zakázaný strom přímo doprostřed Zahrady – ne proto, aby
svá stvoření pokoušel, ale aby lidem umožnil sílit skrze každodenní růst ve schopnosti být vůči
Němu poslušní. Ale když jim had nabídl návnadu, spolkli ji.  Proč? Bylo pro ně pokušení příliš
silné? Říct to by znamenalo obvinit Boha, že je podvedl. Žádné pokušení není příliš silné (1. Kor
10:13). Ani ta nejlstivější reklamní kampaň, jakou kdy kdo vymyslel, nemůže sama o sobě svést lidi
k hříchu. Skutečný problém spočíval ve vzpouře Adama a Evy. Chtěli být jako Bůh, a právě proto se
poddali tlaku. Proto byli odsouzeni. (Samozřejmě, had byl také odsouzen, a to proto, že překrucoval
pravdu.) Základním problémem není reklama, ale  padlost. Jediný způsob, jak se zbavit spotřební
etiky, je obrátit kulturu na víru. Správné hodnoty nemůžeme prosadit zákonem; legislativa by měla
pouze trestat vnější skutky, které Bible definuje jako zlé. Navíc, to samé zboží může být pro různé
lidi správné či špatné. Je správné vlastnit Mercedes? Jelikož hřích není ve věcech, ale v srdcích lidí
(Mt 15:11, 17-20), vlastnit Mercedes může být pro některé lidi naprosto v pořádku, ale pro jiné ne.
Je třeba si pokládat otázky: „Jak tohle ovlivňuje vaše další finanční závazky? Je to modla? Zaplatili
jste za to?“ Ne všechny tyto otázky jsou měřitelné; odpovědi se mohou pro různé jednotlivce lišit.
Jedná se o otázku víry a zkoumání vlastního svědomí – ne o legislativu.

Je pravda, že Sider neříká, že bychom měli prosazovat zákony proti reklamám, které se mu
nelíbí. Ale tento závěr je pravděpodobný, a to ze dvou důvodů. Za prvé, etatistická legislativa je
důrazem celé jeho knihy – vždycky je možné na pozadí zaslechnout Siderovu etatistickou agendu.
Za druhé, Sider tvrdí, že výsledkem reklamy je „strukturální bezpráví“,203 a zároveň nás neustále

201 Sider, Rich Christians, s. 47 [s. 40].
202 Tamtéž, s. 49 [sr. s. 41].
203 Tamtéž.



vybízí, ať se strukturálním bezprávím skoncujeme. Měla by reklama být regulována zákonem? Ne.
Neexistuje žádný biblický podklad, který by státu dával právo ustanovit státní regulační radu, aby
dohlížela na reklamní průmysl. Ale  pokud se prokáže, že reklama byla nepravdivá  (že se jedná o
skutečný podvod), měla by být trestána, jelikož se jedná o krádež. Ten, kdo se podílí na podvodu,
musí plně nahradit  to,  že pod falešnou záminkou získal majetek jiných lidí.  Bible nedává státu
autoritu regulovat cokoliv. Funkcí státu je trestat zločince. Biblický zákon má v zásadě strukturu ex
post facto trestů, ne neustálého, každodenního omezování. A já nemohu povznášet své předsudky na
stejnou rovinu s Božím zákonem. Možná se mi reklamy ani v nejmenším nelíbí, ale musím k ním
přistupovat tak, jak mi Bible přikazuje, že se mám chovat ke svým nepřátelům: spravedlivě, podle
práva.  Dokud  někdo  neporuší  Boží  zákon,  nesmím proti  němu  nijak  zasáhnout.  Státu  je  dána
autorita trestat ty, kdo činí zlo – ne trouby.

„Jakmile člověk uspokojí své nejzákladnější potřeby, veškerý svůj příjem by měl dát chudým …
Jakýkoliv ‚křesťan‘, který si pro sebe nechává více než jen to, co potřebuje na ‚nejzákladnější
životní potřeby,‘ trval Wesley, ‚žije v otevřeném, navyklém popírání Pána.‘ ‚Získal bohatství a

pekelné plameny!‘“

(Ronald Sider, Bohatí křesťané ve věku hladu, s. 172 [sr. s. 164])

„Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj... Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo
si libuje v poníženosti … [a] bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení.“

(Ko 2:16-18)

10

HNIS V KOSTECH KULTURY

Izák v té zemi zasel a sklidil onen rok stonásobně. Hospodin mu požehnal a on se
vzmáhal a stále bohatl, až byl velmi bohatý. Měl stáda bravu a skotu a mnoho
čeledi a Pelištejci mu záviděli. A všechny studny, které vykopali otroci jeho otce
za dnů jeho otce Abrahama, Pelištejci ucpali a naplnili hlínou.
(Gen 26:12-15)

Největší chorobou našeho věku je závist. Často se zaměňuje s žárlivostí a žádostivostí, které
souvisejí s tím, že chceme vlastnictví a výsady ostatních. Závist je mnohem zákeřnější – a více
smrtící. Závist je pocit, že to, že někdo něco má, může za to, že vy to nemáte. Hlavní motivací není
ani tak vzít, ale zničit. Ten, kdo závidí, jedná proti tomu, komu závidí, ne proto, aby si pomohl, ale
aby druhého srazil na svou vlastní úroveň – nebo ještě níž. Americký puritánský teolog Samuel
Willard definoval závist jako „to, když člověk reptá na vlastnictví svého bližního, a dívá se na sebe
a hledá, jak mu ubližuje.“204 Helmut Schoeck ve své masivní studii na téma závisti poukazuje na
tento ústřední faktor: „přesvědčením závistivého člověka je, že prosperita toho, komu závidí, jeho

204 Samuel Willard, A Compleat Body of Divinity (New York: Johnson Reprint Corporation, 1969), s. 750.



úspěch a příjem, jsou nějakým způsobem na vině za jeho vlastní nedostatek, za ochuzení, které
cítí.“205 Shrnuto  slavným  epigramem,  jehož  autorem  je  Pierre-Joseph  Proudhon:  Vlastnictví  je
krádež!206

Tato skutečnost nám vysvětluje, proč „Závist, zášť a nepřátelství od sebe nelze oddělit“;207

jak můžeme vidět z výše citovaného příkladu v Genesis, cílem toho, kdo závidí, je destrukce. Henry
Hazlitt píše: „Závistivce spíše uspokojí, když uvidí, jak druzí přicházejí o výhody a užitek, než to,
když je získá sám. To, co je trápí především, není to, že oni sami něco nemají, ale to, že jiní to mají.
Závistivce neuspokojí rovnost; ve skutečnosti tajně touží po nadřazenosti a pomstě.“208

A je  to  právě  tato  závistivá,  zkázonosná mentalita,  která  se  přiživuje  na  představě  „tvé
bohatství je příčinou mé chudoby,“ co je základním etosem socialismu.209 Socialismus nebuduje – a
ani  nedokáže  budovat  –  kapitál.  Usiluje  pouze  o  vyvlastnění  nebo  zničení  kapitálu  druhých.
Povyšuje zhoubný, mizantropický postoj na článek politické ekonomie, vytváří mašinérii tyranie.
Socialismus je institucionalizovaná závist.

Závidí Ronald Sider bohatým? Předpokládám, že by takové obvinění popřel; a tak musíme
hledat odpověď v jeho spisech. Vinu budící název jeho knihy –  Bohatí křesťané ve věku hladu –
rozhodně naznačuje, že majetek bohatých z nějakého důvodu může za hlad chudých. Je bohatství
příčinou chudoby? Zvažte následující prohlášení:

Jedním ze základních důvodů stávající  krize je  neustále  se zvětšující  blahobyt
bohaté menšiny.210

Naše neustále narůstající bohatství je … ústředním faktorem celého problému.211

Bůh  sráží  bohaté  a  mocné  –  a  to  právě  proto,  že  bohatnou  skrze  utlačování
chudých.212

Bohatí běžně utlačují chudé a zanedbávají potřebné.213

Bohatí  ignorují  spravedlnost  a  právo,  nebo  jim  dokonce  odporují,  jelikož
spravedlnost požaduje, aby skončili se svým utlačováním chudých a sdíleli se s
nimi o svůj majetek.214

Bohatí často mají svůj majetek právě proto, že utlačovali chudé a zanedbávali péči
o potřebné.215

Závistivému člověku  nestačí  pouze  naříkat  nad  „skutečností“,  že  bohatí  mohou  za  bídu
chudých. Buduje a živí tuto nenávist vůči svému nepříteli. Bez ohledu na své vlastní blaho a na svůj
majetek, nedokáže se smířit s tím, že by se ten, komu závidí, směl z čehokoliv radovat. Zlý Haman,

205 Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behaviour (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1970), s. 17.
206 James Billington, Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith (New York: Basic Books, Inc., 

1980), s. 290. Art Gish, moderní evangelikální socialista, tvrdí něco podobného: „Kapitalismus, to znamená systém 
soukromého vlastnictví a soutěže, je sám o sobě zlodějinou“ (Robert G. Clouse, ed., Wealth and Poverty: Four 
Christian Views of Economics [Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984] s. 76).
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209 Viz Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis (London: Jonathan Cape, 1951), s. 436, 
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perský velkovezír,  dokázal  vyjmenovat  řadu výsad, které mu král dal (Est 5:11-12):  „Ale tohle
všechno mi není nic platné pokaždé, když vidím Judejce Mordokaje sedícího v královské bráně“
(Est 5:13). Závistivec tedy jedná tak, aby druhé zničil, aby jim nějakým způsobem ublížil; prakticky
pro něj není důležité, jestli se daří jemu samotnému. Jeden revolucionářský vůdce jednou prohlásil:
„Člověk svět nepozvedá, ale  spaluje ho.“216 Proto, jak už jsme viděli,  hlavním cílem velké části
„sociální“ legislativy dnes není prospět chudým, ale pokutovat bohaté – nebo, spíše, střední třídu.

Když závidíme, radujeme se z neštěstí druhých (pokud v našich očích měli nějakou zjevnou
nebo domnělou výsadu).  Rádi  si  myslíme,  že  si  „zasluhují“  být  sraženi.  I  když padne ničema,
neradujeme  se  ani  tak  proto,  že  byl  Božím  nepřítelem,  ale  proto,  že  se  mu  dařilo.  Zjevným
příkladem je období aféry Watergate,217 kdy mnohým záleželo na skutečných porušeních zákona
méně než na tom, aby viděli, jak jsou mocní sesazováni ze svých trůnů. Neustále jsem se setkával s
lidmi, jejichž povědomí o konkrétních obviněních bylo tragické, ale kteří se vítězoslavně smáli a s
radostí vyhlašovali, že „ti gauneři konečně dostali, co jim patří.“ Dalším příkladem je odpor, který
mnozí cítí k Hughu Hefnerovi,218 jehož způsob vydělávání je rozhodně ubohý, ohavný a nebiblický
– ale naše pobouření je bezpochyby do velké míry na prvním místě poháněné skutečností, že je
bohatý, zvláště když my, kdo jsme čistí, tolik peněz nevyděláváme.

Závist tedy usiluje o ničení. Socialistická politika a socialistické metody se pak zaměřují
především na loupení a drancování – a, bez ohledu na Siderův zdánlivý zájem o chudé, ani jeho
konkrétní  návrhy  nemají  nic  společného  se  shromažďováním  kapitálu  a  růstem  skutečného
bohatství, které jsou biblickým prostředkem k řešení chudoby. Místo toho chce krást. Dobrá, to jsem
neřekl  zrovna shovívavě.  Chce,  aby kradli  druzí.  A hlavním motivem je  ublížit  bohatým skrze
hlasování většiny.

Podívejme se nejprve na jeho zdánlivě nevinný výrok ohledně povinností při misionářské
práci v chudých zemích: „Proč misionáři v chudých zemích tak často učí nové konvertity z listu
Římanům,  ale  ne  z  proroka Ámose?“219 Můžeme odpovědět,  že  kniha  Římanům je  praktickým
shrnutím křesťanské teologie a ve zhuštěné formě obsahuje prakticky všechna hlavní učení Písma (a
posledních pět kapitol toho říká mnoho o „komunitě“ a našich vzájemných povinnostech). Navíc,
list Římanům byl napsán novým konvertitům, Ámos ne. Ale Sider má pravdu v jedné věci: Ámos je
také Písmo. Není důvod, proč by se neměl učit, pokud se nestane zástěrkou pro Evangelium podle
Marxe. (Erasmus poté, co si poslechl přednášky Johna Coleta o epištolách Svatého Pavla, prohlásil:
„Slyšel jsem, jak promlouvá sám Platón!“) Když si uvědomíme Siderovu tendenci včítat do proroků
sociální revoluci, toto nebezpečí je rozhodně velmi skutečné:

Mezikulturní  misionáři  se  nemusí  zapojovat  do  politiky.  Musí  však  novým
konvertitům pečlivě a  plně vyložit  explozivní biblické poselství,  že Bůh je na
straně  chudých  a  utlačovaných.  Chudí  se  rychle  naučí,  jak  aplikovat  biblické
principy na své vlastní despotické společnosti.220

Zvláště, jestli jim dáme pár tipů. Jak si Sider myslí, že by „utlačovaní“ měli tyto explozivní
principy aplikovat? Dva konkrétní příklady jsou  pozemková reforma a  znárodnění zahraničního
vlastnictví. (Miluji tyhle eufemismy. „Nekradu ti tvůj majetek. Reformuji ho.“) Všimněte si morální
zvrácenosti toho, když a jak Sider volá po pozemkové reformě – nejprve se pohoršuje, že chudí
chtějí půdu bohatých, ale bohatí nechtějí, aby jim ji chudí zkonfiskovali (!!!), a pak pokládá otázku:
„Chceme pokračovat v podpoře takové nespravedlnosti a bezpráví?“221 (Uniklo mi něco?) Krádež je

216 Billington, s. 6. Kurzíva přidána.
217 Pozn. př.: Aféra Watergate vypukla ve Spojených státech poté, co do sídla Demokratické strany v komplexu 

Watergate ve Washingtonu, D.C. v roce 1972 násilím vnikli pracovníci aparátu republikánského prezidenta Richarda
Nixona s cílem umístit do budovy odposlechy. Celá událost nakonec vedla až k Nixonově rezignaci v roce 1974 a je 
dodnes považována za jednu z největších kauz v dějinách žurnalistiky.

218 Pozn. př.: Zakladatel časopisu Playboy.
219 Sider, Rich Christians, s. 208 [s. 198].
220 Tamtéž, s. 208 [s. 198].
221 Tamtéž, s. 160; sr. s. 218 [sr. s. 150, 214nn]. 



spravedlnost. Ochrana vlastnictví je bezpráví. To je rozhodně explozivní poselství. Ale nějak ho
nedokážu najít ve své konkordanci. Podívejte se, jestli je ve vaší.

Sider pokračuje a věnuje čestnou zmínku chilskému prezidentovi Salvadorovi Allendemu za
znárodnění měděných dolů, které patřily americkým společnostem, a to na základě toho, že vysoké
zisky, které šly investorům, vedly k podvýživě milionů dětí.222 Ačkoliv můžeme sympatizovat se
situací těchto dětí (a jelikož tento příběh pochází přímo od počestného pana Allendeho, prakticky
nevidím důvod pochybovat o jeho věrohodnosti),  problémem zde je  krádež.  Starost o chudé už
dlouho slouží jako ospravedlnění pro všechny možné druhy zločinu. Velmi dobrým příkladem je
Jidáš Iškariotský, který byl zlodějem (J 12:4-6). Ti, kdo o sobě prohlašují, že jsou natolik osvícení,
že mohou k Božímu zákonu přistupovat  tímto způsobem, by přinejmenším měli  být  dostatečně
upřímní na to, aby opustili fasádu „biblického křesťanství“. Ale je fakt, že člověk, který bezostyšně
obhajuje krádež, nebude mít problém lhát. 

Ale taktika závisti Ronalda Sidera v sobě nese mnohem víc než to, co jsme zatím viděli.
Poměrně novým fenoménem, který si lidé jako Samuel Willard ani nedokázali představit, je použití
závisti k manipulaci toho, komu je záviděno, aby se cítil vinným, že mu jiní závidí . Je přinucen věřit,
že skutečně  může za utrpení druhých, že jeho majetek je ve skutečnosti příčinou chudoby jiných
lidí. Když je ve společnosti závist do takové míry rozšířená, když ji jasně povzbuzují naši vůdci – a
obzvláště  kazatelé  –  obracíme  tuto  závist  sami  proti  sobě  a  cítíme  se  vinní  za  to,  co  máme.
Ústředním snahou socialistických reformátorů je vyvolat u vlastníků majetku orgie sebebičování.
Humorným příkladem této skutečnosti je žena, která je nešťastná a zoufalá, protože její tráva je
zelená.  Následující  báseň  není  míněna  jako  vtip.  Se  vší  vážností  se  objevila  v  magazínu  The
Christian Century:

Priority
Můj trávník
je zelený a svěží,
vyživuje ho hnojivo.
Půda pro úrodu světa
je stále chudší.223

Nad takovouto pohnojenou pošetilostí se můžeme pousmát. Ale další příklad ukazuje, jak
strašlivě  daleko  může  převrácená  závist  vést.  Ani  není  v  mých  silách  vyjádřit  své  naprosté
znechucení – a hluboký zármutek – nad morální slepotou přispěvatele v nedávném vydání magazínu
theOtherSide. Randall Basinger, učitel filozofie na křesťanské vysoké škole v Kansasu, píše o svém
emočním zmatku při úspěšném narození jeho malého syna. Připouští,  že „Hluboko v srdci jsem
chtěl chválit Boha za tu nádhernou událost, která se právě odehrála. Více než kdy dříve jsem cítil
nutkání vyslovit radostnou modlitbu díkůvzdání. Ale ta slova nepřišla.“224 Proč ne? Čtěte dál:

Zjistil  jsem,  že  má  mysl  bloudí  z  přepychové,  málem rekreační,  předměstské
nemocnice, ve které jsem stál, k přeplněným oddělením nemocnicí ve vnitřních
částech města.225 Myslel jsem na rodiče a děti, které se zanedlouho narodí; na lidi,
kteří jen vzácně mají možnost využít výhod našich rozvinutých zdravotnických
technologií.  Prožívají  manželé v rozbitých ghettech ve vnitřních částech města
stejnou radost jako já? Přicházejí ty nenarozené děti na svět stejně bezpečně jako

222 Tamtéž, s. 161nn; sr. s jeho požadavkem na „znárodnění“ na s. 145 [sr. s. 134]. R. Emmett Tyrrell Jr. jako obvykle 
trefuje hřebík na hlavičku: „Bez ohledu na to, jak barbarský jakýkoliv režim ve Třetím světě v 70. letech byl, 
obvykle se našel jeho horlivý americký obhájce; stačilo, aby daný režim byl dostatečně antiamerický.“ The Liberal 
Crack-Up (New York: Simon and Schuster, 1984), s. 160.

223 Charlotte Mann v The Christian Century (11.-18. Června 1975), s. 596.
224 Randall Basinger, „One Father's Prayer“, theOtherSide (Prosinec 1980), s. 20.
225 Pozn. př.: Americká města jsou často strukturovaná tak, že nejchudší čtvrti s nejvyšším množstvím zločinu se 

nacházejí v jejich centrech, zatímco bohatší lidé žijí na bezpečnějších předměstích; někdy se tento jazyk „vnitřního 
města“ používá i přeneseně k označení chudších čtvrtí obecně.



můj syn? Bude pro jejich matky porod stejně snadný jako pro mou manželku,
která je v péči dobrých lékařů?

Pak se můj kruh myšlení rozšířil i na rodiče v jiných částech světa. Státem
prosazovaná nevědomost, špatná hygiena, nedostatečná výživa, naprostá chudoba
a nedostatečná nebo neexistující lékařská péče – tohle vše bezpochyby má velký
vliv na mnoho matek a novorozených dětí.  Co prožívali  manželé těchto žen a
otcové těchto dětí? Prožívali radost z narození svých prvorozených?

Přemýšlel jsem o těch, kdo žili před nástupem moderní medicíny. Riziková
poloha,  kdy  se  dítě  rodí  pánví  napřed,  pro  mou  manželku  a  pro  mě
nepředstavovala žádné nebezpečí. A přece, pro nespočet rodičů napříč staletími
bylo  toto  riziko  velmi  reálné  – a  často  smrtelné.  Tito  truchlící  otcové,  dalece
oddělení  časem, však i  tak byli  velmi skuteční  v  mé mysli  – a bylo to  velmi
znepokojující.

Jak jsem se měl modlit tváří v tvář všemu tomuto utrpení, jak minulému tak
přítomnému? Měl jsem Boha chválit a děkovat Mu za to, co jsem prožil?

Děkovat  Bohu za všechno,  co  se stalo,  znamenalo  předpokládat,  že  Bůh
způsobil, aby se to stalo. Nejdříve se to zdálo poměrně přijatelné. Ale když jsem si
uvědomil, kam tohle v důsledku vede, zachvěl jsem se a ucukl, protože jestliže
Bůh svou prozřetelností způsobil, že se v našich životech staly tyto dobré věci,
neznamená to nutně, že Bůh je také přímo zodpovědný za bídu, bolest a smrt,
které zažívá tolik jiných lidí po celém světě?

Samozřejmě, mohl jsem Boha chválit za Jeho dobrotu ke mně, ale co by to
naznačovalo o Božím charakteru tváří v tvář ošklivosti a zlu, které prožívá tolik
jiných lidí?

 A tak jsem se nedokázal donutit tu modlitbu říct.  Nedokázal jsem Bohu
děkovat, že je ke mně laskavý, zatímco ignoruje zoufalé potřeby tolika jiných lidí.
Věděl jsem, že jestliže máme takového Boha, pak náš Bůh není spravedlivý. Jestli
máme takového Boha, pak je náš Bůh přinejmenším nepřímo zodpovědný za zlo
ve světě. A to není Bůh, jakého bych chtěl.

Kromě toho, říkal jsem si, že taková modlitba by ani nebyla moc realistická.
Zní prostě a zbožně říct „Děkuji Ti, Bože, za to, co jsi udělal v mém životě.“ Ale
jak moc tohle  odpovídá  realitě? Nebyla snad pro to,  že se  můj  syn narodil  v
pořádku, zásadní řada faktorů „z tohoto světa“?

Proč by moje manželka neměla porodit zdravé dítě? Žije ve společnosti a v
době,  kdy jsou k dispozici  jedinečné zdravotnické  služby a poznání.  Je  dobře
vzdělaná a obeznámená. Ví, jak si vybrat ta nejlepší zdravotnická zařízení. Má
peníze, které jsou třeba na tu nejlepší zdravotnickou péči. A je příslušnicí socio-
ekonomické třídy, která jí dává snadný přístup k tomu všemu.

Balíček  karet  tohoto  života  je  rozdaný.  Moje  žena  a  já  jsme  byli  mezi
šťastlivci,  kteří  měli  štěstí.  A v  našem  štěstí  hrála  významnou  roli  celá  řada
sociálních  a  historických  faktorů.  A nedostatek  či  nepřítomnost  těchto  faktorů
často přináší tragédii do životů jiných. Do velké míry můžeme říct, že jsme prostě
byli ve správný čas na správném místě. …

 Jak snadné a přirozené by pro mě bylo poděkovat Bohu, že způsobil, že se
porod mé manželky podařil.  Bylo by to zbožné.  Ale taková modlitba by mě i
vybídla k tomu, abych se soustředil jen na to, co se dělo v mém životě – nebo v
životě mé rodiny, což je to samé. A kdybych to udělal, stal bych se méně citlivým
vůči potřebám druhých.

Navíc, zdůrazněním Boží přímé zodpovědnosti za naše konkrétní požehnání
ignorujeme tyto sociální a ekonomické faktory, které tato požehnání umožnily. A
vzhledem k  tomu,  jak  je  náš  svět  uspořádán,  ty  samé  faktory  často  přinášejí
nevýslovná utrpení a těžkosti jiným. Když se odkazujeme na Boží prozřetelnost,



ignorujeme tím tuto realitu. Nemusíme se vážně vypořádávat se skutečností, že
tolik z našich požehnání stojí na zádech chudých.226

Články v theOtherSide mě obvykle vedou k hněvu. Tenhle mě i rozplakal – ani ne tak nad
manipulátorem vinou, který dokáže napsat takový odpad, ale nad jeho synem, který musí vyrůst v
takové atmosféře. Fakt, že tohle svinstvo nabývá na popularitě, ukazuje, že jsme na hranici kulturní
sebevraždy.

Celou Siderovu „službu“ můžeme chápat jako jednu velkou manipulaci vinou. Jeho bajka o
indické ministerské předsedkyni  vyhrožující,  že  odpálí  do zapomenutí  miliony lidí,  nás vede k
tomu, abychom si připadali zodpovědní za její situaci.227 Spojené státy mají „nespravedlivý podíl na
jídle a zdrojích země“228 a naše právo je využívat je nahrazeno „lidskými“ právy zbytku světa.229

Chudé národy trpí, protože  my používáme více hnojiv,230 jíme více ryb231 a hovězího232 a vlastně
spotřebováváme více než jiní lidé.233 Bílí školáci jsou vinní „strašným hříchem“ toho, že dostávají
lepší vzdělání, a proto i lepší pracovní příležitosti, jelikož jejich rodiče je stáhli ze škol ve vnitřních
částech  měst.234 Všichni  jsme  vinní  tím,  že  Mexiko utlačuje  své  farmáře;235 všichni  jsme  vinní
vysokými  zisky,  které  americké  společnosti  mají  v  jiných  zemích  –  zisky,  které  představují
„zahraniční  pomoc“,  kterou  chudí  posílají  nám.236 Zisky  z  těchto  zemí  jsou  „nespravedlivě
vysoké“.237 „Každý Severoameričan těží z těchto strukturálních nespravedlností a bezpráví …  vy
sami se podílíte na nespravedlivých strukturách, které  přímo přispívají k hladu miliard ubohých
bližních.“238 „Závěrem,  který  je  na  místě,  je,  že  nespravedlnost  a  bezpráví  byly  začleněny  do
některých našich základních ekonomických institucí“239 – a to do té míry,  že je „nemožné žít v
Severní Americe a nebýt zapojený do nespravedlivých sociálních struktur.“240 Jestliže máte problém
nést váhu vší této viny sami, Sider nabízí útěchu a spěchá, aby vyjasnil, že „nechce naznačovat, že
214 milionů Američanů jsou ti jediní, kdo jsou zodpovědní za veškerý hlad a hladomor a veškeré
bezpráví v dnešním světě.“ Ne? Samozřejmě, že ne: „Přímo se na nich podílejí všechny země bohaté
severní  polokoule.“241 No,  alespoň  v  tom  nejsme  sami.  A Sider  kavalírsky  do  všeho  tohoto
sebemrskání zahrnuje i sám sebe. Přiznává, že zaplatil 50 dolarů za náhradní oblek navíc a že „tyto
peníze  by  bývaly  nakrmily  hladovějící  dítě  v  Indii  na  celý  rok.“242 Holt,  když žijete  na  tomto
kontinentu, je těžké být pořád jen spravedlivý. Když o tom tak přemýšlím, peníze, které jsem utratil
za Siderovu knihu, by to dítě bývaly nakrmily na více než měsíc. 

 
Život těla jest srdce zdravé,
ale hnis v kostech jest závist.

(Př 14:30 BK)

Závist ničí člověka, který se jí dopouští. Takový člověk nepracuje na budování budoucnosti
k Boží slávě. Nemůže naplňovat záměr, pro který byl stvořen. Jeho frustrace narůstá: nemůže se
radovat z toho, co má, protože se užírá tím, co mají ostatní, nebo – pokud obrátí závist proti sobě –

226 Tamtéž, s. 21nn. 
227 Sider, Rich Christians, s 14nn.
228 Tamtéž, s. 18.
229 Tamtéž, s. 210 [s. 194].
230 Tamtéž, s. 151.
231 Tamtéž, s. 156.
232 Tamtéž, s. 158nn [s. 148nn].
233 Tamtéž, s. 153, 162 [sr. s. 144nn].
234 Tamtéž, s. 132nn [s. 117nn].
235 Tamtéž, s. 159 [s. 148].
236 Tamtéž, s. 161.
237 Tamtéž, s. 162.
238 Tamtéž, s. 162 [s. 155]. Kurzíva přidána.
239 Tamtéž, s. 162 [s. 155].
240 Tamtéž, s. 148 [sr. s. 137]. Kurzíva přidána.
241 Tamtéž, s. 139 [sr. s. 124]. Kurzíva přidána.
242 Tamtéž, s. 174 [s. 165nn].



tím, co nemají. Výše zmíněný verš z Přísloví bychom měli do nějaké míry brát doslovně: závist má
velmi vážné fyzické důsledky. Protože člověk funguje jako jeden celek, Boží kletba nad hříchem
ovlivňuje celého člověka. Proto vás závist může docela doslovně rozežrat.

A nejen to, závist je hnisem a hnitím základů společnosti. Jestliže kulturní etikou je zničení
každého, kdo vlastní něco, co ostatní nevlastní, výsledkem je chaos. A jestliže se bojíte závisti ze
strany vašich bližních, nebudete produktivní. Úspěch a produktivita se stávají nebezpečnými, a tak
upadá celá kultura. Civilizace dominovaná závistí má ve svých kostech hnis; je odsouzena ke zkáze
a zániku. „Ukrutnátě věc [je] hněv a prudká [je] prchlivost, ale kdo ostojí před závistí?“ (Př 27:4
BK). Druh kulturního hnití a rozkladu, který přichází, je děsivý, jak popisuje Edward C. Banfield
ve  své knize  The Moral  Basis  of  a  Backward Society  (Morální  základ zaostalé  společnosti).243

George Gilder  má pravdu:  „Spíše,  než  že by bohatství  způsobovalo  chudobu,  je  mnohem více
pravda, že to, co způsobuje chudobu, je rozšířené přesvědčení, že ji způsobuje bohatství.“244

Jediným lékem  na  tuto  nemoc  je  „zdravé  srdce“  –  postoj  spokojenosti  s  tím,  jak  Bůh
prozřetelně řídí a spravuje váš život. Právě On je tím, kdo pozvedá a snižuje. Všechny vaše výhody
a dobrodiní – nebo jejich nepřítomnost – jsou od Něj. Samuel Willard v roce 1706 řekl toto: „Nikdy
se nám nedaří hůře jen proto, že se někomu jinému daří dobře; je od Boha, že se má právě tak, a v
žádném případě to  nic  nemění  na naší  situaci  … Závidět  lidem blahobyt,  který jim Bůh dává,
znamená nenávidět je bez příčiny, neboli když nás nijak skutečně nepotupili nebo nevydráždili. Je to
urážkou  Boží  svrchovanosti;  Bůh  je  tím,  kdo  lidi  pozvedá  a  snižuje  je;  On  je  nejvyšším
Rozdělovatelem všech věcí v životech dětí člověka. Znamená to vytýkat Mu chyby v tom, jak řídí a
spravuje svět, jako by vládl nespravedlivě a nerozdával svou přízeň v moudrosti a spravedlnosti.
Znamená to závidět Bohu Jeho slávu v tomto světě, hněvat se, že je oslaven v jiných lidech; myslet
si, že druhý mu bere světlo a zatemňuje Boží světlo v jeho životě. Závist pohrdá Božími dary a
přízní a považuje je za ztracené kvůli tomu, že nebyly dány jí.“245

Jestli máte nedostatek a potřeby, Bible vám přikazuje se modlit (Fp 4:6-7), být spokojeni (Fp
4:5, 8, 12) a pracovat (1. Te 4:11); a Bůh, který slyší volání chudých, naplní všechny vaše potřeby
(Fp 4:19). Máme bohatého Otce a pod Jeho dohledem a péčí můžeme prožívat pokoj, bez ohledu na
naši  finanční  situaci.  Žádá  si  to  ale  poslušnost  vůči  Němu,  hledání  Ho jako  Zdroje  majetku  a
bohatství (Dt 8:18) a nalezení naší radosti v poslušnosti vůči Jeho zákonu.

Boží  zákon  přináší  kultuře  fyzická,  materiální  požehnání.  V  první  řadě  v  tom,  etikou
společnosti není závist, ale poslušnost vůči Bohu. To vede ke společenské stabilitě a ekonomickému
růstu. Země prosperuje, jestliže jsou lidé alespoň navenek poslušní vůči biblickému zákonu, jestliže
dovolují svým bližním, aby se jim dařilo, jestliže dovolují i ničemům – dokud zůstávají  navenek
poslušní – aby se podíleli na rozvoji země. Bůh si to nakonec s bezbožníky vyřídí (Ž 37:1-11), a
jestliže se zatím budou řídit Jeho příkazy, nemáme se čeho bát.

Je snadné ukazovat prstem na kulturu okolo vás. Ale nezapomínejte: vy jste kultura. Vyjměte
si trám ze svého vlastního oka a nesnažte se, aby legislativa a dlouhá ruka státu zbavily vašeho
bližního zrnka prachu, které má v oku on. Závist je podvodník. Zničí vás a vaši kulturu více než
všichni  nepřátelé  –  ať  už  představovaní  nebo  skuteční.  Biblická  etika  spokojenosti  neznamená
nedostatek  úsilí  nebo  ambicí.  Neznamená  apatii  nebo  pasivitu  vůči  skutečné nespravedlnosti  a
bezpráví  ve  světě.  Ale  znamená,  že  nejsme revolucionáři.  Osobního naplnění  či  společenského
zlepšení se nesnažíme dosáhnout skrze  stát ani skrze  chaos.  Naším cílem je nadvláda pod Boží
vládou. Usilujeme o postup v rámci stabilní struktury vymezené Božím zákonem.

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své
skutky  v  moudré  tichosti.  Máte-li  však  v  srdci  hořkou  závist  a  soupeření,

243 Edward C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society (New York: The Free Press, 1958); viz především s. 
83-101.

244 George Gilder, Wealth and Poverty (New York: Basic Books, Inc., 1981), s. 99.
245 Willard, s. 750, 752.



nechlubte  se  a  nelžete  proti  pravdě.  To  není  moudrost  sestupující  shůry,  ale
pozemská, duševní, démonská. Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a
kdejaká špatná věc. Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná,
poddajná,  plná  milosrdenství  a  dobrého  ovoce,  nepochybující,  bez  přetvářky.
Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj.
(Jk 3:13-18)

Politika závisti a viny není ničím jiným než  třídní nenávistí a válkou.  Je snětí na duši a
hnitím, které rozežírá základy kultury. Žádná společnost ji nedokáže přežít dlouho: národ, který ji
nedokáže porazit  a  překonat  skrze víru a  poslušnost,  padne.  Jak jsme viděli,  tato  politika sráží
člověka do neschopnosti a frustrace; člověk, který se jí poddá, je nakonec neschopný se i modlit. A
to je nesporně znamením Satanovy sociologie. Je jen jediný krok od pekla.

„Jediné dlouhodobé řešení hladu a podvýživy ve Třetím světě
je zvýšená zemědělská produktivita v těchto oblastech.

To bude znamenat pozemkovou reformu...“

(Ronald Sider, Bohatí křesťané ve věku hladu, s. 218 [s. 214])

„Proklet buď ten, kdo posouvá mezník svého bližního.“

(Dt 27:17)

11

PRINCIP MILOSTIVÉHO LÉTA

Jedním z nejschraňovanějších mýtů hnutí „křesťanského socialismu“ je to, že starozákonní
zákon o Milostivém létě (Lev 25) nějak souvisel s přerozdělením majetku. Kvůli něčemu, co se zdá
jako studovaná ignorantnost evangelikální komunity vůči Písmu, není tato naprosto neudržitelná a
neobhájitelná interpretace prakticky vůbec zpochybňována. I ti, kdo ve svém nitru, na té nejhlubší
úrovni, se Siderem nesouhlasí, si ohledně Milostivého léta připadají vágně nejistí. Pravdou je, že
jestliže přerozdělení majetku skutečně je biblickým příkazem, nemáme na výběr, než se mu ochotně
a radostně podřídit. Ale otázkou vždycky musí být: Co říká Bible?

Již jsme viděli, že starozákonní společnost žila v kontextu sedmiletých cyklů. Poslední rok
každého cyklu měla země dostat svůj odpočinek a dlužníci měli být osvobozeni od svých dluhů a
závazků.  Na konci  sedmi cyklů (49 let),  měl  50.  rok být  vyhlášen jako rok pokoje a  měli  být
propuštěni všichni věřící otroci. Ale nejen to – země, která byla prodána v předchozích padesáti
letech,  se  musela  vrátit  ke  svým původním vlastníkům.  Kenaánská  země  byla  rozdělena  mezi
jednotlivé kmeny a rodiny v rámci těchto kmenů. Majetek, který vlastnily, jim nemohl být trvale
odebrán. Mohlo se stát, že člověk kvůli dluhům svou zemi pronajme, ale v Milostivém létě se mu
jeho majetek musel vrátit. A právě především tohoto aspektu zákona se chopí ti, kdo se snaží Biblí
ospravedlnit socialismus.



Jak používá zákon o Milostivém létě Sider? Za prvé, říká, že „jádrem Božího volání po
Milostivém létě je Boží požadavek pravidelného, zásadního přerozdělení výrobních prostředků a
majetku.“246 „Bůh proto dal svému lidu zákon, který měl každých padesát let rozdělit vlastnictví
země rovným dílem.“247 „Princip Milostivého léta“ je principem „masivního ekonomického sdílení
mezi  Božím  lidem.“248 V  tomto  kontextu  vidíme,  že  Boží  Slovo  se  staví  proti  laissez-faire
ekonomice;249 pevně stojí na straně „lidských práv“ proti „vlastnickým právům“ (zjevně tedy osoby,
které vlastní majetek, nejsou „lidé“, a proto nemají žádná práva).

Jestliže se princip Milostivého léta má aplikovat v dnešní době, jak si Sider představuje jeho
zavedení a praktikování? Sider má několik nápadů, jak křesťané mohou „žít Milostivé léto,“250 ale
zvláštní zmínku si zasluhují především dva z jeho návrhů.

1) Sider tvrdí, že cla a dohody o zboží „se zdají spravedlivé a žádoucí,“ a také prohlašuje, že
„ve srovnání s Milostivým létem jsou velmi skromné.“251 Tomu, jak „spravedlivé“ tyto praktiky
jsou, už jsme se věnovali. Ale pro Sidera jsou v kontextu toho, co by skutečně chtěl vidět, pouze
„skromné“: „Musíme objevit nové, konkrétní modely, jak tento biblický princip aplikovat v naší
globální vesnici.“252 Sider touží po „nové generaci ekonomů a odborníků na politické vědy, kteří
zasvětí své životy formulování, rozvoji a zavádění dnešního modelu Milostivého léta.“253 Jestliže
jste doufali, že Siderovy pokusy řešit mezinárodní politiku, byly pouze chvilkovým poblouzněním,
zamyslete se znovu – a to usilovně. Zatím teprve začíná.254

2)  Sider navrhuje, ať vybereme rok, kdy budeme slavit moderní Milostivé léto: „Všichni
křesťané po celém světě shromáždí veškeré své akcie, cenné papíry a kapitálové zboží a obchody a
poté si je rovným dílem rozdělí … Jistě by okolo celé věci byla trocha zmatku a narušení běžného
fungování. Ale dobré věci jsou jen zřídkakdy snadné.“255

Při srovnávání Siderových názorů s biblickými zákony ohledně Milostivého léta bychom si
hned na úvod měli povšimnout, že Sider ve skutečnosti vůbec nevěří, že zákony Milostivého léta
jsou dnes platné: „Rozhodně si nemyslím, že konkrétní opatření a nařízení o roce Milostivého léta
jsou dnes závazná.“256 A nemyslím si to ani já. Ale jestliže oba souhlasíme, že tento zákon již není
závazný,  proč ho vůbec vytahovat? Sider  odpovídá,  že „to,  co je  dnes pro křesťany důležité  a
normativní … jsou základní principy, ne konkrétní podrobnosti.“257 To mu umožňuje uplatnit jeho
zálibu pro abstrahování něčeho, co nazývá principy, a nalít do nich svůj vlastní obsah, bez ohledu
na  konkrétní  biblický  kontext.  Starozákonní  zákony  o  držení  půdy  dvanácti  kmeny  Izraele  se
proměňují v kontrolu cen, přerozdělování příjmů a cokoliv, s čím přijde Siderova nová generace
odborníků na politické vědy.

Ale Sider má pravdu v jedné věci. Zákon o Milostivém létě dnes není závazný, a to z řady
důvodů. Týkal se konkrétně izraelské země, kterou Bůh rozdělil mezi jednotlivé kmeny Izraele.
Izraelci  se  Božím  ustanovením  stali  „původními  vlastníky“.  Předchozí  vlastníci  –  Kenaánci,
Chivejci,  Jebúsejci,  atd. – byli navěky vyděděni, jelikož Bůh prohlásil,  že země patří Jeho lidu.
Žádný jiný vlastník si ji nemůže nárokovat. Mohu sice kupovat nebo prodávat majetek, ale nemohu
si  na nic  nárokovat  „svaté  právo“ v tom smyslu,  v  jakém mohli  Izraelci.  Nemůžeme ustanovit
Milostivé  léto  nikde  mimo Palestinu,  protože  pro  něj  nemáme žádnou  výchozí  situaci.  Kdo je
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původním vlastníkem vašeho majetku?  Indiáni?  I  když teď nebudeme brát  v  úvahu,  že  Indiáni
nechápali soukromé vlastnictví v zemi tak, jak ho chápeme my, kteří vycházíme z křesťanských
kořenů a křesťanského dědictví, ani Indiáni nejsou původními vlastníky této země – vybojovali ji od
lidí, kteří zde byli před nimi. „Původní vlastnictví“ Izraele bylo Božím stvořitelským skutkem, a
proto se jednoduše netýká žádného jiného území mimo Zaslíbenou zemi. Jestliže si Sider nechce
nárokovat božství a ustanovit původní vlastnictví, zákony týkající se Milostivého léta a země dnes
nejsou nikde platné a závazné. Vytrhnout je z jejich kontextu znamená dopustit se stejné chyby,
jakou je požadování vyhlazení moderních „Kenaánců“. Neexistují žádné biblické zákony ohledně
držení půdy mimo Izrael.

Navíc, zákony o Milostivém létě týkající se země nejsou platné ani v moderní Palestině.
Když nepočítáme skutečnost, že záznamy o právoplatných vlastnících byly zničeny L. P. 70, což tak
jako tak znemožňuje aplikaci zákona, zákony o držbě půdy jsou po Kristově příchodu neplatné.
Milostivé léto bylo typologické: to znamená, že bylo symbolickým předobrazem díla Ježíše Krista.
Důvody ho takto chápat nás vracejí k původnímu zaslíbení země Abrahamovi v Genesis 13:15 a
17:8. Pavel pod inspirací Ducha Svatého tyto výroky vykládá jako zaslíbení Krista (Ga 3:14, 16)258

a říká, že křesťané jsou dědicové Božího zaslíbení Abrahamovi (Ga 3:29).
Jak bylo zaručení nemovitostí zaslíbením Krista? Důvodem je, že Palestina nebyla žádnou

obyčejnou zemí. Měla být dějištěm nejdůležitějších událostí v historii vykoupení, které vyvrcholily
narozením,  životem,  smrtí,  vzkříšením  a  nanebevstoupením  našeho  Pána.  Proto,  když  Bůh
Abrahamovi zaslíbil  zemi,  dával mu tím shrnutí zaslíbení  evangelia (Ga 3:8),  jelikož požehnání
všech  národů  bylo  úzce  spojené  s  Abrahamovým vlastnictvím země.  Abrahamovo  zaslíbení  se
vztahuje na jeho „símě“ (tedy věřící; Ga 3:29), kterému je zaslíbeno „věčné vlastnictví“ země; a
hned poté následují slova: „A budu jejich Bohem“ (Gen 17:8).  Skutečně vlastnit  zemi znamená
skutečně vlastnit Ježíše Krista, Boží svaté sémě, protože On je tím, co dává zemi její vymezení a
smysl.  Bez  Krista  je  zaslíbení  země  prázdné  a  bezcenné:  není  žádným evangeliem a  žádným
skutečným zdrojem požehnání vůbec pro nikoho, pro Žida ani pro pohana. Ale jelikož Kristus přišel
jako naplnění tohoto zaslíbení, země – ve svém skutečném významu a smyslu – je naše navěky.

V tomto kontextu Milostivé léto vyžadovalo, aby země nemohla být trvale odňata zbožným
dědicům. Jednalo se o symbol, že Bůh nikdy neopustí svůj lid a nezanevře na něj – že Jeho lidé díky
Jeho milosti zůstanou v zemi, že nebudou vyhnáni jako Adam a Eva a předchozí obyvatelé, které
země vyvrhla (Lev 18:24-29). Boží lid má v Kristu Ježíši usmíření. Důsledky Kletby, které stále
dopadají na ty, kdo jsou mimo Krista, jsou skrze Boží milost v evangeliu postupně napravovány.
Proto bylo Milostivé léto ohlášeno v Den smíření (Lev 25:9), po sedmkrát sedmi letech, které jsou
obrazem dokonalé plnosti  (Lev 25:8),  a tak symbolizují Krista, který přišel,  „když přišla plnost
času“ (Ga 4:4). Milostivé léto bylo zcela jasně ceremoniální a poukazovalo na naši usmiřující oběť,
svobodu a bezpečí  v Kristu,  jehož příchod značil  „vítaný Pánův rok“,  jelikož Kristus „vyhlásil
zajatcům propuštění“ (L 4:18-19; sr. Iz 61:1-2). Ale Izrael odmítl svobodu v Kristu – vybral si, že
raději  bude otročit  Satanovi  a  římskému antikristu.  Odmítnutím Krista  tedy Izraelci  ztratili  své
právo na zemi, a tak znovu přišly kletby zákona, Židé byli vyhnáni a jejich země zabavena. Kristus,
stejně jako země, která o Něm hovořila, vyplivuje bezbožné ze svých úst (Zj 3:16).

Nicméně,  abychom viděli,  jak  moc  jsou  skutečné  principy  zákonů  o  Milostivém létě  v
rozporu se Siderovou verzí, musíme se ještě dále zaměřit na jejich konkrétní podrobnosti. Milostivé
léto  některými  způsoby  ve  skutečnosti  zvyšovalo  nerovnost  v  lidu.  V první  řadě,  nevyrovnalo
příjmy. „Nešťastný“ Izraelec, který musel mezi Milostivými léty svou zemi prodat úspěšnějšímu
podnikateli, neměl podíl na potenciálních vysokých příjmech, které pramenily z moudrého využití
majetku. Schopnější lidé na tom jednoduše byli lépe. Zemi používali ti, kdo ji byli nejlépe schopni
spravovat, což dokazovaly jejich jiné úspěchy, které jim v první řadě umožnily zemi vůbec koupit.
A když ji  její  původní  majitel  dostal  zpět,  nebyla zrovna v nejlepším stavu, který by okamžitě
produkoval zisk, jelikož minimálně rok ležela ladem a nepracovalo se na ní. To je velmi zjevně něco
velmi jiného než „shromáždění veškerých akcií, cenných papírů a ziskového majetku“, jak by si
celou věc představoval Sider. Navrácená země neprodukovala vůbec žádný příjem. Jakýkoliv příjem

258 Pozn. př.: A skrze Něj vlastnictví celého světa, Ř 4:13.



už byl pryč, a to v rukách bohatých obchodníků, kteří zemi užívali předtím. Milostivé léto také
znamenalo rok odpočinku navíc (Lev 25:11), takže ten, kdo dostal zemi zpět, ji nemohl osít až do
51.  roku –  a  tak  nepřinášela  žádný příjem až  do  sklizně,  zhruba rok  a  půl  poté,  co  se vrátila
původnímu majiteli. Musíme však pamatovat na to, že tohle vše jsou jen nepodstatné „podrobnosti“;
Ronaldu Siderovi jde o principy: vyvlastnění ziskového majetku a kontrolu cen hlavněmi zbraní.

Ale  tím zákon o  Milostivém létě  nekončí.  Otázkou,  kdo má obdržet  zemi,  se  přirozeně
zabývají i  zákony o  dědictví.  Podle biblického zákona dostává prvorozený syn dvakrát tolik, co
ostatní synové (Dt 21:17). Jak vás s největším potěšením bude informovat můj druhý syn, je to
velmi významná nerovnost. Navíc, otec má právo vydědit bezbožného syna a dědictví přenechat
zbožnému služebníkovi (Př 17:2); nakonec všechny věci zdědí zbožní, zatímco ničemové budou
zcela vyděděni a vyhnáni (Př 13:22; 28:8; Zj 21:7). Proto v Milostivém létě neobdrželi půdu ani
někteří z Izraelců.

Také musíme  pamatovat  na  to,  že  mezi  nejchudší  příslušníky společnosti  obecně  patřili
přistěhovalci. Těch se opatření Milostivého léta ohledně země nijak netýkala, stejně jako se nerušily
jejich úročené dluhy. Mnoho chudých, pokud ne většina z nich, by spadala do této kategorie – a
Milostivé léto pro ně nic nedělalo. Posun významu těchto zákonů, kterého se Sider lstivě dopouští v
rámci abstrakcí, které přizpůsobuje své agendě, bychom měli chápat právě v tomto světle. Sider se
snaží tvrdit, že Milostivé léto bylo úplným přerozdělením výrobních prostředků mezi všemi: každý
byl postaven na stejnou úroveň jako všichni ostatní. Jak jsme viděli, tím, kdo dostal zemi, nebyli
„chudí“,  ale Izraelci,  kteří  pozemek dědili  v  rámci  své rodiny a  byli  navráceni  do země svých
předků, o kterou kvůli chudobě dříve přišli. Mnoha chudých bylo vyloučeno – všichni Neizraelci a
někteří  Izraelci,  kteří  byli  vyděděni.  To  je  ale  něco,  co  Sider  zcela  přehlíží:  „Milostivé  léto
předpokládá institucionalizovanou strukturu, která se automaticky týká naprosto každého.“259

Gary North ve svém důležitém článku na téma Milostivého léta dodává důležitý rozměr
tomu, jak máme chápat jeho skutečnou funkci: „Když Izrael odešel z Egypta, čítal 600 000 mužů, k
tomu ženy a děti (Ex 12:37), k tomu přimíšený lid (Ex 12:38). Exodu se tedy mohlo účasnit až 2,5
milionu  Izraelců.  Nevíme,  kolik  jich  vstoupilo  do  Kenaánu  s  Jozuem,  ale  pravděpodobně  jich
nebylo  méně,  než  kolik  jich  odešlo  z  Egypta.  Avšak  velikost  země,  kterou  Izrael  dobyl,
pravděpodobně o moc nepřesahovala 8 milionů akrů.260 To znamená, že plocha země na jednoho
obyvatele nebyla nijak velká.

„Ale  co  populační  růst?  Bůh  Izraelcům  zaslíbil,  že  jestliže  budou  věrní  smlouvě,  Bůh
prodlouží jejich průměrnou délku života (Ex 20:12) a nebudou zažívat potraty, a to ani u zvířat (Ex
23:26). To jsou tedy dvě ze tří podmínek populační exploze: dlouhé životy a vyšší míra přežití.
Třetím faktorem je vysoká porodnost na manželský pár; ta sice nebyla výslovně zaslíbena, ale velké
rodiny se chápaly jako základ Božího požehnání (Ž 127:3-5).

 „Život Izraelců v Egyptě svědčil o ohromujících možnostech populačního růstu. Jestliže do
Egypta se 70 přímými potomky vstoupilo 3000 služebníků, kteří v rámci jejich domácností spadali
do smlouvy, znamená to, že se v asi 135 letech rozmnožili na 2,5 milionu. Jak to víme? Protože
zabíjení hebrejských chlapců začalo asi 80 let před Exodem a Izraelci strávili v Egyptě asi 215 let.
Takto celou chronologii chápali autoři Septuaginty – řeckého překladu Starého zákona – dvě století
před Kristovým narozením. K Exodu 12:40 dodali slova ‚a v zemi Kenaánu‘: ‚Doba, po kterou
synové Izraelovi  pobývali  v  Egyptě  [a  v  zemi  Kenaánu]  byla  čtyři  sta  třicet  let.‘  Pavel  nás  v
Galatským 3:15-17 informuje,  že od abrahamovské smlouvy do Exodu uplynulo 430 let.  Takže
přibližně polovinu tohoto období strávili  Izraelci  v Egyptě.  Právě tohle bylo přesvědčení Flavia
Josepha.  Donald  Courville  ho  obhajuje  ve  své  důležité  knize  The  Exodus  Problem  and  Its
Ramifications (Problém Exodu a jeho důsledky).261

„Po dekretu ohledně zabíjení novorozeňat se populační růst Hebrejů zásadním způsobem
zpomalil. V době Exodu stagnoval a na jednu domácnost spadali jeden chlapec a jedna dívka. Tohle

259 Sider, Rich Christians, s. 89 [s. 81]. 
260 Pozn. př.: Asi 32 374 km², tedy asi 0,4 plochy ČR, či celková plocha Prahy a Středočeského, Jihočeského, 

Plzeňského a Karlovarského kraje. 
261 Donovan Courville, The Exodus Problem and Its Ramifications (Lorna Linda, California: Challenge Books, 1971), 

I, s. 137-41.



je něco, co víme proto, že 40 let po Exodu vstoupil do Kenaánské země přibližně stejný počet
mužů. Takovýto nulový růst po období velmi rychlého růstu znamená jednu nebo více generací
pomalého růstu, jelikož jestliže po období vysokého růstu spadne porodnost na ‚udržovací hladinu‘
2,1  dítěte  na  ženu,  vysoký  populační  růst  bude  pokračovat,  protože  zde  bude  velké  množství
mladých žen, které se budou dostávat do plodného věku. (To se momentálně děje ve Spojených
státech: porodnost nižší než 1,8 dítěte na ženu, ale zároveň pokračující růst kvůli imigraci do USA a
velkému počtu zakládaných rodin, které jsou důsledkem poválečného ‚baby boomu‘.)

„To znamená, že růst ze 3000 (nebo 10000) na 2,5 milionu se odehrál během prvních dvou
generací v Egyptě.  To ukazuje na velké počty konverzí k judaismu a adopci těchto obřezaných
konvertitů do původních dvanácti rodin.262 Jestliže do Egypta přišly tři tisíce Izraelců, pak jejich
roční rychlost růstu byla 5 % – což je už jen z pohledu porodů historicky nevídané. Jestliže přišlo
deset  tisíc  Izraelců,  pak  tento  každoroční  růst  byl  4,17 % – mírně  vyšší  než  extrémně vysoký
každoroční růst 4,13 % nevídaně plodných hutteritských komunit ve Spojených státech na začátku
50. let 20. století.263 Je pravděpodobnější, že značnou část tohoto růstu v Egyptě tvoří konverze. Ale
kombinace narození a konverzí velmi rychle rozšiřovala hebrejskou komunitu, jak si všiml i farao.

„Kdyby roční  růst  4,17 % pokračoval  (nebo dokonce  narůstal  v  důsledku nepřítomnosti
potratů), během 197 let po Exodu by se Izraelci rozmnožili z 2,5 milionu na 10 miliard – tedy na
dvojnásobek dnešní celkové světové populace. To vám dává alespoň nějakou představu o potenciálu
růstu, který nabízí Boží zaslíbení (společně s náležitě zvýšenou plodností a konverzemi). Znamená
to,  že  za  jediné století  by celý  svět  té  doby přešel  na pravou víru.  (Samozřejmě,  tehdy nežily
miliardy lidí, ze kterých by bylo možné brát obrácené.) Ale aby toho Izraelci dosáhli, museli by
bývali byli zůstat věrní smlouvě. Oni však věrní nezůstali.

„Smlouva nadvlády je etickou smlouvou.264 Když se lidé striktně a důsledně z Boží milosti
podřizují Božímu zákonu, mohou a mají očekávat jedinečná a s ničím nesrovnatelná požehnání.
Celá země má být poddána jurisdikci smluvního člověka tak rychle, jak je to jen možné. Vláda
Božího zákona na celé zemi nemá meškat kvůli ‚tomu, jak to bylo dřív‘. Bůh Hebrejům při vstupu
do Kenaánu nabídl nadvládu nad světem. Kenaán nebyl o moc víc než jen začátek.

„Izraelci nezareagovali na požadavky Božího zákona eticky.265 Ale kdyby to bývali udělali,
je jasné, jak málo by Milostivé léto pro jednotlivé rodiny znamenalo. Když vstupovali do Kenaánu,
na jednoho člověka spadaly asi 4 akry půdy,266 pokud nepočítáme přimíšený lid, který se mohl s
Izraelem spojit smlouvou (například Káleb byl synem Kenazejce [Joz 14:6]), a tak jim bylo jasné,
co by velké rodiny udělaly s dědictvím jednotlivých členů rodiny. Děděné množství půdy by se
scvrklo natolik, že by bylo naprosto bezvýznamné. Čím věrnější by Izraelci vůči smlouvě byli, tím
rychleji by se dědictví na osobu zmenšovalo.

„Je prosté, co Milostivé léto představovalo pro věrnou komunitu: bylo Boží pobídkou rozšířit
se po celém zemském povrchu.  Smluvně věrná komunita se nemohla upínat k vlastnění země v
Izraeli. Bůh jim nabízel nadvládu nad světem; žádná rodina v Izraeli nemohla doufat, že bude moci
zůstat v zemi a prosperovat. Každá rodina musela vystrojit své dědice, aby se připravili na stěhování
do vzdálených zemí, na infiltraci království světa a jejich ovládnutí skrze takové činnosti, jako je
půjčování peněz (Dt 28:12). Kdyby synové smlouvy zůstali věrní, nemohli na válečnou kořist z
Jozuovy doby spoléhat více než jednu nebo dvě generace. Synů smlouvy by bylo příliš, než aby je
uživila tak malá země.

„Tohle není exegeze, se kterou bychom se setkali v socialistických výkladech radikálních
anabaptistů, což nic nemění na tom, že tato logika demografie nadvlády je zcela zjevná. Milostivé

262 Gary North, Moses and Pharaoh: Dominion Religion vs. Power Religion (Tyler, Texas: Institute for Christian 
Economics, 1985), s. 18-27.

263 Joseph W. Eaton a Albert J. Mayer, „The Social Biology of Very High Fertility Among the Hutterites: The 
Demography of a Unique Population“, Human Biology, 25 (Září 1953); znovu otištěno v Charles B. Nam (ed.), 
Population and Society (New York: Houghton Mifilin, 1968), s. 279.

264 Pozn. př.: Tedy smlouvou založenou na principech Bohem definovaného dobra a zla, jejichž standardem je Boží 
zákon – podřizování se Božímu zákonu, dobro, vede k požehnání; porušování Božího zákona, zlo, vede k prokletí.

265 Pozn. př.: Tedy poslušností.
266 Pozn. př.: 16187 m²



léto by pro rodinu bylo ekonomicky významné jen v případě, že by země byla v hříchu a spočívala
na  ní  kletba  nulového populačního růstu.  Kdyby Milostivé  léto  mělo  v zemi  smluvně věrného
Izraele nebo jiné země pod nadvládou Božího zákona vůbec nějaký praktický důsledek, pak ten, že
odrazovalo od zůstávání v zemi předků. Bylo Božím způsobem, jak říct věrným společnostem, že
jejich naděje ani v nejmenším nespočívá v geografii. Zbožní lidé nemohou plánovat, že zdědí část
původního  dědictví  nebo  válečné  kořisti.  Musejí  plánovat,  jak  se  posunout  za  hranice  země  a
přinášet tak celý svět pod nadvládu Božího zákona.“267

Sider  se  znovu  prozradil.  Vůbec  mu  nejde  o  podřizování  se  biblickým  standardům
spravedlnosti  a  práva.  Používá  Bibli  k  tomu,  aby zamaskoval  své  skutečné  záměry  povrchním
křesťanským pozlátkem, ale to, co skutečně chce, je socialistické přerozdělování kapitálu. Milostivé
léto  po  určitou  omezenou  dobu  a  v  určité  omezené  oblasti  volalo  po  obnově a  návratu  –  ne
„přerozdělení“  nebo  „vyrovnání“  –  konkrétních  pozemků  předků,  které  nenesly  žádný  zisk  či
příjem, dědicům, kteří  toho byli  hodni. Nelze ho aplikovat mimo Izrael.  Nelze ho aplikovat po
Kristově vzkříšení. A nelze ho legitimně použít jako kouřovou clonu pro socialismus.

Kdyby Ronaldu Siderovi skutečně šlo o chudé, snažil by se uvádět do praxe biblické zákony
týkající  se chudých, které jsme studovali.  Kdyby mu šlo o chudé, snažil  by se povzbuzovat ke
zbožnému investování soukromého kapitálu, aby mohlo růst skutečné bohatství celé společnosti.
Kdyby mu šlo o chudé, povzbuzoval by je, ať se zaměřují na budoucnost, budují, pracují a šetří pro
ni, ať se staví proti pokusům bezbožného státu je zotročit. Kdyby mu šlo o chudé, snažil by se
zabránit státu, aby si hrál na boha. Kdyby mu šlo o chudé, učil by poslušnost vůči Božímu zákonu
jako způsob, jak získat Boží požehnání pro celou zemi.

Fakt, že Sider dělá pravý opak těchto věcí, přináší důležitou otázku.
Co Sider skutečně chce?

„Znamená potřeba ‚soukromí‘ a ‚prostoru‘, že je správné, aby v domě,
který může snadno naplnit potřeby deseti nebo patnácti lidí … žila jediná rodina?“

(Ronald Sider, Living More Simply for Evangelism and Justice,268 s. 18)

„Můj synu, kdyby tě hříšníci lákali, nepřivoluj! Kdyby říkali:
‚Pojď s námi... Nech svůj los padnout s námi, budeme mít všichni jeden měšec.‘

Můj synu, nechoď s nimi po cestě, zdrž svou nohu od jejich stezky,
neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev.“

(Př 1:10-16)

12

CÍL ROVNOSTI

267 Gary North, „The Fulfillment of the Jubilee Year“, Biblical Economics Today, Duben/Květen 1983 (revidováno).
268 Pozn. př.: „Žít prostší život pro evangelizaci a právo“.



Při čtení prací Ronalda Sidera čelíme třem nebezpečím, zvláště když říká něco, co se blíží
biblické pravdě. Za prvé můžeme upadnout do pasti toho, že si budeme myslet, že Sider skutečně
myslí vážně to, co říká. Musíme se pečlivě soustředit na to, co si skutečně myslí, což si až příliš
často  odporuje  s  jeho tvrzeními.  Za  druhé,  zběžné čtení  nás  může vést  k  tomu,  že  spolkneme
nebiblické myšlenky, které má tendenci mísit s učením Písma. A za třetí, můžeme udělat tu chybu,
že  odmítneme věci,  které  jsou  pravda,  protože  Siderova  tvrzení  jsou  obvykle  problematická  a
sporná.

Přikazuje Bible  „ekonomickou rovnost“? Sider říká,  že ano,269 a že jelikož Bůh „odmítá
extrémy bohatství a chudoby,“270 „stvořil mechanismy a struktury, které brání velké ekonomické
nerovnosti mezi Jeho lidem.“271 (Jedním z těchto „vyrovnávacích mechanismů“ je Milostivé léto,
kterému jsme se věnovali v předchozí kapitole.)

Jak už jsme viděli, Boží Slovo nám rozhodně říká, ať pečujeme a máme zájem o chudé.
Máme pomáhat dokonce i našim nepřátelům v nesnázích (Př 25:21-22). A obzvláště bychom měli z
našich zdrojů pomáhat křesťanským bratrům a sestrám, kteří trpí nedostatkem (např. 1. J 3:16-18).
Faktem je, že právě to je ústředním významem křesťanského společenství a spoluúčasti (obě slova
jsou překladem řeckého výrazu koinonia), jak Sider velmi dobře poukazuje.272 Například Pavel nám
ve svém popise „života těla“ křesťanského shromáždění v Římanům 12 říká, že se máme „sdílet se
svatými  v jejich  potřebách“ a  „usilovat  o  pohostinnost“  (Ř 12:13).  Slovo  sdílejte je  slovesnou
formou výrazu koinonia; jinými slovy, jestli máme jako skupina věřících mít skutečné společenství,
nesmíme se spokojit s kávou a koblihami v neděli ráno. Musíme se „podílet na potřebách svatých“ a
skutečně usilovat o to, abychom jim pomohli v jejich nesnázích.

Hlavním  symbolem  této  služby  sdílení  se  mezi  věřícími  je  večeře  Páně,  která  byla  v
moderních  sborech  téměř  zcela  zbavena  svého  významu.  Novozákonní  večeře  Páně  byla
pokračováním a naplněním starozákonních svátků a oslav (viz Mt 26:19-30; 1. Kor 5:6-8), a tak
byla  velmi  vzdálená  „předstíranému“  jídlu  dnešních  kongregací.  Jednalo  se  o  „hody  lásky“,
společnou  hostinu,  při  které  spolu  křesťané  sdíleli  své  jídlo.  Účastníci  nedostali  malý  kousek
oplatky a náprstek hroznové šťávy. Prostě se posadili a jedli spolu. Nebezpečí, před kterým Pavel
varoval a kvůli kterému napomínal věřící v Korintu, bylo to, že nerozsuzovali Pánovo tělo (1. Kor
11:29). To neznamená, že nedokázali pochopit nějaké mystické dogma ohledně přesného vztahu
Kristova fyzického těla vůči chlebu a vínu. Pavel je nenapomínal kvůli nedostatku intelektuálního
pochopení, ale kvůli nedostatku  morálního rozsuzování. Korinťané se chovali hříšně, oddávali se
obžerství a opilství a odmítali se vzájemně dělit o jídlo (1. Kor 11:21). „Tělo“, které nerozsuzovali,
bylo  Kristovo  kongregační  tělo,  jiní  věřící  okolo  nich.  Přišli,  aby  měli  společenství,  a  poté
společenství s ostatními neměli; nesdíleli se, a přece to nazývali „sdílením“. Pavel je obvinil, že
nejedí „večeři Páně“, ale „svou vlastní večeři“ (1. Kor 11:20-21), a tak výsledkem bylo, že „jeden
má hlad a druhý je opilý.“ A tohle je problémem dnešních církví – ačkoliv jsme se ve většině
případů  zbavili  alkoholu  (abych  nezapomněl,  víno  máme  sdílet,  ne  se  ho  zbavit).  Na  mnoha
moderních  bohoslužbách  s  „večeří  Páně“,  se  „společenstvím“  [Kristova  těla  a  krve],  účastníci
obdrží jakési symbolické jídlo, zavřou oči a soustředěně přežvykují,  zatímco si myslí duchovní,
sebestředné myšlenky v naprostém oddělení a odpojení od všech svých bližních. Nebo, tedy, to
dělají  ti,  kdo  nezlobí.  My ostatní  přemítáme o  jiných  velebných  tajemstvích:  Co  udělat  s  tím
kouskem oplatky, který se nám zasekl v krku, a jak kyselá ta hroznová šťáva je. Ale přispívá tohle
všechno k našemu vzájemnému uznání, porozumění a milujícím vztahům v rámci Těla? Obvykle
ne, a už vůbec ne v biblickém smyslu toho, abychom měli pravidelnou příležitost spolu navzájem
sdílet  jídlo.  A dokonce i  večeře Páně ve vší  její  plnosti  – která  musí být obnovena – je pouze
znamením toho,  čím jsme neustále:  „Jsme jedno tělo,  ač jsme mnozí,  neboť všichni  jsme toho
jednoho chleba účastni“ (1. Kor 10:17). Jakožto členové jedné rodiny v Kristu bychom vždycky
měli být k dispozici ostatním věřícím.273 Jakub tuto pravdu říká velmi důrazně:

269 Sider, Rich Christians, s. 209.
270 Tamtéž, s. 84, 90, 94, 95, 173 [s. 76, 82, 85, 86], atd. (Neuvádím všechny příklady.) 
271 Tamtéž, s. 88 [s. 79]; sr. s. 90 [s. 82]. 
272 Tamtéž, s. 105nn [s. 94].
273 Na téma společenství a večeře Páně, viz Gary North, Unconditional Surrender: God's Program for Victory (2. vyd., 



Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho
taková víra  zachránit?  Budou-li  bratr  nebo sestra  nazí  a budou mít  nedostatek
denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‚Odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte
se,‘ a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné? Tak i víra:
nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá.
(Jk 2:14-17)

Musíme udělat, co je v našich silách, abychom naplnili potřeby ostatních křesťanů okolo
nás, jestliže opravdu trpí nedostatkem. Znamená to však, že se máme snažit vyrovnat náš majetek?
Sider říká, že ano, a to na základě 2. Korintským 8:13-15, kde Pavel požaduje, ať církev v Korintu
pomůže křesťanům v Jeruzalémě, kteří čelili materiálnímu nedostatku:

[Ochota dát] by neměla jiným přinést úlevu a vám soužení, ale mělo by to být na
základě vyrovnání. V nynější době váš přebytek pomůže jejich nedostatku, aby
jejich přebytek zase pomohl vašemu nedostatku, a tak aby nastalo vyrovnání, jak
je  napsáno:  ‚Tomu,  kdo nasbíral  mnoho,  nepřebylo,  a  ten,  kdo nasbíral  málo,
neměl nedostatek.‘ 

Pavel zde nehovoří o kompletním přerozdělení příjmu, ale o  dobrovolném naplnění potřeb
chudých jeruzalémských věřících lépe zajištěnými Korinťany. Sider nám říká, že „normou … je
něco  jako  ekonomická  rovnost  mezi  Božím  lidem“274 a  že  „Bůh  touží  po  velkém  hnutí  k
ekonomické  rovnosti  v  nové  společnosti  Církve.“275 Tohle  je  převracení  Pavlova  učení.  Pavel
nepožaduje, aby příjem všech křesťanů byl vyrovnán, aby křesťané „shromáždili veškeré své akcie,
cenné  papíry  a  kapitálové  zboží  a  obchody a  poté  si  je  rovným dílem rozdělili.“276 Slovo  pro
„rovnost“ se v Novém zákoně objevuje ještě jednou, a to když Pavel přikazuje: „Páni, prokazujte
otrokům, co je spravedlivé a správné“ (Ko 4:1). Nejde tu o požadavek rovného příjmu mezi pány a
jejich otroky. Pavel prostě opakuje biblické nařízení, že otroci zodpovědných majitelů musí dostávat
to, co potřebují k životu. „Rovnost“, na kterou Pavel odkazuje v 2. Korintským, je prostě to, že
křesťané by se měli snažit naplnit potřeby strádajících údů těla Kristova a dát jim to, „co potřebují
pro své tělo“ (Jk 2:16). Pavlova zmínka, že putující komunita Izraele sbírala manu, neustanovuje
sumptuární legislativu277 pro všechny křesťany ve všech dobách. Pointou citace je zdůraznit ideál
toho, aby i ti nejchudší členové kongregace měli dostatek jídla. Rovnost zde odkazuje na zaopatření
skutečných potřeb. Nesmíme si Pavlův výrok plést s představami moderních socialistů. Specifický
význam řeckého výrazu, kterým se zde zabýváme, je to, že majetný pán a jeho otrok jsou si rovni,
jestliže oba mají dost, co jíst – ačkoliv skutečný majetek pána se může zásadně lišit od majetku
otroka. Bible ode mě požaduje, abych pomáhal těm, kdo potřebují jídlo a oblečení.278 Ale to je velmi
daleko od Siderova mezinárodního rovnostářství.

Sider dává dva novozákonní příklady toho, co považuje za „vyrovnávání“: Ježíšova praxe
společné pokladnice s učedníky (J 12:6; 13:29) a „komunismus“ raných křesťanů v Jeruzalémě (Sk
2:44-46; 4:32-37).279 Ohledně praxe Ježíše a Jeho učedníků můžeme rozhodně ochotně připustit, že
pro malou skupinu kočovných misionářů na plný úvazek, kteří neustále žijí společně a nemají žádné
trvalé bydliště či sídlo (Mt 8:20), se pravděpodobně jedná o účinný způsob fungování. Ale jednalo
se  o  zvláštní  okolnosti  v  konkrétním,  vymezeném  čase,  které  bychom  neměli  považovat  za

Tyler, TX: Geneva Ministries, 1983), s. 118-21. V češtině: Bezpodmínečná kapitulace: Boží plán vítězství (Antiteze, 
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normativní pro většinu křesťanů. Jelikož Sider ještě nenavrhl, že by se všichni křesťané měli chopit
nomádského života jako kočovní kazatelé, nemusíme se tímto příkladem dál zabývat.

 Druhý příklad je velmi dobře známý. Křesťanští socialisté ho už staletí používají jako svůj
důkazní text. Ano, raná jeruzalémská církev praktikovala sdílení financí. Ne, není to něco, co by
bylo pro křesťany normativní. Jednalo se o velmi specifickou situaci. Petr v den Letnic, kdy se v
Jeruzalémě shromáždili Židé z celé římské říše, vyhlásil kázání, které k Církvi v jediném okamžiku
přidalo 3000 nových věřících (Sk 2:41). Krátce poté se obrátilo 5000 dalších lidí (Sk 4:4). Protože
bylo naprosto zásadní, aby byli vyučeni ve víře, většina z nových konvertitů, pokud ne úplně všichni,
zůstala v Jeruzalémě (Sk 2:41-42). Tito věřící si s sebou přinesli prostředky, které stačily na jejich
pobyt  při  svátcích,  ale  neplánovali  v  Jeruzalémě  zůstávat  natrvalo  nebo  na  neurčitou  dobu.
Nicméně, byli tam, a tak raná Církev čelila bezprostřední ekonomické krizi gigantických rozměrů.
Bůh přikazuje pomoc potřebným bratřím, a tak se jeruzalémští křesťané do celé věci vložili a snažili
se  o  jejich  potřeby  postarat.  Mnoho  potřebných  bylo  zjevně  z  Izraele,  ale  mnozí  byli  i
„pohelenizovaní“ Židé z ostatních národů (Sk 2:9-11; 6:1). Byla to zvláštní situace, která si žádala
řešení skrze zvláštní opatření. Proto se věřící v Jeruzalémě, kteří měli majetek, svého majetku podle
potřeby zbavovali  a  výtěžek používali  na dobročinnost.  Kromě toho,  Jeruzalém rozhodně nebyl
obyčejným majetkem, jelikož Ježíš zaslíbil, že ho zničí (Mt 24; Mk 13; L 21), a křesťané věděli, že
se musí připravit ho opustit, až ho Římané obklíčí. Vědomě tedy své majetky prodávali Židům, kteří
měli ztratit celé město a všechno v něm. Stručně řečeno, vzpurní Židé té generace, kteří ukřižovali
Krista, „měli pech“. Nový Boží lid použil „interní informace“ o budoucnosti, aby Židy „oškubal“.
Stejně jako příklad Ježíše a Jeho učedníků, i Siderův „jeruzalémský vzor“ ve skutečnosti vůbec není
žádným vzorem. Byla to zvláštní taktika, která měla vyřešit jedinečné, specifické okolnosti. A je
zcela zřejmé, že kdyby všichni křesťané měli prostě zlikvidovat veškerý svůj kapitál a přerozdělit
ho  pro  okamžitou  spotřebu,  nakonec  by  nic  nezbylo.  Prodej  majetku  může  pokračovat  jen  tak
dlouho, jak dlouho zůstává nějaký majetek, který je možné prodat, a dokud zůstávají nějací kupci,
kteří za něj jsou ochotni dát svá aktiva. Rozhodně můžeme říct, že příklad těchto raných křesťanů je
napomenutím naší vlažnosti a neochoty pomoci nemajetným bratrům a sestrám okolo nás. To si
však nežádá,  abychom bezpodmínečně udělali  to,  co udělali  oni,  pokud tedy do naší  komunity
nedorazí náklad 8 000 křesťanských imigrantů bez práce – a i tehdy by spotřeba kapitálu měla být
poslední možností. Také potřebujeme  bohaté nevěřící, kterým bychom mohli náš majetek prodat,
tedy ekonomicky produktivní lidi, kteří dokáží náš kapitál dobře využít.

Důvody, proč Sider chce, aby křesťané praktikovali ekonomickou rovnost, ve skutečnosti
nesouvisí s Církví. Jeho cílem je použít křesťany, aby volali po vládou prosazované a vynucované
ekonomické rovnosti, a zdá se mu, že tento požadavek bude důvěryhodnější, jestliže křesťané budou
příkladem jejího  uplatňování.  Právě  to  je  základem všeho,  co  od  Církve  požaduje  –  vše  je  to
prostředkem jeho velmi politických cílů. Tuto skutečnost velmi dobře vidíme z názvu jeho článku
„Sdílení  bohatství:  Církev  jako  biblický  model  veřejné  politiky.“280 Sider  vidí  Církev  jako
„nejuniverzálnější organizaci v dnešním světě“;281 proto, jestli může ovládat Církev, bude to velký
krok na jeho cestě k ovládání světa. Jeho uvažování zní následovně:

Žádat vládu, ať uzákoní něco, o čem Církev nedokáže přesvědčit své členy, že to
mají žít, je tragická absurdita. … Jedině tehdy, až se skupiny věřících v Severní
Americe  a  v  Evropě  odváží  ve  svých  životech  inkarnovat  to,  co  Bible  učí  o
ekonomických vztazích mezi Božím lidem, mají právo požadovat, aby vůdci ve
Washingtonu nebo Westminsteru začali tvarovat nový světový ekonomický řád …
jedině jestli tělo Kristovo začne žít radikálně nový model ekonomického sdílení,
bude náš požadavek politické změny mít integritu a dopad.282
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A nyní  to  srovnejte  s  jeho  tvrzením,  že  ekonomické  sdílení  mezi  křesťany  –  Siderův
prostředek k dosažení jeho cíle centralizované moci – má být „dobrovolné“ a že „Zákonictví není
odpověď.“283 Tedy – ne, dokud není  uzákoněno. Pak přijdou ozbrojení úředníci, aby vybrali naše
dary, a své skutky podloží exegezí textů z oficiálního žurnálu federální vlády. Jestli si myslíte, že
Sider prostě načrtává plán skvostného ráje dobrovolného sdílení mezi křesťany, byli jste podvedeni.
Jeho záměrem ani v nejmenším není skončit u dobrovolné báze. Chce Církev zmanipulovat závistí a
vinou, aby se stala příkladem pro veřejnou politiku, a později, až jeho návrhy budou ustanoveny
zákonem, ať dobrovolné skutky milosrdenství táhnou do pekla.  Budete se sdílet, ať se vám to líbí
nebo ne. Sider znovu říká:

Rozhodně bychom měli pracovat v politické oblasti a požadovat od Washingtonu
nákladné koncese v mezinárodních fórech, požadovat přebudování Mezinárodního
měnového fondu a novou politiku v obchodním vyjednávání o clech, dohodách o
zboží  a  podobně.  Rozhodně  se  musíme  ptát,  jestli  nejsou  nutné  mnohem
rozsáhlejší  strukturální  změny.  Nicméně,  náš  pokus  restrukturovat  sekulární
společnost bude mít integritu jedině v případě, že náš vlastní způsob života …
bude ukazovat, že se už odvažujeme žít to, co žádáme, aby Washington uzákonil.
Kdyby  i  jen  čtvrtina  křesťanů  na  severní  polokouli  měla  odvahu  žít  … vizi
ekonomické rovnosti,  vlády naší  nebezpečně rozdělené  globální  vesnice  by  se
také možná daly přesvědčit, aby uzákonily rozsáhlé změny, které jsou třeba.284

Jaký druh „rozsáhlých změn“ veřejné politiky by si Sider představoval a chtěl vidět? Svému
„modelu“,  Církvi,  navrhuje,  že  by  mělo  být  „normou,  spíše  než  výjimkou,  aby  křesťané  …
vzájemně posuzovali svá daňová přiznání a rodinné rozpočty, probírali spolu větší koupě a laskavě
se navzájem postrkovali ke způsobu života, který více odpovídá tomu, že uctívají Boha, který je na
straně chudých.“285 Vládní  úředník tedy může použít  tento model,  sednout si  s  vámi při  vašem
dalším rodinném plánování rozpočtu a probrat s vámi větší koupě. Možná si bude muset přinést svůj
obušek pro případ, že byste potřebovali „laskavě postrčit“.

Faktem je, že Ronald Sider  pro osobní dobročinnost na úrovni jednotlivců nemá nic než
pohrdání.  Raději  by  viděl  státem  vynucovanou  „institucionální  změnu“.  Toto  jsou  dva  z  jeho
důvodů:

Za prvé, institucionální změna je často efektivnější. … Pohár chladné vody, který
dáváme v Kristově jménu,  je  často mnohem efektivnější,  jestliže  je  dán skrze
opatření  preventivní  medicíny  veřejného  zdravotnictví  nebo  skrze  ekonomické
plánování.

Za druhé,  institucionální změna je  často  morálně lepší.  Osobní dobročinnost  a
filantropie na úrovni jednotlivců stále dovolují bohatému dárci, aby si připadal
nadřazený.  A  příjemce  si  tak  připadá  podřadný  a  závislý.  Oproti  tomu
institucionální změny dávají utlačovaným práva a moc.

Ach,  kéž  by  to  jen  Pána bývalo  napadlo.  Ale  je  příliš  pozdě.  Do biblického  zákona je
začleněna morálně podřadná osobní dobročinnost a my ji máme na krku, dokud nepominou nebesa
a země. Zatraceně! No, alespoň jsme se dozvěděli něco důležitého o Siderových náhledech. Je třeba
vyvýšit a zvětšit moc státu, kterou biblický zákon omezuje. Boží zákon je totiž méně efektivní.
Státní  intervence,  které  Písmo  zakazuje,  jsou  morálně  lepší  než  věčné  Slovo  Boží.  Osobní
dobročinnost – o které jsme si všichni mysleli, že je hlavní pointou jeho knihy – je ve skutečnosti
jen modelem pro všemohoucí stát; a tento model, jelikož je morálně podřadný, pravděpodobně bude
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vyhozen,  jakmile  se  plně  rozjedou  státní  programy.  Po  výběru  daní  bude  méně  peněz  na
dobročinnost.

 Vyznávaný cíl ekonomické rovnosti je něčím, co už dlouho používají tyrani jako masku pro
nejbrutálnější zásahy a intervence. Je modlou, která se staví před oči chudých, aby v nich podnítila
závist, a kterou se mává před bohatými, aby v nich vzbudila pocity viny. Tento přístup ulehčuje
revoluci a etatistický útlak: závistivci se budou bouřit a vinní budou dotlačeni do neschopnosti.
Sider  odmítá  biblický  koncept  rovnosti  před  zákonem,  který  předpokládá  rozdíly  mezi  lidmi  a
zaručuje všem právo, spravedlnost a svobodu k naplňování poslání člověka pod Boží vládou. Sider
místo toho chce státem vynucované a prosazované rovnostářství, nátlakovou politiku, jejímž účelem
je srovnat  všechny lidi,  aby se podřídili  svévolnému,  člověkem vymyšlenému kánonu „sociální
spravedlnosti“.  Rovnost  před  zákonem  je  neslučitelná  s  rovnostářstvím.  Socialistické  učení
ekonomické rovnosti požaduje krádež majetku a zákaz ekonomických svobod. Ignoruje skutečnost,
že „Hospodin činí chudým i zbohacuje“ (1. S 2:7), a že jestliže lidé chtějí zlepšit svou ekonomickou
situaci, musejí se Mu podřídit, tvrdě pracovat a volat k Němu o požehnání: „Pokořte se tedy pod
mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na Něho, neboť
Mu na vás  záleží“  (1.  Pt  5:6-7).  Ale socialista  se  nepokoří;  závidí.  Nepracuje;  krade.  Siderovo
volání po „rovnosti“ je ve skutečnosti natahováním se po moci:

Neustále rostoucí poptávka po jídle se musí zastavit – nebo se přinejmenším musí
dramaticky zpomalit. To znamená omezení blahobytu bohatých národů a kontrolu
populace po celém světě.286

Již jsme se věnovali řadě Siderových dalších cílů, z nichž všechny má prosazovat stát, a to
vše ve jménu rovnosti: „Spravedlivé ceny“, cla, dohody o zboží, pozemková „reforma“, znárodnění
soukromých podniků – a, podle již citované pasáže, „nový světový ekonomický řád“ – jinými slovy,
„rovnost“ prosazovaná světovou vládou.

Sider odmítá, že chce „dřevěné, zákonické rovnostářství“. Můžeme připustit, že Siderovo
rovnostářství není dřevěné. Má olověné kulky a ocelové bajonety a železné opony a betonové zdi.
Jeho programy „veřejné politiky“ cílené na „strukturální změny“  vyžadují policisty a jejich velmi
fyzické  rány.  Kdyby  Siderovi  nešlo  o  donucování  a  nátlak  ozbrojených  hrdlořezů,  netlačil  by
neustále na legislativu. Jestli mu jde pouze o „morální“ sílu, může kázat, vyučovat a psát knihy. Ale
už jsme viděli,  že tyto aktivity jsou pouze předběžnou přípravou kulis pro hlavní událost. Sider
znovu a znovu říká, že záměrem dobrovolného ekonomického vyrovnání mezi jeho následovníky je
dodat důvěryhodnost jejich požadavku, aby stát vynutil a prosadil vyrovnání všech lidí na stejnou
úroveň. A toho je možné dosáhnout pouze skrze násilí, krádeže a odstranění svobod lidí. Majetek
některých  je  vyvlastněn  a  dán  jiným.  Vší  síla  zákona  se  zaměřuje  proti  bohatým.  A proto
ekonomická rovnost není nic jiného než právní nerovnost. Tohle není spravedlnost, ale tyranie. Je to
uzákoněná bezzákonnost. „Nepokradeš,“ a to ani pokud to odhlasuje většina.

A protože tento přístup je bezzákonný, nemůže uspět v naplnění záměrů, které vyznává. Jak
už jsme viděli, biblický zákon přikazuje dobročinnost, ale pouze jako dočasnou pomoc, a nikdy ji
nevynucuje  stát.  Jediný způsob,  jak  může ekonomika růst,  je  skrze  postupné vytváření  nového
kapitálu.  Jak  se  práce  stává  produktivnější  skrze  nepřetržité  investice  neustále  narůstajícího
kapitálu, musejí se zvedat skutečné mzdy dělníků – tedy skutečná kupní síla. To je jediný způsob,
jak  zlepšit  ekonomickou  situaci  a  statut  chudých,  a  to  trvale.  Spotřebovávat  existující  kapitál
neznamená nic jiného než „jíst obilnou setbu“ – užívat si teď na účet budoucnosti. A tohle je, jak
řekl Ludwig von Mises, samotná podstata socialismu: „Socialismus není ani v nejmenším tím, čím
se tváří být. Není průkopníkem lepšího a krásnějšího světa, ale ničitelem toho, co vytvořily tisíce let
civilizace. Socialismus nebuduje; ničí, jelikož ničení je jeho podstatou. Neprodukuje nic, ale pouze
spotřebovává, co vybudoval sociální řád založený na soukromém vlastnictví výrobních prostředků...
každý krok vedoucí k socialismu se musí vyčerpat ničením toho, co už existuje.“287
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Skutečným cílem vyrovnání,  které  je  nevyhnutelně  poháněné závistí,  proto není  rovnost
všech lidí před zákonem ani skutečný prospěch chudých. Bez ohledu na veškerou rétoriku státem
vynucované „ekonomické rovnosti“ je jejím skutečným cílem něco opravdu velmi jiného. Jak říká
P. T. Bauer:

Komplexní plánování nepomáhá k nárůstu množství zdrojů.  Pouze koncentruje
moc.288

A teď už známe odpověď na otázku na konci jedenácté kapitoly. Ronaldu Siderovi nejde ani
o chudé, ani o spravedlnost a právo, ani o rovnost ani o růst podle Božího zákona.  Ronald Sider
chce moc.

„Jsem přesvědčený, že je třeba prosazovat zákony v otázkách,
které se netýkají jen člověka jako jednotlivce, ale celých tříd lidí.

Proto by bylo vhodné mít otevřenou ubytovací legislativu...“

(Ronald Sider, The Wittenburg Door, Říjen/Listopad 1979, s. 16)

„Nemám snad právo si se svým majetkem udělat, co chci?
Nebo je tvé oko zlé, že jsem dobrý?“

(Mt 20:15)

13

ETATISMUS

Odpovědí Ronalda Sidera na prakticky každý problém, který ve svých spisech adresuje, je
státní intervence. I tam, kde apeluje na „soukromý sektor“, je jeho motivem, aby nenucené skutky
jednotlivců sloužily jako „model“ pro nátlakové a donucovací jednání vlády. Jak už jsme viděli,
Sider  považuje  biblickou  metodu  dobročinnosti  za  morálně  podřadnou  vůči  Biblí  zakázaným
metodám etatistického vyvlastňování a přerozdělování. Jsou ceny „nespravedlivé“? Ať je stát sníží
– nebo zvýší, čistě na základě ekonomické třídy, nadržování chudým, naplňování jejich potřeb a
vytváření větší a větší závislosti na vládě. Potřebujeme pracovní místa? Ať je poskytne stát. Jsou
zisky příliš vysoké? Ať je stát oseká do příslušných mezí. Jíme příliš masa? Ustanovme národní
potravinovou politiku. A co zdravotnictví? To je práce státu. Je ve světě nerovnost? Pojďme žádat
našeho Otce ve Washingtonu, ať nás všechny ekonomicky srovná. Samozřejmě, když se objeví další
nerovnosti – ne rozdíly, prosím vás, pochopte, nerovnosti – stát je bude muset také srovnat. Dokud –

V ne  tak  vzdálené  budoucnosti,  po  třetí  světové  válce,  udělala  Spravedlnost
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288 P. T. Bauer, Dissent on Development (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971, 1976), s. 72. Kurzíva 

přidána.



mnoho  velkých  kroků.  Bylo  dosaženo  právní  Spravedlnosti,  ekonomické
Spravedlnosti,  sociální  Spravedlnosti  a  mnoha  dalších  forem  Spravedlnosti,
jejichž jména ani neznáme. Stále však zůstávaly oblasti lidských vztahů a činností,
ve kterých nevládla Spravedlnost.289

Právě tak začíná futuristický román L. P. Hartleyho Faciální spravedlnost, ve kterém musí
být  srovnána krása  tváří,  aby se  zajistilo,  že  spravedlnost  bude  úplná  a  dokonalá.  Můžeme se
pousmát, ale takováto možnost se den co den zdá méně vzdálená. Kde se zastaví „spravedlnost“
etatismu? Jestliže jsme opustili biblická omezení moci státu, jeho činnost nemá žádnou logickou
hranici.  Jednou věcí si  můžeme být jistí:  Jestli  se Hartleyho noční můra někdy uskuteční,  není
pochyb o tom, že ji do velké míry přinese a uskuteční neúnavné a přičinlivé úsilí horlivé skupiny
„biblických křesťanů“ – Evangelikálů pro faciální akci.

Jedinými funkcemi, které Bible státu dovoluje, jsou obrana jeho občanů a trestání zločinců.
Jít o jediný krok dál je zakázáno. Biblický zákon brání koncentraci moci v jedné instituci tím, že
vytváří a schvaluje řadu institucí – rodina, církev, komunita, dobrovolná sdružení, stát – z nichž
všechny mají  své  legitimní,  ale  omezené pravomoci,  přičemž všechny působí  jako nárazníky a
tlumiče omezující pravomoci ostatních institucí, a tak tvoří celý systém vyvážených pravomocí a
autority.  Gary  North  píše:  „Žádnou  instituci  nesmíme  považovat  za  svrchovanou  mimo  její
legitimní,  ale  striktně  omezenou  sféru.  V  této  perspektivě  je  společnost  sítí  soupeřících
svrchovaných  pravomocí,  z  nichž  každá  má  na  člověka  určité  nároky,  ale  žádná  z  nich  nemá
naprosté nároky ve všech oblastech.“290

Etatismus je tedy porušením Bohem ustanovených omezení státu. Podle definice Kratšího
westimsterského katechismu se jedná o hřích, jelikož hřích je „jakékoliv nedostatečné přizpůsobení
se Božímu zákonu nebo jeho přestoupení.“  Jestliže  stát  selže v  podřizování se  Božímu zákonu
(například odmítne popravovat ty, kdo by měli podle Božího zákona být popraveni), jedná se o
etatismus, jelikož stát si hraje na boha tím, že se snaží zlehčit a zmírnit Boží standardy. Jestliže stát
přestupuje Boží zákon (například zasahuje do cenového mechanismu trhu), jedná se o etatismus,
jelikož stát si tak nárokuje vševědoucnost a všemocnost nad celým stvořením. Bůh dal státu některé
legitimní a nutné funkce; ale vládnout světu není jedna z nich. Jedinou povinností státu, když jde o
trh, je střežit ho před tím, co Bible definuje jako veřejný zločin, a tento zločin trestat – a jak jsme
viděli, zločin není možné zcela ztotožňovat s hříchem. Když budu odmítat obchodovat se zrzavými
lidmi, znamená to, že mám ve svém srdci hřích, avšak není to zločin, který by stát mohl legitimně
trestat. Bůh se se mnou vypořádá. A znovu, jestli jsou mé ceny „příliš vysoké“, hledání výhodných
příležitostí  k  nákupu  povede  lidi  k  tomu,  aby  podpořili  mého  konkurenta,  jehož  ceny  lépe
odpovídají  skutečné  poptávce.  Bohem ustanovený  nedostatek  (Gen  3:17-19)  vede  lidi  k  menší
rozhazovačnosti.  Volný trh je  volný a svobodný jen od státních intervencí.  Nikdy není volný a
svobodný od Boží prozřetelnosti. A tohle je velmi důležitá skutečnost, kterou je třeba brát v potaz
při posuzování Siderových protestů proti volnému trhu a jeho údajným vynálezcům, ekonomům
osmnáctého století:

Západní společnost se v osmnáctém století rozhodla, že náš vztah k realitě bude
udávat  vědecká metoda.  Jelikož kvůli  tomu byla přijatelná pouze kvantitativní
kritéria pravdy a hodnoty, nehmotnější hodnoty jako komunita, důvěra a přátelství
se staly  méně důležitými.  Na rozdíl  od  přátelství  a  práva,  HNP se dá  změřit.
Výsledkem  je  naše  soupeřící  ekonomika  zaměřená  na  růst,  kde  jsou
nejdůležitějšími  faktory  vítězství  a  ekonomický  úspěch  (které  se  obvykle
ztotožňují).291 

Z hlediska biblického zjevení vlastníci majetku nemají právo svobodně usilovat o
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vlastní  zisk  bez  ohledu  na  potřeby  svého  bližního.  Tento  pohled  vychází  ze
sekulární laissez-faire ekonomiky deisty Adama Smithe, ne z Písma.

Smith v roce 1776 publikoval knihu, která v posledních dvou staletích hluboce
tvarovala  západní  společnost.  (Od  keynesiánské  revoluce  Smithovy  koncepty
samozřejmě ovlivňovaly západní společnosti méně než dříve, ale jeho základní
mentalita,  ačkoliv  v  jakési  revidované  formě,  stále  tvoří  základní  ideologický
rámec  mnoha  Severoameričanů.)  Smith  argumentuje,  že  jestliže  každý  člověk
bude  usilovat  o  svůj  vlastní  ekonomický  zájem  v  kontextu  kompetitivní
společnosti, neviditelná ruka zaručí blahobyt všech lidí. Nabídka a poptávka po
zboží a službách musí být jediným určujícím faktorem cen a mezd. Jestliže vládne
zákon nabídky a poptávky a jestliže všichni usilují o vlastní postup a zisk v rámci
kompetitivní  nemonopolistické  ekonomiky,  poslouží  to  dobru  celé  společnosti.
Vlastníci země a kapitálu proto mají nejen právo ale i povinnost usilovat o tolik
zisku, kolik je jen možné.

Takovýto náhled může být pro úspěšné Severoameričany extrémně přitažlivý. A
skutečně,  někteří  prohlašují  laissez-faire ekonomiku  za  jedinou  možnou
křesťanskou  ekonomiku.  Ve  skutečnosti  se  však  jedná  o  produkt  Osvícenství.
Spíše než biblickou perspektivu odráží moderní, sekularizovaný pohled.292

Svatý Ronald jediným mocným švihem srazil hlavu mocného kapitalistického draka. Když
opomineme  všechny  jeho  logické  omyly  a  historické  chyby,  opravdu  má  dost  silný  argument:
„Nemám kapitalismus rád.“ Tento aspekt jeho teze je ve skutečnosti nezodpověditelný. Proto, než
abych s  ním bojoval, přiznám zde jeho vítězství a zaměřím se na napadnutelnější části jeho tvrzení.

Byl Adam Smith deista? To může záležet na naší definici deismu, což samo o sobě není
snadná otázka. Jestli deismem míníme náhled na svět, kdy Bůh je „nepřítomným hospodářem“ –
Bůh s ním nemá nic do činění – pak Smith rozhodně nebyl deista, což lze snadno a nepochybně
dokázat z řady míst  v jeho dílech.  Rozhodně věřil  na nebe a na peklo a na Boží prozřetelné a
milující řízení světa. Jako důkaz jeho víry v toto řízení zvažte jeho následující tvrzení:

Každá část  přírody,  jestliže  ji  pozorně  prozkoumáme,  rovným dílem dokazuje
prozřetelnou péči svého Autora; a Boží moudrost a dobrotu můžeme obdivovat i
ve slabosti a pošetilosti lidí.293

Proto, když nás utlačují zlí lidé, Smith říká:

Jediná  účinná  útěchou  pokořených  a  zarmoucených  spočívá  v  odvolání  se  k
vyššímu soudnímu dvoru, k Soudci světa, který je vševidoucí, Jehož oko nemůže
nikdy být oklamáno a Jehož soudy nemohou nikdy být převrácené.294

Díky tomu existuje konečná náprava nespravedlnosti:

Boží spravedlnost … požaduje, aby Bůh na onom světě pomstil bezpráví a křivdu
vůči  vdově  a  sirotkovi,  kteří  jsou  na  tomto  světě  tak  beztrestně  utlačováni  a
napadáni.295
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Nebráním zde Smithe jako evangelikálního křesťana. Rozhodně měl sklony k empiricismu a
přirozené teologii. Ale „deismus“ je dost nejednoznačný výraz – a jen kalí vodu argumentací  ad
hominem.  I  kdyby  Smith  deista  byl,  to  samo  o  sobě  nevyvrací  jeho  ekonomické  uvažování.
Kdybych chtěl hrát takhle špinavou hru, mohl bych zmínit, že Siderův milovaný baron Keynes byl
ateistický homosexuál se značnou zálibou v mladých tuniských chlapcích, což dokazuje, že  jeho
ekonomický přístup je nesprávný.

Co  se  týče  obvinění,  že  laissez-faire  ekonomové  se  prakticky  nezajímali  o  „nehmotné
hodnoty“  –  mimochodem,  všechny  hodnoty  jsou  nehmotné  –  „jako  jsou  komunita,  důvěra  a
přátelství,“ odpovědí je přečíst si je. Kniha Bohatství národů Adama Smithe předpokládá existenci
morálního řádu poskytnutého křesťanskou kulturou. Růst majetku a bohatství pro něj nebyl ani v
nejmenším nekompatibilní se zájmem o blahobyt druhých. Ale také si uvědomoval,  že takováto
atmosféra vyžaduje vládu zákona. „Obchod a výroba jen zřídkakdy vzkvétají  ve státě,  který se
netěší  z  řádného  prosazování  spravedlnosti  a  práva,  kde  se  lidé  necítí  v  bezpečí,  pokud jde  o
vlastnění majetku.“296 Ať už se kdokoliv proti Smithovi snaží říct cokoliv, na rozdíl od Keynese a
Sidera neobhajoval krádež jako součást veřejné politiky. Komunitu, důvěru a přátelství chápal v
kontextu zákonného chování.

Siderův  zmatený  argument  proti  pohledu,  že  „nabídka  a  poptávka  ...  musí  být  jediným
určujícím faktorem cen a mezd,“ jak se zdá, naznačuje, že „biblická perspektiva“ požaduje nějaký
jiný určující faktor. Co by to mělo být? Sider své tvrzení neobhajuje žádnou pasáží z Písma – což je
pochopitelné,  jelikož  žádná  taková  neexistuje  –  prostě  ho  prohlašuje  a  hotovo.  Jeho  pozicí
samozřejmě je, že to jediné, co určuje ceny a mzdy, je stát – ale tento pohled nelze biblicky obhájit.
Sider prostě používá argumenty socialistického demagoga a snaží se použít Církev jako prostředek
ke zvýšení despotické moci státu. Když se mu to hodí, použije navenek „biblický“ argument; ale ani
v nejmenším se Písma nedrží pevně a nenechá se jím omezovat.

Zákon nabídky a poptávky neobsahuje žádné „mělo by se“. Naprosto žádný vládní zásah ho
nemůže ani nejmenším odvolat ani popřít. Zákon nabídky a poptávky působí  vždycky a  neustále.
Nedá se mu uniknout, jelikož se nedá uniknout Bohem ustanovené kletbě nedostatku. Jestliže vláda
zvýší cenu konkrétního zboží, vytvoří tak jeho nadbytek. Proč? Protože klesne poptávka: vyšší cenu
je ochotno zaplatit méně lidí. Jestliže vláda cenu sníží, vytvoří nedostatek zboží, jelikož poptávka
spotřebitelů se zvýší a přesáhne nabídku. Společnost se tak zákonu nabídky a poptávky nevyhnula;
pouze je teď tržní cena zboží ilegální. Zákon nabídky a poptávky je stále platný. Jediným rozdílem
je,  že teď panuje nespravedlnost a že v zemi je nadbytek nebo nedostatek zboží,  který je Boží
kletbou nad těmi, kdo se proti Němu bouří.

Je laissez-faire ekonomika křesťanská? To záleží na tom, co tímto výrazem míníme. Jestliže
„laissez-faire“ znamená anarchii, odpovědí je Ne. Bible nechce, aby vláda nečinně postávala bokem,
zatímco  Vražda  s.r.o.  vyjednává  „tržní  cenu“  za  své  služby.  Trh má  mít  svobodu  od  vládních
omezení  a zásahů, ale kriminální činnost  na trhu musí  být zastavena a zničena.  Laissez-faire v
křesťanském smyslu znamená, že stát prosazuje Boží zákony a dává lidem svobodu se rozhodovat.
Povinností státu není zachránit lidi od důsledků jejich nezodpovědných rozhodnutí. Povinností státu
je chránit lidi od kriminální činnosti. Tím neříkáme, že volný trh je ráj, nebo že jediným důrazem
křesťanské  ekonomie  je  pouze  svoboda  od  kontroly  cen.  To,  po  čem  toužíme,  je  křesťanské
společenství, ve kterém volby lidí budou vycházet z oddanosti Boží slávě. To, co ale říkáme, je, že
takovéto kultury nedosáhneme tím, že se budeme pokoušet uzákonit lidské váhy spravedlnosti. Stát
musí trestat ty, kdo zákon porušují, a chránit ty, kdo se mu podřizují. Kultura jako taková může být
proměněna  pouze  znovuzrozující,  obnovující  a  posvěcující  Boží  milostí.  Stát  není  nástrojem
znovuzrození a obnovy. A, pamatujme, že Sider sice pohrdá „neviditelnou rukou“ – ale jen proto,
aby ji  nahradil  velmi viditelnou,  pancéřovou pěstí  státního  nátlaku.  Chce  nahradit  dobrovolnou
výměnu byrokratickým donucováním.

Celou podstatou teze o neviditelné ruce je, že jediným způsobem, jak určit spravedlivé ceny,
je  umožnit  svobodným lidem, ať se svobodně rozhodují.  Na rozdíl  od toho,  co tvrdí  populární
mýtus, ceny nestanoví výrobci. Stanoví je spotřebitelé. Pokaždé, když něco koupíte nebo nekoupíte,
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hlasujete o cenně daného zboží nebo služby. Samozřejmě, nejste jediným, kdo hlasuje; nicméně,
hlasujete. Výrobce za svůj produkt chce tolik peněz, kolik je jen možné, a kupující za své peníze
chce tolik produktu, kolik je jen možné. Cena tedy bude směřovat k bodu, kdy se nabídka bude
rovnat poptávce; právě tam nebudou žádné nedostatky ani přebytky. Jestliže výrobce udělá chybu a
vyrobí  zboží,  po  kterém  není  dostatečná  poptávka  (za  cenu,  která  výrobce  odmění  za  jeho
produkci), uvidí svou chybu v kolonce ztrát, a tak buď nasměruje svou investici úplně jinam nebo
najde způsob, jak zboží produkovat levněji,  což mu umožní prodávat ho za cenu, kterou budou
spotřebitelé ochotni zaplatit.  Toto fungování volného trhu znamená, že  chyby při investování se
většinou rychle napraví,  poptávka spotřebitelů je  uspokojena a výrobci  jsou odměňováni  pouze
tehdy, když naplňují potřeby spotřebitelů. To, co určuje zisk nebo ztrátu, je tržní cena, což znamená,
že ačkoliv spotřebitel i výrobce usilují o své vlastní zájmy, navzájem si pomáhají. Výrobce dodává
to,  co spotřebitel chce,  za takovou cenu, jakou je spotřebitel  ochotný zaplatit,  a spotřebitel říká
výrobci,  že  je  na  správné  cestě,  tak,  že  ho  odměňuje  tím,  že  platí  za  jeho  produkt.  Potřeby
společnosti jsou naplňovány za cenu, která výrobce motivuje, aby je naplňovali. Jestliže je cena
příliš nízká, poptávka bude obrovská, ale nebude zde dostatečná motivace vyrábět. Jestliže cena je
příliš vysoká, poptávka velmi klesne, a tak výrobce bude ve ztrátě. Tržní systém je obrovskou aukcí,
kde  zisk,  ztráta  a  svoboda  prodávajících  a  kupujících  společně  zvyšovat  a  snižovat  cenu  jsou
jediným způsobem,  jak  se  dostat  na  „vyprodávací  cenu“  –  na  vyrovnání  nabídky  a  poptávky.
Jakékoliv „zahrávání si se soukolím“ ze strany netržního faktoru – ať už je to vydírání a výpalné ze
strany  zločineckého  syndikátu  nebo  vládní  kontrola  cen  –  nevyhnutelně  naruší  celý  systém.
Důvodem je, že Bůh v případě neposlušnosti sesílá prokletí. Etatismus nemůže uspět, jelikož proti
němu stojí Boží Slovo a Jeho svět. Nyní se zaměříme na některé ze Siderových etatistických návrhů
a uvidíme, jak se projevuje Boží kletba nad nimi – že vedou k pravému opaku cílů, kterými se
ohánějí, a jejich výsledkem je nižší životní standard.

Kontrola cen
Řekněme, že vláda rozhodne, že ceny mléka jsou příliš vysoké. Místo 2 dolarů za galon297 by

měla být 1 dolar za galon. Za tuto cenu si mnozí lidé budou ochotni kupovat více mléka a budou
velmi vděční, jestliže vládní opatření a kontroly zajistí, že cena zůstane na této úrovni. Ale mnozí z
producentů mléka nebudou schopni prodávat mléko za tuto cenu, jelikož jejich produkční náklady
jsou příliš vysoké. Opustí tedy trh, a tak nabídka mléka drasticky klesne. Vláda ve své bláhové
dobročinnosti chtěla, aby si mléko mohlo kupovat  více lidí, ale skutečným výsledkem cenových
kontrol je, že si ho může koupit lidí méně. Vláda tedy znovu zakročí a nařídí snížení produkčních
nákladů – cen součástek, paliva, krmení pro dobytek, kartonů na mléko atd. Výrobci, kteří předtím
opustili  trh,  teď budou schopní dodávat mléko za 1 dolar … až na to, že  své trhy teď začínají
opouštět ti, kdo dodávali prostředky na produkci mléka. Producenti mléka teď tedy jsou více než
kdy dříve neschopní vyprodukovat požadované množství mléka, protože produkční faktory teď sice
stojí méně, ale nejsou k sehnání. Cena mléka je oficiálně stále nízká, aby si ho mohlo koupit mnoho
lidí, ale na trhu je ještě méně mléka. A bez ohledu na to, co vláda udělá, aby dále snížila ceny,
výsledek bude pořád stejný: nedostatek kontrolovaného produktu. Kontrola cen je proti biblickému
zákonu, a proto nemůže fungovat.

Nebo zvažme omezení výše nájmů. Státní plánovači se rozhodnou, že ubytování je příliš
drahé, a tak stanoví limit toho, kolik si pronajímatel může účtovat. Jelikož zisky v oblasti bydlení
jsou teď hůře dostupné, podnikatelé omezí své investice do stavění domů a zařizování bytů a někteří
pronajímatelé najdou pro svůj majetek jiné využití. V prostředí volného trhu by investice proudily
do ubytování, aby tak naplnily poptávku. Nejprve by ceny kvůli vysoké poptávce a nízké nabídce
byly  vysoké.  To by přitáhlo  více  investorů,  kteří  by soutěžili  o  peníze  spotřebitelů  – a  jak  by
konkurence narůstala, ceny by rychle klesaly. Volný trh – který znamená i neexistenci zákonů o
povinném zónování  –  naplní  poptávku  a  požadavky  spotřebitelů.  Ale  etatismus  nemůže  nikdy
nabídku a poptávku přiblížit  nebo je  dostat  na stejnou úroveň.  Navíc,  kontroly cen sníží  nejen
nabídku zboží, ale i jeho  kvalitu. Pronajímatelé se budou snažit snížit své náklady, a tak se sníží

297 Pozn. př.: 3,7853 l.



kvalita jimi poskytovaného ubytování, jelikož je trh nijak nevybízí, aby si udrželi vysoký standard.
Nebudou se snažit udržovat instalace a podobně, jelikož kvůli nedostatku dostupného ubytování
způsobenému kontrolovanými cenami nebudou muset bojovat o nájemníky. Vždy budou schopni
najít lidi, kteří budou tak zoufale hledat ubytování, že vezmou cokoliv. Proto nebudou domy ve
svém  vlastnictví  nijak  zlepšovat  a  nebudou  opravovat  poruchy.  Jestliže  pro  ně  výdaje  budou
odrazující  a ztráty vysoké,  mnoho pronajímatelů jednoduše zmizí a své vlastnictví zcela opustí.
Právě to se denně děje v New Yorku. Plánovači nic takového nezamýšlejí, ale děje se to znovu a
znovu.  Vždycky se to  bude dít.  Bůh proklíná ty,  kdo jsou vůči  Němu neposlušní.  Jejich plány
nemohou uspět.

Sider neustále píše o „spravedlivých“ a „férových“ cenách. Co je férová cena? Kde najdeme
autoritu, která ji může neomylně určit? Já osobně si myslím, že spravedlivá cena za mou knihu by
byla okolo 50 dolarů, ale vy jste si to nemysleli a vydavatel počítal s tím, že si to nebudete myslet.
Měl  bych  kvůli  této  zjevné  nespravedlnosti  křičet  a  protestovat?  Koncept  spravedlivé  ceny  se
zakládá  na  falešné  představě  vnitřní  hodnoty  –  toho,  že  zboží  nebo  služba  mají  konkrétní,
změřitelnou, objektivní a věčnou tržní cenu. Sider zastává tento názor a stěžuje si, že „člověk za
ostříhání u kadeřníka zaplatí více v New Yorku než v indické vesnici. Ale přitom pravděpodobně
nestojí  za víc.“298 Tento naprosto nesmyslný výrok asi  má v Newyorčanech vyvolat vinu,  ale k
ničemu jinému není. Pro zákazníka v New Yorku je účes cennější než to, kolik za něj zaplatí. Kdyby
to tak nebylo, riskoval by, že se raději nechá ostříhat od své manželky. Jestli Sider chce říct, že
kadeřníci  v Indii jsou stejně technicky zruční jako američtí kadeřníci,  možná má pravdu; ale to
prakticky nesouvisí s tím, že se ceny v těchto dvou zemích liší. Jak jsme poznamenali v 1. kapitole,
k výměně dochází proto, že každá ze stran si cení zboží nebo služeb druhé strany více než těch
svých. To znamená, že hodnota zboží či služeb není něco vnitřního. Hodnota je něco, co se zboží či
službám přičítá. Každý z nás si ve své mysli vytváří stupnici svých spotřebitelských preferencí. Jak
se mění okolnosti, mění se i tyto naše preference. Preference člověka nelze měřit penězi ani ničím
jiným. Lze je pouze porovnávat. Pokaždé, když se zapojíte do výměny, děláte to v kontextu vaší
váhy či stupnice hodnot a rozhodujete se, jestli vám konkrétní zboží stojí za to, čeho se pro něj
musíte vzdát. Druhý člověk zatím dělá to samé; a jestliže dojde k výměně, znamená to, že vy oba
jste si cenili zboží druhého více než svého vlastního. Kdybyste si zboží cenili stejně, k výměně by
nedošlo: ani jeden z vás by se nesnažil koupit nebo prodat. Účastníte se výměny proto, že raději
chcete mít zboží druhého než to, co za něj dáváte. To znamená, že nikdy nemůže existovat jakási
objektivní „spravedlivá cena“ – ceny však mohou být spravedlivé. Ceny jsou spravedlivé tehdy,
když na trhu nedochází k podvodům či nátlaku – když se dodržují Boží zákony. V důsledku tedy
platí,  že  cena  stanovená  vládou  musí  vždy  být  nespravedlivá.  Místo  toho,  aby  stát  dovolil
svobodnému  člověku  nakupovat  a  prodávat  podle  jeho  vlastní  váhy  hodnot,  přichází  se  svým
nátlakem a donucováním – už z podstaty nutně podloženým potenciálním násilím – aby lidi donutil
podřídit se jeho svévolné „spravedlnosti“. To se vždy děje ve prospěch jedné třídy nebo nátlakové
skupiny proti jiným, a tak se jedná o jasné a přímé porušení Božího příkazu: 

Při soudu nejednejte špatně: nestraň chudému ani nenadržuj vysoko postavenému.
Svého druha suď spravedlivě.
(Lev 19:15)

Jak Sider obchází tento verš, který jasně odsuzuje jeho ambice na třídní válku? Odpovídá:
„Bůh Bible je na straně chudých právě proto, že nenadržuje.“299 To je opravdu lstivé. Musí to být
Siderův dar nebo tak něco.

Zákony o minimální mzdě
Sider v jednom ze svých nejhumornějších tvrzení brání zákony o minimální mzdě proti těm,

kdo se staví za biblický mandát osobní dobročinnosti:

298 Sider, Rich Christians,s. 41 [sr. s. 235].
299 Tamtéž, s. 84 [s. 76].



 
Osobní  dobročinnost  je  příliš  svévolná,  namátková  a  náhodná.  Odvíjí  se  od
rozmarů a pocitů těch,  kteří  jsou situováni lépe.  Mnozí potřební se nesetkají  s
těmi, kdo by jim mohli pomoct. Oproti tomu patřičná institucionální změna (např.
minimální mzda) automaticky prospěje každému.300

Znovu – budu se opakovat – takovéto etatistické zásahy jsou zcela nebiblické. Boží zákon
přikazuje osobní dobročinnost. Bůh zaslibuje, že jestliže se nepodřídíme Jeho Slovu a zvláště pak
tomuto přikázání, zničí nás. Biblický zákon je standardem spravedlnosti. Ale přišel nový Prorok s
novým slovem. Říká nám, že Boží zákon už na svůj úkol nestačí. Boží zákon je nejen morálně
podřadný vůči etatismu, ale jeho praxe je „příliš svévolná, namátková a náhodná“.

A nejen to, konkrétním příkladem správného nástroje dobročinnosti je zákon o minimální
mzdě,  který  „automaticky  prospěje  každému.“  Sider  je  vinný  buď ignorantstvím  nebo  lží  –  v
každém případě nám však neříká nic o spravedlnosti  nebo soucitu.  Zákon o minimální mzdě je
nespravedlivý a slouží jako mocný nástroj etatistické tyranie.

Když se stát nevměšuje do trhu, všichni, kdo si přejí pracovat, najdou práci. Pracovní síly
není  nikdy dost.  Výrobci  vždycky najmou pracovní  sílu – za nějakou cenu. Nezaměstnanost  je
omezená a je pouze dočasným, přechodným fenoménem. Když však stát nařídí určitou minimální
mzdu,  situace  se  náhle  změní.  Každý  zaměstnavatel  teď  musí  i  svým  nejméně  produktivním
zaměstnancům zaplatit tuto mzdu, k tomu zákonné benefity o výši 25-35 %. Momentálně (1985) je
minimální  hodinová mzda 3,35  dolaru,  což  znamená,  že  zaměstnavatel  platí  za  každého svého
zaměstnance minimálně o dost více než čtyři dolary za hodinu. To znamená, že nezaměstná nikoho,
jehož produktivita je nižší. Zákon o minimální mzdě tak vytváří institucionální nezaměstnanost, kde
je lidem, kteří jsou ochotní a schopní pracovat, zákonem zakázáno prodávat svou práci za její tržní
cenu.  Hans  Sennholz  poukazuje  na  skutečnost,  že  „přinejmenším  tři  miliony  nezaměstnaných
Američanů  dluží  svou  nezaměstnanost  této  pracovní  legislativě.  Jejími  hlavními  oběťmi  jsou
teenageři a nevzdělaní, nezkušení dělníci z etnických menšin.“301 Je ohromující, že člověk, který
tvrdí,  že  je  na  straně  chudých,  prohlašuje  tento  zákon  za  spravedlivý.  „Automaticky  prospěje
každému“ – každému, tedy, kromě: zaměstnavatelů, kteří musí omezit produkci kvůli narůstajícím
nákladům; spotřebitelů, kterým ubližuje nižší produktivita a vyšší ceny; a, obzvláště, chudých, které
není  možné  legálně  zaměstnat.  Ale  je  zde  naděje.  Jestli  ti,  kdo  kvůli  tomuto  zákonu  nejsou
zaměstnaní, budou volat k Bohu, On je vyslyší a pomstí. Přijde a zničí jejich utlačovatele, kteří
podporují takové nespravedlivé, nebiblické zákony.

Národní potravinová politika
Američané příliš jedí, a kromě toho jíme všechny ty věci, které Ronald Sider nemá rád, jako

jsou  cukr  a  maso  z  dobytka  krmeného  obilím.  Sider  proto  tvrdí,  že  všechny  industrializované
národy,  „zvláště pak Spojené státy a  Kanada,“ by okamžitě měly sestavit  národní potravinovou
politiku, v rámci které nám vláda bude říkat, co máme jíst, co je pro nás nejlepší. Když pro tentokrát
opomineme fakt, že odborníci na výživu spolu do velké míry nesouhlasí, „co je pro nás nejlepší“
(např.  celá  debata  ohledně  cholesterolu),  jakékoliv  skutečné  zavádění  takovýchto  programů  by
vyžadovalo  tyranické státní kontroly nad produkcí a distribucí potravin.  A zákony Bible taková
opatření ani v nejmenším nedovolují.  Jakékoliv „Ano, ale...“ argumenty jsou neplatné a ukazují
neochotu  podřídit  se  biblickému zákonu.  Je  pravda,  že  někteří  lidé  nejedí  vyváženou,  kvalitní
stravu. To ale není argument, proč se bouřit proti Božímu zákonu tím, že dáme státu moc měnit
jejich  stravovací  návyky.  Někteří  lidé  si  nečistí  zuby.  Podle  Siderových principů  bychom měli
prosadit  patřičné zákony, poskytnout každému občanovi zubní pastu a zubní kartáčky zdarma a
každý  den  večer  a  ráno  poslat  byrokraty  do  každé  domácnosti  a  vyzbrojit  je  zubní  nití
(nenavoskovanou), aby mezi občany prosazovali ústní hygienu. Dentální spravedlnost pro všechny.
Usmívejte se!

300 Sider, „Ambulance Drivers or Tunnel Builders“, s. 4nn.
301 Hans Sennholz, Age of Inflation (Belmont, MA: Western Islands, 1979), s. 155.



Sider se v u tohoto svého plánu neodvolává na Písmo. Místo toho říká: „Norsko dokázalo, že
národní potravinová politika znamená zásadní rozdíl.“302 Na tom se shodneme: Norsko, jeden z
nejsocialističtějších  států  na  světě,  je  v  hlubokých  finančních  problémech.  Norsko  úpí  pod
nejvyššími výrobními náklady na světě. Jeho systém sociální péče spolyká okolo 55 % norského
hrubého národního produktu. Každý průmyslový dělník dostává vysokou vládní podporu (loďaři
dostávají  příspěvky  asi  10  000  dolarů  ročně),  což  jen  znásobuje  problémy  norské  ekonomiky,
jelikož  to  velmi  důrazně  brání  jakýmkoliv  soukromým  investicím.303 Dejte  Ronaldu  Siderovi
kontrolu a  i  vy můžete mít  Ráj  pracujících.  Bauer  tento problém vystihuje velmi přesně:  „Stát
nemůže vytvořit nové, dodatečné produktivní zdroje. Politici a státní zaměstnanci, kteří řídí jeho
politiku,  nakládají  pouze  se zdroji,  které  jsou odkloněné ze  zbytku ekonomiky.  Rozhodně není
jasné,  proč by přehlížení a potlačování rozhodnutí  soukromých osob mělo zvýšit  přítok příjmů,
jelikož zdroje používané plánovači k nim musí být odvedeny z jiných produktivních veřejných či
soukromých použití.“304 

Proto „kontroly a opatření prosazované v rámci komplexního plánování obecně nemají nic
společného se zvýšením životního standardu občanů. Ve skutečnosti je tomu právě naopak, obvykle
je  snižují.“305 Mises  tuto skutečnost  shrnuje:  „Neexistuje  žádná jiná alternativa k totalitářskému
otroctví než svoboda. A neexistuje žádný jiný plán, jak dosáhnout svobody a obecného blahobytu,
než  nechat  pracovat  tržní  systém.  Neexistuje  žádná  jiná  cesta  k  plné  zaměstnanosti,  nárůstu
skutečné  mzdy a vysokému životnímu standardu běžných lidí,  než  cesta  soukromé iniciativy  a
svobodného podnikání.“306

Jestli je to pravda – a znovu a znovu bylo dokázáno, že socialismus nefunguje – proč v něj
inteligentní lidé jako Sider stále ještě věří? Odpověď najdeme v Římanům 1:21-23:

Ačkoli poznali Boha, neoslavili Ho jako Boha ani Mu neprojevili vděčnost, nýbrž
upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve
tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného
Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka...

Socialismus  je  náboženskou  vírou.  Jeho  pošetilost  –  jeho  neschopnost  si  poradit  se
skutečným světem – pramení z reality, že jeho přívrženci „vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a
sloužili tvorstvu více než Stvořiteli“ (Ř 1:25). Socialismus je náboženstvím člověka. Je produktem
humanismu. Není ničím jiným než uctíváním státu,  které vidí stát  jako svého Pána a Spasitele.
Odmítnutí Božího Slova je tedy zároveň odmítnutím rozumu. Lidé vidí fakta vždy v kontextu svých
výchozích předpokladů; socialistovo vnímání reality je zcela určené jeho uctíváním a klaněním se
všemohoucímu státu. Je zhypnotizován mocí.

Velký bojovník za  svobodu Adam Smith  měl  výraz,  kterým označoval  etatisty  –  člověk
systému.  Jeho  charakteristika  je  obzvláště  přiléhající:  jsme  pěšáky  v  šachové  partii  byrokratů.
„Člověk systému … má sklony být velmi moudrý ve svých očích a je často tak zamilovaný do
domnělé  krásy  svého  vlastního  dokonalého  plánu  vlády,  že  nedokáže  strpět  jediné  nejmenší
odchýlení od jakékoliv jeho části … zdá se, že si představuje, že může uspořádat různé členy celé
velké  společnosti  tak  snadno,  jako ruka uspořádává figurky na  šachovnici;  neuvědomuje  si,  že
figurky na šachovnici nemají žádný jiný způsob, jak se hýbat, než to, že jimi někam pohne ruka, ale
že na velké šachovnici lidské společnosti se každá figurka hýbe sama, a to zcela jinak, než jak by si
legislatura mohla přát s ní hýbat.“307

Právě to je jádrem veškeré socialistické politiky. Socialismus se k lidem nechová jako k
lidem stvořeným k Božímu obrazu. Socialismus je teorií moci. Nesmíme se dívat jen na údajné
ideály Ronalda Sidera – že chudí by měli mít dostatek, co jíst, že bychom všichni měli být zdraví,

302 Sider, Rich Christians, s. 214.
303 US News and World Report (20. únor 1978), s. 55; a Time (20. listopad 1978), s. 84.
304 P. T. Bauer, Dissent on Development (Cambridge: Harvard University Press, 1971, 1976), s. 73.
305 Tamtéž, s. 86.
306 Ludwig von Mises, Planning for Freedom (South Holland, IL: Libertarian Press, čtvrté vyd., 1980), s. 17.
307 Smith, Theory of Moral Sentiments, s. 380nn.



že bychom neměli žádostivě utrácet naše peníze za každou hloupost, kterou vidíme v reklamě, a tak
dále – ale musíme se zblízka a pečlivě podívat na to, jak těchto věcí chce dosáhnout. Sider chce
vidět posílení státu, aby stát pak prosadil jeho cíle v každé jedné oblasti života. Nikdy nesmíme
zapomenout, že to znamená použití zbraní k zajištění a prosazení poslušnosti lidí. Samozřejmě, že
tím  nenaznačuji,  že  dojde  k  přestřelce  pokaždé,  když  se  stát  bude  zabývat  řešením  nějakého
přestupku.  Toto riziko  však vždy existuje.  Ale  jediný konečný důvod žádat  po státu,  aby něco
prosadil, je to, že stát má zákonné právo nátlaku a donucování – a, prakticky řečeno, předseda Mao
řekl, že politická moc vyrůstá z hlavně zbraně. Ani nenaznačuji, že to, když stát používá násilí, je
vždycky špatně. Ale tato donucovací moc musí být používána jen tam, kde k tomu Bůh dal státu
pravomoc. Jakékoliv její jiné použití je zneužitím. Je vyvýšením státu na místo Boha.

 Je možné si představit, že Sider nedomyslel implikace svých požadavků. Je možné, že je
pouze velmi ignorantský, že není tak zlý, jak jsem naznačoval. Je pravda, že volal po „nenásilné
revoluci“, a že se zdá, že odsuzuje použití fyzické síly.308 Můžeme doufat, že je upřímný, ale to
nemění nic na skutečnosti, že jeho politika požaduje všechna možná násilná narušení svobody. Již
jsme viděli, že komplexní etatistické plánování neznamená nic jiného než koncentraci moci. A tato
koncentrace moci je něčím, co Boží zákon zakazuje. Proto je odsouzená k selhání. Nemůže vést k
nárůstu zdrojů, kapitálu ani produktivity. V důsledku nedokáže pro chudé udělat nic. To jediné, k
čemu  etatismus  kdy  povede,  je  soud  žárlivého  Boha  nad  takovou  troufalostí  a  domýšlivostí.
Siderovo volání po státních opatřeních a kontrolách povede pouze k tyranii a ničení.

„Nejzávažnější je nespravedlivé rozdělení potravin a zdrojů země.“

(Ronald Sider, Bohatí křesťané ve věku hladu, s. 18)

„Hle, moji otroci budou jíst, ale vy budete hladovět,
hle, moji otroci budou pít, ale vy budete žíznit. …

Protože tomu, komu je požehnáno na zemi,
bude požehnáno Bohem pravdy.“

(Iz 65:13-16309)
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PROROCKÉ POSELSTVÍ

Socialisté často používají starozákonní proroky, aby si ospravedlnili své etatistické metody a

308 Sider, „A Call for Evangelical Nonviolence“; viz také „To See the Cross, To Find the Tomb, To Change the World“ 
v theOtherSide (únor 1977), s. 16nn.

309 Pozn. př. Podle NASB. Tento překlad používá i HCSB.



politiku. Říkají: „Konec konců, proroci byli proti utlačování chudých; a my jsme proti němu také.“
Na první pohled se to může zdát přesvědčivé.  Proroci často měli  konflikty s  bohatými lidmi a
neustále  varovali  před  nebezpečím  žádostivosti  a  materialismu.  Otevřeně  promlouvali  proti
skutečnému útlaku  a  diskriminaci  chudých.  Často  lidem kázali,  že  takové  praktiky  povedou  k
Božímu soudu. Protože blouznění socialistů se věnují podobným tématům, to, že se identifikují s
proroky, se může na první pohled zdát jako něco oprávněného. Ale jak uvidíme v této kapitole,
rozdíl mezi biblickými proroky a „biblickými socialisty“ je skutečně obrovský – a, jak Sider říká v
jiném kontextu, „tato propast se každý rok zvětšuje.“

Posláním proroků bylo opakovat Boží zákon a aplikovat  ho do aktuální  situace.  Proroci
sloužili jako poslové řádu smluvního zákona izraelské teokracie a požadovali návrat k principům
sociální struktury, osobního chování a uctívání, které byly ustanovené Mojžíšovými knihami. Byli,
jak řekl E. J. Young, „strážci teokracie“: „Proroci měli stavět na základě mojžíšovského zákona a
vysvětlovat tento zákon národu. To z nich dělalo zachovávatele a obránce principů, na kterých Bůh
založil izraelskou teokracii.“310

Meredith Kline správně charakterizoval proroky jako prokurátory a žalobce, jako Boží posly,
kteří Božím vazalům připomínali jejich smluvní závazky a povinnost a varovali lid před důsledky
neposlušnosti. „Poslání starozákonních proroků, Hospodinových poslů, kteří prosazovali smlouvu,
která byla s Izraelem zprostředkována skrze Mojžíše, rozhodně musíme chápat v soudním rámci
smluvního soudního procesu.“311

Proroci tedy stáli pevně ukotveni v biblickém zákoně. Nešli za jeho hranice, ale prostě ho
aplikovali na problémy společnosti a přikazovali lidem činit pokání z jejich hříchů a vrátit se na
cestu poslušnosti pod Božím zákonem. Všechno, co řekli, bylo v naprostém souladu se zákonem. To
znamená, že ačkoliv velmi jasně kladli důraz na hřích utlačování chudých – mimochodem, nebylo
to jejich jediným důrazem – nikdy jako řešení situace neobhajovali etatistickou politiku a metody.
Nikde  nenajdete,  že  by  starozákonní  prorok  volal  po  kontrole  a  řízení  nájmů,  po  zákonech  o
minimální  mzdě  nebo  státem zaručených  pracovních  místech.  Proroci  nikdy nepožadovali,  aby
vláda  vytiskla  více  peněz,  nikdy nepožadovali  úvěrovou expanzi.  Nikdy neprosili  o  zahraniční
pomoc,  národní  zdravotnictví  nebo  omezení  zisků.  Nesnažili  se  institucionalizovat  závist  nebo
legalizovat krádež. Místo toho pracovali na znovuzavedení Božího zákona v každé jedné oblasti. To
je zásadní rozdíl mezi proroky a socialisty. Ačkoliv obě skupiny hovoří o chudých, obsah jejich
sdělení, jejich metologie a jejich cíle se naprosto liší.

Tohle  je  něco,  co  pečlivé  zkoumání  veškeré  prorocké literatury  ukazuje  více  než  jasně.
Kdybychom se však měli zabývat proroky více, vydalo by to na celou další knihu. Zúžíme tedy pole
svého zájmu a zaměříme se na jednoho proroka, který, jak se zdá, je oblíbencem socialistů víc než
kterýkoliv jiný. A tím je prorok Ámos. Jestli v celém Písmu někdo mluvil proti hříchům útlaku a
ekonomické nespravedlnosti, byl to právě Ámos. Z tohoto důvodu se socialisté chopí jeho malé
knihy, aby si jí ospravedlnili všechna možná etatistická řešení – a přece, jak uvidíme, Ámos je v tom
ve skutečnosti ani trošku nepodporuje.312

Ámos  začal  svou  službu  okolo  poloviny  osmého  století  před  Kristem.  Byl  pastýřem  a
farmářem v jižním království Judska, odkud ho Bůh poslal do severního království Izraele, aby
Izraelce varoval před blížícím se soudem. Izrael tou dobou prožíval období velkého bohatství a
prosperity,  ale zároveň byl ve fázi  „zapomínání na smlouvu“,  o kterém hovoří Deuteronomium
8:11-20:

Měj  se  na  pozoru,  abys  nezapomněl  na  Hospodina,  svého  Boha,  a  nepřestal

310 Edward J. Young, My Servants the Prophets (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1952), s.82.
311 Meredith G. Kline, By Oath Consigned: A Reinterpretation of the Covenant Signs of Circumcision and Baptism 

(Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1968), s. 52.
312 Části následujícího materiálu byly adaptovány z mé rubriky „Studie v Ámosovi“ (Studies in Amos), které 
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připravovaný komentář na Ámose.
Pozn. př.: Tento komentář nikdy nevyšel. Nahrávky Chiltonova vyučování na Ámose (a řadu dalších témat) jsou k 
dispozici zde: http://www.wordmp3.com/product-group.aspx?id=171. 
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zachovávat Jeho příkazy, nařízení a ustanovení, která ti dnes dávám. Jinak se najíš
a nasytíš,  postavíš si hezké domy a zabydlíš se,  rozmnoží se tvůj skot a brav,
přibude  ti  stříbra  a  zlata  a  všeho  budeš  mít  hodně,  ale  tvé  srdce  se  potom
pozdvihne a zapomeneš na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské
země, z domu otroctví … a řekneš si v srdci: Tento majetek jsem si získal svou
mocí a silou své ruky! Pamatuj tehdy na Hospodina, svého Boha, že On ti dává
moc získat majetek, aby naplnil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům, jak
je tomu dnes. I stane se, když opravdu zapomeneš na Hospodina, svého Boha,
půjdeš za jinými bohy, budeš jim sloužit a klanět se jim, varuji vás dnes, že jistě
zahynete. Jako národy, které Hospodin před vámi vyhubil, tak zahynete, za to, že
jste neuposlechli Hospodina, svého Boha.

A právě tohle se stalo v Ámosově době. Izrael osmého století zapomněl, že zdrojem jeho
bohatství je Bůh. Výsledkem bylo, že církev i stát byly zkažené a zkorumpované, bohatí utlačovali
chudé,  soudy  byly  pod  nadvládou  úplatků  a  političtí  vůdci  zdůrazňovali  jako  cestu  k  bezpečí
vojenskou moc, ne zbožnost. Společnost se stala tak převrácenou, že lidé už nedokázali rozlišit mezi
dobrem a zlem. Ámos k nim přišel  s  poselstvím trvalé  a  nepomíjející  autority  Božího zákona,
Božího soudu nad neposlušnými a naléhavé nutnosti činit pokání. 

Poté, co Ámos získal jejich pozornost tím, že hromoval proti hříchům okolních národů (Am
1:3-2:5)  –  což  je  skutečnost,  která  nám ukazuje  platnost  a  závaznost  zákona  mimo teokratická
království Izraele a Judska – obrátil své zbraně proti Izraeli a okamžitě začal řešit jeho hříchy v
oblasti ekonomiky. Spravedliví lidé čelili odsouzením, protože jejich bohatší nepřátelé podplatili
soudce, a chudí byli  prodáváni do otroctví kvůli  maličkostem (Am 2:6). Místo poslušnosti vůči
zákonům  přikazujícím  milosrdenství  vůči  chudým  bratřím  (Lev  25:25-28),  bohatí  Izraelci  je
zašlapávali do prachu. Docházelo k hrubé a vulgární nemorálnosti, dokonce možná i k ceremoniální
prostituci (Am 2:7). Chudým nebyly vraceny jejich zástavy, což bylo porušením zákonů o dluzích
(Dt 24:10-13) – a všichni zatím tvrdili, že jsou vroucími a zbožnými lidmi; dokonce se odvažovali
ukazovat „zisky“ ze svých hříchů ve svatyni (Am 2:8). Jejich reakcí na ty, kdo jim přinesli Boží
Slovo, byly pokusy je zkorumpovat – a pokud se to nepodařilo, umlčet je (Am 2:12).

Ámos do své obžaloby a veřejného odsouzení zahrnul i bohaté izraelské ženy (Am 4:1-3),
které nazýval „bášanské krávy“. Bášan byl dobře zavlažovanou, úrodnou oblastí, a tak byl bášanský
dobytek,  pochopitelně,  poměrně  tlustý  –  což  je  přesně  to,  co  chce  Ámos  ohledně  těchto  žen
podotknout. Obviňoval je, že utlačují a drtí chudé a potřebné. Toto obvinění přišlo ne proto, že by
samy osobně chudým něco udělaly, protože je pravděpodobné, že do kontaktu s chudými přišly jen
vzácně, pokud vůbec. Základem tohoto obvinění bylo, že měly velmi náročné a drahé požadavky na
své manžely. Jejich požitkářství a nestřídmost drtily ty, kdo byli pod nimi. Jak je to možné? Prorok
rozhodně nepodporuje socialistický mýtus, že příčinou chudoby je bohatství jako takové. Je několik
možných způsobů, jak zámožný život „bášanského hovězího“ mohl způsobovat útlak. Jelikož chudí
byli v Izraeli ignorováni, přepych těchto žen pravděpodobně přicházel kvůli zanedbávání desátků,
půjček s nulovým úrokem, paběrkování a podobně. Jejich slabí manželé se nebyli schopni postarat o
potřebné,  protože  chamtivost  jejich  žen  jim  znemožnila  podřídit  se  Božím  zákonům  v  těchto
oblastech.  Kromě toho nutili  chudé do otroctví  tam, kde to  nebylo nutné,  aby vydělali  několik
rychlých  šekelů,  místo  toho,  aby  byli  milosrdní.  Možná  si  brali  do  zástavy  nástroje  a  nářadí
produkce,  a  tak  porušovali  Boží  zákon  (Dt  24:6).  Pravděpodobně  si  také  účtovali  úroky  u
dobročinných půjček.

Existuje celá řada možností, jak si skrze porušování Božího zákona a útlak chudých zajistit
krátkodobý  finanční  příjem.  V  naší  době  jsme  vymysleli  metody,  které  jsou  ještě  mnohem
sofistikovanější. Jeden ze způsobů, jak Američané patřící ke střední třídě utlačují chudé skrze své
zámožné životy, jsou jejich platební metody. Když průměrný člověk chce nové stereo, auto nebo
ledničku, co udělá? Jde a zaplatí  za daný produkt plody své práce? Ne, platí svou MasterCard.
„Kupuje“ si ho na úvěr (tedy na dluh). To je žádostivost – a žádostivost je modlářstvím (Ko 3:5).
Ekonomickým důsledkem této rozšířené praxe je inflace, jelikož bankovní úvěry jsou možné pouze



skrze absolutně nebiblickou praxi bankovnictví s částečnými rezervami (banky půjčují mnohem více
peněz, než kolik skutečně mají ve svých rezervách). Počítač cvakne a Bum! Zbrusu nové peníze! A
když tyto nově stvořené peníze vtrhnou na trh, plán nabídky a poptávky najednou má falešné údaje,
a tak ceny začnou růst. Tyto vyšší ceny jsou nepohodlné, ale dlužníci ze střední a vyšší střední třídy
jsou  schopni  si  je  dovolit.  Ale  ti,  kdo  jsou  chudí,  si  nemohou  dovolit  nakupovat  za  inflací
nafouknuté  ceny,  které  žádostivost  jejich  bližních  způsobuje.  Můžeme  vinit  vládní  federální
rezervní  systém,  že  tuto  bezbožnou praktiku  dovoluje,  ale  také  banky,  že  vydělávají  peníze  na
něčem, co je v zásadě krádež.  Ale vláda by nic takového nedovolila, kdybychom to my nechtěli.
Kdyby vláda například zdarma poskytovala Američanům ze střední třídy večeře ze vší a červů,
nenašla by zájemce, protože tuhle záležitost rozhodně jíst nechceme. A jakákoliv vládní služba by to
rychle zabalila, kdyby ji nikdo nechtěl. Ale my kvůli své žádostivosti chceme úvěrovou expanzi, a
tak  nám  ji  vláda  poskytuje.  A tak  se  převalujeme  ve  svém  bohatství  a  luxusu  a  spokojeně
ignorujeme skutečnost,  že  jsme okradli  naše bližní  a že drtíme chudé. Prorocké kárání tlustých
izraelských krav se do značné míry týká i nás dnes. Bůh je za jejich utiskující žádostivost soudil a
bude soudit i nás.

Systém bankovnictví s částečnými rezervami může pracovat proti jakékoliv skupině, a to
podle toho, které skupině se podaří získat přístup k nově stvořeným penězům jako první. Například
– jestliže federální vláda bude mít masivní deficit – jestliže!!! (trocha humoru) – a rada Federální
rezervy vstoupí do celé situace a koupí část závazků vlády na základě toho, že stvoří nové, nekryté
peníze, vláda tyto nově stvořené peníze utratí na podporu svých příznivců a podporovatelů. Jestli
jimi jsou příjemci sociálních dávek nebo důchodci žijící ze sociálního zabezpečení, těmto skupinám
se na chvíli bude dařit lépe (přinejmenším do chvíle, kdy inflace zničí hodnotu měny, o sociálním
řádu nemluvě). Přepracovaní lidé ve střední třídě, kteří mají co dělat, aby vyšli s penězi, se možná
rozhodnou se nezadlužit (nebo si to nebudou moci dovolit). Ti uvidí, jak se jejich úspory propadají
inflační  stokou,  zatímco  chudí,  kteří  žádné  úspory  nemají,  si  udrží  své  životní  standardy  díky
přímému přístupu k  „indexovaným“ sociálním dávkám.  Ti  se  jako  první  dostanou  k  nekrytým
penězům, utratí je předtím, než klesnou na hodnotě, a nechají obchodníky a rodiny ve střední třídě,
ať se s tím nějak poperou – a to, s čím se mají poprat, je spořící účet, penzijní fond, renta nebo
naspořené pojištění, které jsou plné bezcenných papírových peněz.  

Se systémem bankovnictví s částečnými rezervami, který je dnes rozšířený po celém světě,
se vyplatí být součástí zvýhodňované skupiny, která má přístup k nekrytým penězům jako první,
předtím, než klesne jejich kupní síla. Postupem času můžeme očekávat třídní válku, jakou prožilo
Německo při masové inflaci v letech 1921-1923. Každý chce být zvýhodněným člověkem v tomto
závodě s inflací cen, která přichází s inflací peněz. Když tedy dnešní volič ze střední třídy má jen
krátkodobé  hledisko  a  hlasuje  pro  finanční  systém  založený  na  dluzích,  zpečeťuje  tak  zkázu
společenského řádu, který dovolil, aby střední třída dosáhla ekonomických výhod – společenského
řádu založeného na dobrovolné výměně, smlouvách, společenském míru a skutečných penězích.
Když  se  ignorantství  v  oblasti  ekonomie  spojí  se  závistí  a  když  je  pohání  falešný  pocit  viny,
výsledkem velmi snadno může být devastující sociální krize.

Ámos také na lidi útočil  kvůli  jejich prázdnému náboženství (Am 4:4-5; 5:4-7). Ačkoliv
běžným názorem je, že náboženství je pokusem člověka dostat se k Bohu, není to pravda. Nikdo
nehledá Boha (Ř 3:11) a Pavel nám říká, že skutečný cíl velké části náboženské aktivity lidstva je
zakrýt a zamaskovat jeho útěk před skutečným Bohem (Ř 1:18-25). A tak to bylo i s Izraelem.
Izraelci používali své uctívání jako pokus, jak utéct před Bohem a před požadavky Jeho zákona.
Házeli  Bohu  bezcenné  drobky  náboženskosti,  zatímco  On  požadoval  právo a  spravedlnost.
Despotičtí a utiskující Izraelci se stali odborníky na některé vnější prvky náboženství – podobali se
pašerákovi heroinu, který je velmi zásadový a svědomitý v dodržování dopravních předpisů. Ale
Bůh se nenechal ošálit. Izraelci se vším svým náboženstvím pošlapávali chudé, vynucovali si z nich
násilím úplatky, nedopřáli jim spravedlnost u soudů a žili ze svých krádeží (Am 5:11-12). Lidé,
kteří  se  proti  takovýmto  praktikám stavěli,  byli  umlčeni,  a  tak  nebylo  moc těch,  kteří  by  dali
otevřeně  najevo  svůj  nesouhlas  (Am  5:10,  13).  Zbožné  skutky  těchto  utiskovatelů  –  svátky,
shromáždění, oběti a písně – byly pro Boha ohavností, a On dával své naprosté znechucení nad nimi



jasně  najevo:  „Nenávidím a  zavrhuji...  nemohu  snést...  neoblíbím  si...  nepohledím...  Odstraň...
nechci slyšet...“ (Am 5:21-23). To, co Bůh chce, nejsou naše oběti, ale naše poslušnost (1. S 15:22-
23; Iz 1:11-20). Požaduje: „Ať se valí právo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok“
(Am 5:24).

Ale uctívání Izraele nebylo jen pokrytecké. Bylo také  synkretické, smíchané s pohanstvím
(Am 5:25-27).  Lidé  za  sebou  měli  dlouhou  historii  odpadlictví:  dokonce  i  během čtyřiceti  let
strávených na poušti neustále upadali do modlářství a jejich uctívání pravého Boha se mísilo se lží.
Jak se zdá, Izraelci s sebou dokonce celou dobu nosili pohanské modly a oltáře – a po všech těch
letech se nezměnili. Jejich „oběti“ ve skutečnosti nebyly skutečnými oběťmi. Bůh dokáže poznat
rozdíl  mezi  skutečným  uctíváním  a  naším  pokřtěným  sekularismem.  Nemůžeme  vzít  Bohaté
křesťany ve věku hladu, svázat je do kožených desek a nazvat je „Křesťanská ekonomie“. A stejně
tak  nemůžeme  naši  bezbožnou  přezíravost  vůči  chudým  a  trpícím  pokropit  svěcenou  vodou,
odmítnout jim potřebnou pomoc a nazvat to křesťanským správcovstvím. Oboje je bezzákonností.

Ámos pokračoval a spílal Izraelským mužům za jejich bezbožné důvěřování v „samařskou
horu“ (Am 6:1). Izraelci ve svém odpadlictví spokojeni, protože skládali svou důvěru ve svou prý
nedobytnou pevnost v Samaří (pravdou je, že byla silná; když přišla invaze Asyřanů, její obléhání
trvalo tři roky). Skutečné bezpečí národa může přijít pouze z milostivé Boží ruky: je požehnáním,
které  Bůh  dává  jako  odměnu  za  národní  poslušnost  (Dt  28:7).  Izrael  nebral  ohledy  na  svou
vykazatelnost  vůči  Bohu,  a  tak v aroganci  své deistické  víry,  že  Bohu nezáleží  na ekonomice,
„oddaloval zlý den“ (Am 6:3) a troufale předpokládal, že „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého“
(Sof 1:12).  Soud, centrum spravedlnosti,  se tak stal  místem násilí  a  útisku (Am 6:3).  Vládci  si
mysleli, že si tak shromažďují moc do vlastních rukou, ale ve skutečnosti tím zpečetili svou zkázu.
Bůh jejich skutky viděl.

V  posledním  seznamu  zločinů  Izraele  (Am  8:4-6)  Ámos  znovu  hovořil  o  utlačování
chudých. Izraelští obchodníci se rozčilovali a vztekali kvůli zákonům o sabatu; chtěli se vrátit do
práce  –  ale  jejich  „práce“  byla  bezzákonná.  Také  znehodnocovali  měnu  a  tak  způsobovali  její
inflaci. Cílem jejich obchodních aktivit bylo zotročit druhé a získat nad nimi kontrolu. Pamatujte,
Boží zákony mají soucitnou strukturu a podstatu: otroctví bylo milosrdným způsobem, jak chudému
dlužníkovi umožnit, aby se znovu postavil na nohy – a i tehdy bylo otroctví až poslední možností.
Bůh přikázal majetným, ať omezí své požadavky na ty, kdo jsou bezmocní, ať neodírají chudé o
jejich  posledních  desetníky.  Ale  mnoho  obchodníků  v  Izraeli  odmítlo  poslouchat.  Celá  jejich
ekonomická aktivita byla spočítána tak, aby dupala po těch, kdo byli pod nimi.

Kvůli tomu všemu Ámos vyhlašoval Boží soud: Izrael bude zničen Asýrií  a odveden do
zajetí. Nikdo neunikne (Am 2:13-16; 4:2-3; 9:1-4) a přežije pouze maličký ostatek (Am 3:12; 5:3).
Navíc, jelikož Izraelci neustále odmítali Boží Slovo, Bůh na ně sešle „hladomor po Bibli“: Boží
Slovo jim bude vzato a lidé nebudou moci slyšet spásné poselství Božího zjevení (Am 8:11-13).

Ámosovo  poselství  do  velké  míry  souviselo  s  přestupováním ekonomických  ustanovení
Božího zákona. Problémem Izraelců nebylo, že by neměli svá ranní ztišení – jejich náboženství ve
skutečnosti  bylo  velmi  devocionální.  Ámos  do  našeho  dneška  promlouvá  velmi  mocně.  Před
požadavky Božího zákona se nemůžeme schovat. Ironicky, v posledním vyhlášeném soudu (Am
9:1)  se Hospodin zjevuje vedle oltáře,  tedy právě na tom místě,  kde se před Ním Izrael  snažil
schovat. Nikdy se před Ním neschováme. Nemůžeme si vymyslet našeho vlastního boha – boha,
který bude tak pohodlně „duchovní“, že nám u Něj projde jakýkoliv úskočný ekonomický útlak,
jaký se nám zlíbí.  Bůh je Tím, kým  On říká, že je. Jestliže opovrhujeme Jeho zákony, zatímco
tvrdíme, že jsme Jeho věrným lidem, jen tím na sebe přivoláme větší soud. Izrael odmítl Boží Slovo
skrze Ámose, a tak byl brzy zničen. A jestli budeme my pokračovat v našem nevěrném náboženství,
které postrádá dobročinnost a milosrdenství, budeme také zničeni.

Ale Ámos nikdy nehledal odpovědi u socialismu nebo etatismu. Nikdy neřekl, že je špatné
mít zisky, nebo že je nespravedlivé mít majetek. To, co na těchto věcech bylo špatné a hříšné, bylo
to, že byly získány porušováním podrobností Božího zákona. Ámos se nesnažil vzbudit závist tím,
že  by  srovnával  příjmy  bohatých  a  chudých  a  poté  předpokládal,  že  bohatství  boháčů  je
nespravedlivé. Místo toho jmenoval jejich hříchy: vydírání, stranění u soudu, falešné míry a váhy,



znehodnocování  měny,  neposlušnost vůči zákonům ohledně chudých, falešná reklama, smilstvo,
náboženský synkretismus, pokrytectví a tak dále.  Neřekl však, že jejich zisky jsou nespravedlivé
prostě proto, že jsou vysoké. Nežádal, aby se pohanským národům, které upadaly do chudoby kvůli
Božímu soudu nad jejich bezbožností, poslala zahraniční pomoc. A, především, nepožadoval státní
zásahy na trhu. Ve všem tomto odsuzování hříchů Izraele nikdy neztratil ze zřetele Boží zákon.
Zákon symbolicky ztvárnil olovnicí (Am 7:6-9), ukázal na něj jako na standard míry, podle kterého
měl  národ být  souzen (sr.  Iz  28:17).  Pro Ámose nebyl  standardem soudu on sám nebo pocity
chudých nebo teorie populárních nebo disidentských ekonomů. Věděl, že „hřích je bezzákonnost“
(1. J 3:4).313

Ronald Sider a další tvrdí, že svým voláním po soucitu s chudými oživují poselství proroků.
Ale rozdíl mezi nimi je zásadní a rozhodující. Moderní socialističtí proroci odmítli olovnici a míru
Písma. Ačkoliv Siderovo dovolávání se spravedlnosti je chvályhodné, jeho standard spravedlnosti
je  ve  skutečnosti  bezzákonný.  Nepožaduje  po  boku  biblických  proroků  návrat  k  biblickým
zákonům, které nařizují osobní péči o chudé na úrovni jednotlivců. Místo toho požaduje etatistické
intervence, které jsou socialistickým konceptem, který Bible naprosto a zcela odmítá. Sider také
obhajuje krádež skrze většinové hlasování a myslí si, že drancování bohatých chudým pomůže. Ale
Boží  požehnání  nejsou  něčím,  co  by  vycházelo  z  hromadění  zločinů  –  to  může  přinést  pouze
rychlejší zničení, a to bohatým i chudým.

Ámos  chtěl  spravedlnost.  Ale  spravedlnost  pro  něj  znamenala  poslušnost  vůči  Božímu
zákonu. Chtěl, aby hladoví byli nakrmeni. Ale viděl, že to může přijít pouze skrze návrat k Božímu
Slovu. Jestli lidé budou dodržovat Boží zákony, On jim požehná každým způsobem – a jedním z
těchto požehnání (které je v socialistickém státě nemožné) bude zvýšená produktivita:

„Hle, přicházejí dny,“ je Hospodinův výrok,
„kdy se přiblíží oráč k ženci
a ten, kdo lisuje hrozny, k rozsévači;
z hor bude kanout sladké víno
a všechny kopce budou oplývat hojností.“
(Am 9:13)

Když nic nebrání zbožné obchodní činnosti a lidé se věnují oslavování Boha skrze rozvíjení
produktivního potenciálu země, poslušnost vůči Božím zákonům a péči o potřebné a v tom všem
pamatují,  že Bůh je tím, kdo jim dává moc získat majetek,  On jim otevře nebeské průduchy a
způsobí,  že  země ponese plody v ohromujícím množství.  Ámosovo proroctví  o  produktivitě  se
naplní jen tehdy, když se národ vrátí ke svému Bohu a k zákonům Písma. Ronald Sider tím, že
překrucuje poselství proroků, pouze oddaluje tento den hojnosti. Ve skutečnosti pomáhá k naplnění
jiného Ámosova proroctví:

„Hle, přicházejí dny,“ je výrok Panovníka Hospodina,
„kdy pošlu na zemi hlad...“

„...tento druh napětí (pocitů viny), který zmiňujete,
je neoddělitelnou součástí poselství...“

(Ronald Sider, The Wittenburg Door, Říjen/Listopad, s. 15)

313 Pozn. př.: V originále je v této pasáži řecký výraz ἀνομίαν, anomian, tedy bezzákonnost; v češtině tento překlad 
používá Pavlík, blíží se mu i ČEP a BK, v angličtině například překlady ESV, RV, NASB, KJV, NKJV. ČSP je zde 
nekonzistentní, protože na řadě dalších míst (např. Mt 23:28; 24:12; 2. Te 2:3, 8) tento výraz překládá jako 
„bezzákonnost“.



„Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“

(Ex 20:16 ČEP)

15

PŘIPRAVOVÁNÍ CÍRKVE NA OTROCTVÍ

Politika státních intervencí nedosahuje cílů, ke kterým se hlásí. Ani jich dosáhnout nemůže,
jelikož porušuje Boží přikázání a tento svět je Jeho světem. Zahraniční pomoc nepomáhá chudým;
řízení cen vytváří nevyrovnaný, chaotický trh; zákony o minimální mzdě vedou k nezaměstnanosti;
omezování zisků zvyšuje cenu pro spotřebitele; vynucovaná ekonomická rovnost znamená radikální
politickou nespravedlnost  a nerovnost.  Stručně řečeno, všechny pokusy státu zbavit  se chudoby
nějakým způsobem slouží k jejímu zhoršení. Také jsme však viděli,  že etatismus má jiný, často
nepřiznaný cíl: nadvládu nad lidmi. Tato touha po moci je to jediné, co etatismus dokáže uspokojit –
a  to  jen  tak  dlouho,  dokud  Bůh  zadržuje  svůj  soud.  Požadovat  etatismus  znamená  požadovat
nadvládu a kontrolu – nic více, nic méně. Skutečným cílem narůstajících a přibývajících vládních
intervencí je totalitářství.

Jakou úlohu hraje Ronald Sider v ustanovování totalitního státu? Ačkoliv Sider opakovaně
volá po etatismu, etatismus není hlavním důrazem knih, které pod jeho jménem vycházejí. Mnozí
by se nás dnes pokoušeli přesvědčit, že potřebujeme většího Velkého bratra. Ale Siderova funkce v
Revoluci je něco mnohem více specializovaného. Ať už je vypočítavým propagandistou nebo pouze
ignorantním nástrojem v rukách jiných (důkazy důrazně ukazují na první možnost), tak jako tak
slouží kauze totalitářství způsobem, jakým mu například Marx a Kenyes nebyli schopní sloužit.
Důvody jsou dva: jeho oblast působnosti a jeho poselství.

Polooficiální pozice Ronalda Sidera jakožto teologa mu dává jedinečný přístup k pozicím
vlivu, kterých jiní etatisté nemohou dosáhnout. Tvrdí, že je křesťanem, a jeho spisy jsou pokropené
biblickými  citacemi.  Učí  na  škole,  která  připravuje  muže  na  službu.  Je  zván,  ať  přednáší  v
křesťanských  sborech,  na  vysokých  školách,  seminářích  a  konferencích.  Jeho  knihy  vydává  a
distribuuje  důležité  křesťanské  vydavatelství  a  já  sám  jsem  zatím  neviděl  jediné  křesťanské
knihkupectví, které by nemělo jeho knihy. (Jeden obchod nedaleko odsud odmítá prodávat jakékoliv
knihy, které podporují a vyvyšují biblický zákon, zatímco Siderovy knihy, které obhajují krádež,
jsou  vystavené  na  prominentních  místech.)  Jeho  články  vycházejí  v  předních  křesťanských
magazínech. Je zjevné, že mluví z velmi vlivné platformy. Lidé slyší jeho poselství a více a více ho
přijímají. (Při rozhovoru s křesťanskou učitelkou, se kterou jsem se poprvé setkal, jsem zmínil slovo
biblický.  Okamžitě  předpokládala,  bez  jediného  jiného  důvodu,  že  hovořím  o  Siderovi  a  o
Evangelikálech pro sociální akci.)

Siderovo poselství  je  konkrétně poselstvím viny.  V jedné z předchozích kapitol  jsme se
zaměřili na některé z mnoha způsobů, jak se v nás Sider pokouší vzbudit pocity hanby, rozpačitosti,
studu a poníženosti kvůli požehnáním, která přijímáme z Boží ruky a ze kterých se těšíme. Ze všech
stran na nás směřuje závist skrze zkušenou manipulaci klamy, falešnými závěry,  překrucováním
faktů a špatnými výklady Písma. Závist se pak převrací dovnitř a stává se vinou – ne v biblickém
smyslu  skutečného,  morálního  přestoupení  Božího  zákona,  ale  ve  smyslu  psychologické,
sociologické viny, pocitu toho, že jsme vinní a zodpovědní za závist druhých. A pravděpodobně
žádný nástroj totalitářství není tak důležitý a významný, jako je schopnost vzbudit v lidech pocity



viny.
Proč je tomu tak? Je to kvůli  vztahu  viny a  ztráty svobody.  Jestliže je člověk zotročený

vinou,  je  bezmocný.  Dítě,  které  se  cítí  vinné,  protože  neudělalo  domácí  úkol,  není  schopné
interagovat se svými spolužáky a učitelem s jistotou a sebedůvěrou. Obchodník, který se cítí vinný,
že se dopustil nějaké chyby, není schopný se plně zaměřit a soustředit na úkoly, které ho čekají.
Když jsme zahanbení – „vinní“ – protože jsme zapomněli na něčí narozeniny nebo výročí, jsme
hůře schopní s ním něco řešit.  Znal jsem několik vysokoškolských studentů, jejichž pocity viny
kvůli  jednomu  nebo  dvěma  případům  nedochvilnosti  byly  tak  velké,  že  začali  vynechávat
přednášky, aby se nemuseli s profesorem setkávat; nakonec předmět vzdali úplně. Vina je extrémně
mocnou silou; když ji cítíme, jsme roztržití,  zmatení a neschopní. Nedokážeme si uvědomit své
skutečné  zodpovědnosti  a  povinnosti,  a  tak  se mnohem snáze  necháme druhými zmanipulovat.
Stáváme se příliš závislými na druhých, necháváme je za sebe rozhodovat a začínáme se vyhýbat
nutným konfrontacím a  nezávislým skutkům.  Stáváme se  otroky.  Naše  vnější,  sociální  otroctví
vychází z otroctví srdce a mysli.

Jedním z nejpozoruhodnějších příkladů moci viny – událostí, která změnila směr historie –
je  život  krále  Harolda  Anglického během invaze  Normanů v roce  1066.  Harold  byl  inspirující
vůdce, neobyčejně schopný nakazit druhé horlivou věrností a poslušností. Během své krátké vlády
čelil  dvěma velkým krizím – a  ty  se  odehrály méně než tři  týdny po sobě.  První  byla bitva u
Stamfordského mostu, ve které Harold úspěšně odrazil pokus norského krále o ovládnutí Anglie.
Druhou krizí byla bitva u Hastingsu, kterou bojoval a prohrál proti Normanům vedeným Vilémem
Bastardem (později známým jako Vilém Dobyvatel – což nám ukazuje, co se děje, když historické
knihy píší  vítězové).  Jedním důležitým důvodem pro  rozdílný  výsledek těchto  dvou bitev  jsou
uvažování a stav mysli krále Harolda, které před konfliktem s Vilémem prošly zásadní změnou.
Zatímco  se  připravoval  na  bitvu,  dostal  zprávu  o  tom,  že  ho  papež  exkomunikoval  a  dal  své
požehnání Vilémovi. Ukázalo se, že se jednalo o sebenaplňující proroctví: Harold jednal, jako by z
něj byl vysát veškerý život. Když šel do bitvy proti Vilémovi, nebyl schopný vést své muže. David
Howarth píše, že významným rozdílem oproti bitvě u Stamfordského mostu bylo to, že „...anglická
armáda se nikdy nepohnula. Nikdy se nezachovala, jako by dostala rozkaz od velitele: celý den stála
tam, kde byla, jen se zcvrkávala, jak se její počty zmenšovaly. Nikdy nepodnikla soustředěný útok a
nakonec  ani  soustředěný ústup.  Buď Harold  nikdy žádný rozkaz  nedal,  nebo ho armáda nikdy
nevykonala. … Celá podivně pasivní bitva, kterou Harold bojoval, se zdá fatalistická – jako by ani
nebojoval o vítězství,  ale  pouze čekal,  až  se projeví  Boží soud. Jeho chování  u Stamfordského
mostu a u Hastingsu se zcela lišilo. Obě bitvy trvaly stejně dlouho a byly stejně tvrdé; armády byly
téměř vyrovnané; avšak v první bitvě Harold neustále útočil, zatímco ve druhé vůbec. V první bitvě
a během celého vývoje u Yorku nepochybně každého inspiroval; ve druhé však neukazoval žádné
známky vůdcovství. Choval se jako jiný člověk: něco se v něm během těch osmnácti dní změnilo.
… Držel  se  vzadu a  můžeme předpokládat,  že  většina  mužů vpředu celý  den  čelila  smrti  bez
jediného slova povzbuzení nebo příkazu od krále, za kterého bojovali.“314

Vina vede k pasivitě a programuje člověka k prohře. Důležitost této skutečnosti v kontextu
totalitářství ani není možné dostatečně zdůraznit. Jestliže lze celou společnost donutit, aby se cítila
vinnou, nebude schopna odolat zotročujícímu státu:  je připravena k tomu, aby byla dobyta. Právě
vzbuzování viny je už dlouho známé jako zdaleka nejúčinnější metoda, jak z lidí učinit pasivní a
poddajné  loutky,  neschopné  odporu  vůči  etatistické  nadvládě  a  kontrole.  Velkým  aspektem
komunistického ovládnutí Číny byla manipulace závistí a vinou, která probíhala skrze organizování
komunitních diskuzí „na téma důležitých otázek, jako je ‚Kdo podpořil koho?‘ a ‚Díky komu kdo
zbohatl?‘, a povzbuzování ukřivděných, ať ‚Vyplivnou svou hořkost‘ … komunistické zneužívání
rozhořčenosti a křivd bylo pravděpodobně systematičtější než cokoliv jiného v minulosti.“315

A právě přesně tohle Sider dělá. Vrší vinu rychle a kvalitně: jsme vinní, protože jíme maso,
cukr, ryby a banány; jsme vinní, protože pijeme víno a kávu; protože máme zisky; protože máme
oblečení  ve skříni  navíc;  protože  máme zelené  trávníky;  dokonce  i  proto,  že  žijeme v  Severní

314 David Howarth, 1066: The Year of the Conquest (New York: The Viking Press, 1977), s. 176nn.
315 John Meskill, An Introduction to Chinese Civilization (Lexington: D. C. Heath and Company, 1973), s. 324nn.



Americe. Sider schvaluje kacířský, zákonický postoj, že kdokoliv, kdo žije na vyšší úrovni, než jsou
jen  naprosté  základní  životní  potřeby,  půjde  do  pekla.316 Povzbuzuje  skupiny,  aby  si  vzájemně
přezkoumávaly a hodnotily výdaje podle jeho závistivých standardů. Praktické důsledky takovéto
taktiky najdeme v kterémkoliv vydání jeho časopisu theOtherSide, kde se autoři pravidelně bičují za
svou neschopnost být „zcela odevzdáni“ ideálu ekonomické a populační stagnace a vyznávají své
občasné touhy dát si steak nebo jinou zlotřilou pochoutku.

Jelikož vina produkuje neschopnost, jejím dalším důsledkem je, že vede lidi k tomu, aby
volali  po  více  a  více  státních  kontrolách.  Pasivní  populace  je  nejen  poddajná,  tvarovatelná  a
poslušná; vyloženě a jasně vítá státní intervence. Siderova chytrost v těchto otázkách je ďábelská.
Za prvé, říká nám, že miliarda lidí hladoví kvůli našim stravovacím návykům. Poté na své vinou
pohlcené čtenáře naléhá, ať omezí svou spotřebu hovězího. To ale nestačí, protože „pokud člověk
nezmění i veřejnou politiku, hlavní důsledek, který může jeho snížení spotřeby masa mít, je to, že
umožní Rusům příští rok kupovat více obilí za nižší ceny nebo že přesvědčí farmáře zasít méně
pšenice“317 – a jen pomyslete na to,  o kolik vinnější bychom byli pak! A tak jsou poddajné masy,
které  čtou  Sidera  –  které  připravila  řada  let  etatistické  indoktrinace  ve  státních  školách  –
manipulovány tímto střídáním závisti, viny a beznaděje k tomu, aby požadovaly striktnější kontroly,
širší legislativu, zvyšování státních zásahů a více svázanosti a otročení. Vinní lidé, neschopní řešit
problémy života, budou spaseni státem.

A Siderův cíl ustanovení tíživého, utiskujícího režimu se daří. Křesťané se stali posedlými
svými vlastními smyšlenými proviněními (zatímco zcela ignorují své skutečné porušování Božího
zákona), mučí se svou zločinnou neschopností nakrmit hladové, jsou plní výčitek a hanby, protože
mají tajnou slabost pro zmrzlinu, trápí se rýpavými obavami ohledně toho, kolik jejich dovolená
přispívá ke světové chudobě, přemýšlejí, kolik dětí kvůli nim zemře – touží po dni, kdy vláda bude
mít dostatek moci, aby tyhle všechny otázky rozhodla a sňala z jejich ramen to rostoucí břímě.

I církve už jsou zotročené. Bez ohledu na virvál okolo „Nové křesťanské pravice“, mnoho
pastorů šoupe nohama podél čáry, kterou ji nakreslila vláda. Kdy váš kazatel naposledy otevřeně
mluvil proti nekrytým papírovým penězům a úvěrové expanzi? Chce vůbec vědět, co tato slova
znamenají? Jistý dobře známý pastor v Jižní Kalifornii má velmi silná osobní přesvědčení ohledně
homosexuality,  potratů,  Dodatku  o  rovných  právech318 a  dalších  moderních  příkladech  našeho
národního  odpadnutí.  Z  jeho  kázání  byste  to  ale  nikdy  nepoznali,  protože  o  těchto  věcech  ani
nepípne. Příliš mu záleží na daňových výjimkách pro jeho naleštěný, nový chrám, na kterém je
obrovská hypotéka. Nechce o ně přijít, a tak mlčí. V podstatě je státním agentem, kterého děsí, jaké
by mohlo mít následky, kdyby se postavil na odpor proti tyranii.

Lidé přemožení strachem a vinou jsou neschopní boje. Čím více je Církev zotročená, tím
těžší pro ni bude odolávat tyranským výbojům státu. Čím více se zaobíráme těmito hříchy ze světa
fantazie – těmito „přestoupeními“, o kterých Bible neříká jediné slovo – tím méně budeme schopni
poslechnout Boží příkaz uplatňovat nadvládu nad zemí. Pod marným bludem falešné viny bude
Církev ustupovat a přenechá již dobyté území ďáblově neoprávněné vládě. Jeho emisaři usilují o to,
aby odvrátili Boží lid od jeho skutečného poslání podrobit si celý svět a plně rozvinout všechny
zemské zdroje, a to tím, že Církev posílají na prázdná, neužitečná a bezcenná tažení proti iluzorním
větrným mlýnům. Žel, mnozí v Církvi díky své kultivované a pěstěné neznalosti Písma poslouchají
lži svých nepřátel.

 Zajetí Církve je pro strategii etatistů zásadní. Jestliže Církev může být přesvědčena, aby
opustila své poslání,  nic na zemi nedokáže zabránit  tyranii vlád šílených po moci.  Boží lid byl
osvobozen ze svého otroctví hříchu – a proto v důsledku z otročení čemukoliv, co není Bůh – a
nenechá  se  snadno  ovládnout  lidmi;  ve  věřícím,  na  rozdíl  od  nevěřícího,  není  žádné  vrozené
otroctví. Navíc, Boží lid byl vzkříšen s Kristem (Ef 2:6); Kristus jako náš Zástupce sedí na trůně

316 Sider, Rich Christians, s. 172 [s. 164]. To zjevně znamená, že je zákoníkem v prvním smyslu zmiňovaném v naší 
diskuzi v 1. kapitole.

317 Tamtéž, s. 205 [s. 192].
318 Pozn. př.: Dodatek americké ústavy Equal Rights Amendment, který v řadě oblastí de facto popíral/popírá 

rozdílnost mužů a žen a nesl v sobě rozšíření „práv na potrat“, právo homosexuálů na uzavření manželství, zrušení 
toalet jen pro jedno pohlaví atd. Řady z těchto cílů dosáhli socialističtí liberálové jinými cestami o léta později.



veškeré moci, vysoko nad každou mocností a nad všemi panstvy, jako svrchovaný Pán nade všemi,
kteří mají vládu a autoritu (Ef 1:20-22). Ježíš je Král králů a Pán pánů (Zj 19:16); a my vládneme s
Ním, vedeme válku a vítězíme. Žádný stát –  žádný – nemůže úspěšně komandovat Boží lid. My
jsme králové; ti, kteří nám odporují, musí být rozdrceni na prach: národ, který nám nebude sloužit,
zahyne (Iz 60:12).

Vždyť Hospodin je Nejvyšší, je hrůzu vzbuzující král,
veliký nad celou zemí!
Podrobuje nám národy,
podrobuje národy pod naše nohy.
(Ž 47:3-4)

Proto je pro Satanův plán kriticky důležité, aby Církev oklamal tak, aby si myslela, že je
bezmocná.  A jestliže  je  Církev  obluzená  manipulátory  vinou,  jestliže  je  vysátá  a  její  zápal  je
podkopán a podemlet, náš národ je ztracený. Křesťané jsou ti jediní, kdo mají moc podmanit si
Zlého; jen my sami můžeme poskytnout morální sílu obstát proti zotročujícímu státu, jelikož princip
svobody v Kristu nás osvobodil od otroctví lidí; jen my sami můžeme zachránit a zachovat naši
zemi od zničení, jelikož my jsme sůl země. Ale jestliže přijde den, kdy ztratíme naši chuť, budeme
odvrženi společně s pohany.

Rádi bychom si říkali,  že něco takového se Božímu lidu nikdy nemůže stát – to je však
ďábelskou lží, která nám má dát pocit bezpečí v samotném chřtánu zkázy. Stalo se to církvím ve
Francii v roce 1789; v celé Evropě v roce 1848; v Rusku v roce 1917; v Německu v roce 1933. V
každém z těchto případů se církve staly bezmocnými – kvůli vině, strachu či prospěchu; a vždycky
proto, že Církev opustila Boží Slovo jako jediný standard pro každou oblast života. Neříkejte si, že
se to nemůže stát tady. Znamenalo by to říkat, že můžeme všecko  bez Krista. Neříkejte si, že se
skrze dnešní krizi nějak propatláme: Kristus nás nepovolal k patlání se, ale k vítězství. Život je bitva
– ne, více: život je válka až na smrt se silami temnoty. Nemůžeme se jen snažit neustupovat. Jestliže
nejdeme  vpřed  a  nedobíjíme,  budeme  dobiti.  Jestliže  neshromažďujeme  s  vítězným  Kristem,
rozptylujeme.  Není  zde  žádné  neutrální  území,  žádná  přijatelná  umírněnost  nebo  kompromis.
Jestliže Ronald Sider a jeho ideologičtí kolegové uspějí, mé děti ještě předtím, než dospějí, dost
možná budou otroky bezohledné byrokracie. A vaše děti se k nim připojí.

Tohle  není  nějaký  abstraktní  problém  z  věže  vysoké  filozofie;  nejde  o  nafouknutou,
bezvýznamnou debatu mezi  abstraktními teologiemi.  Pokud jde o konkrétní  politické programy,
způsoby, jak je prosazovat, a omezení státní moci, Sider sám se vyjadřuje dost vágně. Je vágní
ohledně toho, kolik majetku znamená nemorální bohatství. Co ale říká dostatečně jasně, je to, že
potřebujeme více nuceného přerozdělení majetku. Máme příliš majetku. Když se vágní standardy
spravedlnosti  spojí  s  emocionálním zobecňováním,  výsledkem může  být  mnoho  viny.  A to  je,
samozřejmě, celá pointa.

Ani se nejedná čistě o politickou nebo ekonomickou otázku; nesmíme si myslet, že bychom
tuto práci mohli přenechat „profesionálům“. Nadvláda je úkolem každého muže a každé ženy v
Božím Království.  Bůh  vás činí  zodpovědnými a  vykazatelnými za  budoucnost  vašich  dětí.  Vy
musíte odvést potřebnou práci. Jestli se svého poslání vzdáte, přinášíte tím na své potomky Boží
soud. Není úniku. A nikdy, nikdy si nemyslete, že budete vytrženi ze země předtím, než začnou
potíže. To je snem retreatismu, který nás oslepuje k pravdě. Je to troufalost: proč by pro vás Bůh
měl udělat něco, co neudělal pro jiné? Byli křesťané vytrženi před inkvizicí? Bylo vytrženo těch 10
000 mužů, žen a dětí, kteří byli během Bartolomějské noci v Paříži zabiti ve svých postelích? Jsou
křesťané, kteří trpí pod útlakem ze strany etatistů po celém světě, denně vytrhováni? Uvědomte si,
co se Ježíš modlil ke svému Otci:

Neprosím, abys je vzal ze světa,
ale abys je zachoval od Zlého.
(J 17:15)



Náš Pán se za nás nemodlil, abychom byli vytrženi z problémů života předtím, než skončí
Boží konfrontace se Satanem v tomto světě. Modlil se, abychom nebyli ďáblem přemoženi. A je na
místě, abychom se báli, že ti, kdo myslí jen na útěk, už byli přemoženi. Není jiného úniku, než je
smrt.  Musíme  si  vybrat  mezi  vítězstvím  a  prohrou,  dobýváním nebo  útěkem,  nadvládou  nebo
otroctvím – v čase a na zemi.319

Posláním Ronalda  Sidera  je  omezovat  a  ochromovat  Církev,  bránit  jí  v  naplnění  jejího
Bohem  uděleného  úkolu;  je  totiž  dostatečně  dobrým  teologem  na  to,  aby  chápal,  že  historie
následuje Církev. Jestliže jsou Boží lidé neschopní a bezmocní, svět je zotročen hříchem; když jsou
svobodní, svět nachází svobodu v Kristu. Klíčem k etatistické kontrole je udržet Církvi na očích
klapky, aby neznala ani své poslání ani směšnou slabost svých nepřátel.

Vítězství náleží Božímu lidu. Jestliže ustoupíme, Bůh nás roztříští a dá povstat jiné generaci,
která Ho bude následovat v dobývání a podmaňování národů. Naše poslání uspěje; národy budou
zučedničeny k poslušnosti víry. Jestli se tomu nebudeme věnovat my, udělají to jiní. Ale jestli se
tomu nebudeme věnovat, budeme vyhozeni a pošlapáni pod nohama lidí – lidí, kteří si z nás udělají
své otroky. Jestliže budeme poslušní, nemusíme se bát. Vládneme s Kristem. Na naší straně a nám k
dispozici je všemocný Pán Bůh, který pro svůj poslušný lid hýbe nebesy i zemí. Nevolá nás do
bitvy, abychom bojovali sami. Volá nás, ať jdeme s Ním, skrze bitvu k vítězství.

Část II
BUDOUCNOST CHUDOBY

16

ZÁKLAD EKONOMICKÉHO RŮSTU

Jak  jsme  viděli,  jediným  způsobem,  jak  je  možné  dosáhnout  skutečného  bohatství  pro
všechny, je zvýšit produktivitu skrze investici kapitálu. Tam, kde trhu nepřekáží inflace měny nebo
omezení  investic  a  příjmů,  naplňování  poptávky  a  potřeb  spotřebitelů  skrze  zvýšení  produkce
povede ke zvyšování skutečné mzdy a ke snižování cen pro všechny. Gustavo R. Velasco z Mexika
píše: „Základní překážka, která brání mexickým dělníkům v tom, aby měli stejně vysoké mzdy, jaké
dostávají  američtí  pracující  …  spočívá  prostě  ve  skutečnosti,  že  naše  produkce  na  hlavu  je
mnohokrát nižší, než jak je tomu u našich sousedů, protože naši sousedi nepracují sami, ale pomáhá

319 Viz David Chilton, Paradise Restored: A Biblical Theology of Dominion (Tyler, TX.: Reconstruction Press, 1985; v 
češtině: Uzdravený ráj: Biblická teologie nadvlády; Antiteze, 2018).



jim největší nahromadění kapitálu v historii.“320

Toto nahromadění kapitálu a investic však nevyskočilo jen tak odnikud. Jelikož člověk je
stvořený k Božímu obrazu, je vrozeně náboženskou bytostí: každý aspekt jeho života bude odrážet
jeho vztah vůči Bohu. Kultura člověka je proto nutně náboženská a smluvní, jak zdůrazňoval Henry
Van Til: „Jelikož náboženství vychází ze srdce, je svou podstatou totalitní. Není to ani tak, že by
dovršovalo kulturu, ale dává jí její základ a slouží jako základní předpoklad každé kultury. I tam,
kde se víra a její náboženské kořeny otevřeně odmítají, tiše funguje náboženství, jako například v
případě ateistického komunismu. Skutečně sekulární kultura nikdy neexistovala...“321

Náboženský základ kultury vždy nese ovoce ve sféře ekonomiky. Dlouho ustanovené zvyky
a tradice se nemění tak rychle jako teoretické spekulace. Když je proměněn náboženský základ
kultury, nějakou dobu trvá, než se tato změna projeví v životě kultury. Náboženský posun v období
renesance  a  oddělování  přírody  a  přirozenosti  od  milosti  vedly  k  etatismu  v  době  reformace;
reformační  návrat  k  principům  biblického  zákona  se  nakonec  projevil  v  politické  svobodě  a
svobodném podnikání  pod vládou zákona;  a  osvícenství  vidělo  své naplnění  v  ze své  podstaty
pohanské politice revolucionářského etatismu a anarchie. Kultura je produkována náboženstvím a
do určité míry se za ním opožďuje. (Právě proto, jak jsme viděli, někteří bývalí pohané neměli v
Izraeli plný občanský statut po až deset generací.) Ale kulturní ovoce, které vyrůstá z náboženského
kořene, nakonec dozraje, což je důvod, proč, jak říká John Chamberlain, „křesťanství má tendenci
vést  ke  kapitalistickému  způsobu  života  …  kapitalismus  je  materiálním  vedlejším  produktem
mojžíšovského zákona.“322 Zákony Bible drží na uzdě  etatismus i  anarchii. Je pravda, že mnoho
moderních  „kapitalistů“  uvažuje  v  kontextu  osvícenských  principů;  proto  mají  konzervativci
tendence k etatismu a libertariáni k anarchii – obě skupiny se snaží založit produkt křesťanství na
pohanských principech, a tak jsou obě odsouzené k selhání.

Křesťanský rámec svobody v kontextu zákona prostě není možné pohanské kultuře vnutit.
Do  kultury  není  možné  úspěšně  importovat  jen  holou  ekonomickou  strukturu  kapitalismu.
Nemůžeme hovořit  jen  o prosté  skutečnosti,  že  Indie  potřebuje svobodné podnikání  a  investici
kapitálu.  Otázkou  je:  Proč Indie  vzdoruje  svobodě?  Odpovědí  jsou  náboženská  a  filozofická
předpochopení Indie. Mises říká: „Indie postrádá kapitál, protože nikdy nepřijala pro-kapitalistickou
filozofii Západu, a proto se nezbavila tradičních institucionálních překážek, které brání svobodnému
podnikání a dlouhodobé akumulaci kapitálu. Kapitalismus přišel do Indie jako cizí, importovaná
ideologie, která nikdy nezakořenila v myslích lidí.“323

P. T. Bauer dovedně shrnuje ideologii pohanských zemí jako: „nedostatek zájmu o materiální
pokrok  a  postup,  a  to  ve  spojení  s  rezignací  tváří  v  tvář  chudobě;  nedostatek  iniciativy,
samostatnosti a smyslu osobní zodpovědnosti za ekonomickou prosperitu sebe i své rodiny; velké
upřednostňování  volného  času,  často  spojené  s  apatií  a  únavou  typickou  pro  tropické  klima;
relativně vysoká prestiž pasivního nebo kontemplativního života ve srovnání se životem aktivním;
prestiž mysticismu a zřeknutí  se světa ve srovnání s akvizicí  a úspěchem; přijetí  předurčeného,
neměnícího se a neměnného vesmíru; důraz na konání povinností a přijímání závazků spíše než na
dosahování  výsledků  nebo  prosazování  či  alespoň  uznání  lidských  práv;  nedostatek  trvalé  a
udržované  zvědavosti,  experimentování  a  zájmu  o  změnu;  víra  v  účinnost  nadpřirozených  a
okultních sil a jejich vlivu na osud člověka; trvání na jednotě organického vesmíru a na nutnosti žít
s přírodou spíše než podmaňovat ji nebo ji směřovat podle potřeb člověka, postoj, jehož důsledkem
je odmítání nebo neochota zabíjet zvířata; víra v neustálou reinkarnaci, která snižuje význam úsilí v
tomto životě;  uznávaný statut žebrání,  přijímání dobročinných příspěvků jako něco normálního;
odpor vůči práci žen mimo domov.“324

320 Gustavo R. Velasco, Labor Legislation from an Economic Point of View (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 1973), s. 
40.

321 Henry R. Van Til, The Calvinistic Concept of Culture (Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing 
Company, 1974), s. 39.

322 John Chamberlain, The Roots of Capitalism (Princeton: D. Van Nostrand Company, 1959; revidováno, 1965), s. 47.
323 Ludwig von Mises, Planning for Freedom (South Holland, IL: Libertarian Press, čtvrté vyd., 1980), s. 202.
324 P. T. Bauer, Dissent on Development (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971, 1976), s. 78nn. Gary North 

cituje stejný seznam postojů odporujícím rozvoji ve své eseji „Free Market Capitalism“ (Kapitalismus svobodného 



Bauer  pokračuje  a  zdůrazňuje,  že  tyto  postoje  „nejsou  jen  povrchními  jevy,“  ale  jsou
„nedílnou  součástí  duchovního  a  emočního  života“  stovek  milionů  lidí.325 Zahraniční  pomoc  a
nezodpovědná dobročinnost může celou situaci jen zhoršit. Nepomůže jí ani kapitalistický všelék
investic. Nemylte se: tyto ekonomiky opravdu potřebují svobodné podnikání a obrovské investice
kapitálu. Ale pointou je, že tyto věci samy o sobě nezmění tvář pohanských ekonomik na trvalo.
Autonomní  kapitalismus  je  fiasko.  Je  pokusem,  jak  získat  Boží  požehnání  sekularistickými
metodami. Skutečnost, že Robert J. Ringerova kniha Obnova amerického snu326 strávila pět měsíců
na seznamu bestsellerů New York Times, by těm, kdo se chtějí vrátit k biblickému svobodnému
podnikání,  neměla  být  důvodem  k  radosti.  Ringerova  kniha  by  se  spíše  měla  jmenovat
Anarchistická noční můra. Je libertariánskou bezzákonností. Její základní důraz se dá uhodnout z
názvů jeho dalších hitů: Hledá se číslo 1 a Vítězství skrze zastrašování. Takový druh „kapitalismu“
může  vést  pouze  ke  kulturnímu  rozkladu.  Nic  kromě  svobody  v  Kristu  nezmění  duchovně
zotročenou  kulturu.  Žádný  kurz  v  ekonomických  principech,  pokud  je  oddělený  od  svého
křesťanského  základu,  nebude  schopný  pozvednout  společnost  z  prakticky  bezperspektivní
stagnace, kterou popisuje Bauer. Takové snahy jsou zcela beznadějné.

Ludwig von Mises si tuto skutečnost velmi jasně zažil v Rakousku a Německu před druhou
světovou válkou, když on a malá skupina ekonomů obhajujících svobodný trh ze všech sil pracovali
na tom, aby přesvědčili své současníky o úskočnosti, bludech a nebezpečích etatismu. Mises byl
jedinečně  jasný a  srozumitelný  autor;  komunikace  jako taková nebyla  problém.  Ale  hovořil  ke
generaci, která byla rozhodnutá uvrhnout se do otroctví. Nic z toho, co řekl nebo udělal, nebylo k
ničemu. (Jeden nacistický ekonom ho dokonce informoval, že nemá zájem o otázku inflace, jelikož
nemá  nic  společného  s  ekonomikou!)  Později,  jako  nový  imigrant  v  Americe,  Mises  napsal
nejostřejší a nejpronikavější slova z celé ekonomické literatury:

Uvědomil jsem si, že mé teorie vysvětlují degeneraci velké civilizace; nebrání jí.
Chtěl jsem být reformátor, ale stal jsem se jen historikem úpadku.327

Spása, v tomto světě i v příštím, nespočívá v ekonomii. Znovuzrození a obnova jsou jediným
základem společenské stability a růstu. Otroci potřebují svobodu, ale nemohou do ní být dotlačeni
zákonem. Jestliže lidé nejsou připoutáni ke Kristu, budou Satanovými otroky a nebude pro ně úniku
z  víru  kulturního  rozkladu.  Totalitářství  se  všemi  svými  vadami  alespoň  funguje  jako  dočasná
obrana jakéhosi polozákona před jeho úplným koncem a celkovým rozkladem. Už jsem citoval
studii Edwarda Banfielda na téma zaostalých společností; Banfield však napsal i další knihu, která
sociology ještě  více  rozrušila,  jelikož  se zakládala  na jeho výzkumu mezi  sociálními třídami  v
Americe a ukazovala základní příčiny americké institucionální chudoby: „Na tom konci škály, který
se zaměřuje na přítomnost,  je člověk z nižší  třídy,  který žije v přítomné chvíli,  ze dne na den.
Jestliže si nějak uvědomuje budoucnost, je pro něj něčím pevným, osudem určeným, mimo jeho
kontrolu: věci se mu stávají, není to tak, že by se na nich podílel. Jeho chování se řídí impulzy, a to
buď proto, že se nedokáže ovládat natolik, aby obětoval přítomnost kvůli uspokojení v budoucnosti,
nebo proto,  že nemá žádný smysl  pro budoucnost.  Je  proto  zásadním způsobem neprozíravý a
marnotratný:  všechno,  co  nemůže  použít  okamžitě,  je  pro  něj  bezcenné.  Jeho  tělesné  potřeby
(především sex)  a  jeho  touha  po  ‚akci‘  mají  přednost  před  vším  ostatním  –  a  rozhodně  před
jakoukoliv  prací.  Pracuje  pouze  tolik,  kolik  musí,  aby  zůstal  naživu,  a  přesouvá  se  z  jedné
nekvalifikované práce do jiné, nezajímá se o svou práci …  Ačkoliv jeho příjem je obvykle mnohem
nižší  než  příjem  člověka  z  pracující  třídy,  tržní  cena  jeho  auta,  televize,  přístrojů  a  hraček  v
domácnosti jsou pravděpodobně mnohem vyšší. Je však na své věci neopatrný a, ačkoliv jsou skoro

trhu), která vyšla v knize Roberta G. Clouse, Wealth and Poverty: Four Christian Views of Economics (Downers 
Grove, IN: InterVarsity Press, 1984), s. 50. Art Gish (jeden ze socialistických přispěvatelů v tomto svazku) ve své 
odpovědi říká, že North „si, zdá se, neuvědomuje do jaké míry tento seznam odsuzuje Ježíše a biblické proroky!" 
(s.78).
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nové, často budou konstantně mimo provoz kvůli nedostatku péče a drobných oprav...“328

„Člověk z nižší třídy má nejasný, oslabený smysl vlastní identity; trpí pocity sebepohrdání a
nedostatečnosti, často je apatický nebo sklíčený … Ve svých vztazích vůči ostatním je podezřívavý
a nepřátelský, agresivní a závislý. Není schopný udržovat si stabilní vztah s partnerem; obvykle
nevstoupí do manželství … Necítí žádné napojení na komunitu, sousedy či přátele (má společníky,
ne  přátele),  odmítá  veškeré  autority  (například  policisty,  sociální  pracovníky,  učitele,  domácí,
zaměstnavatele) a má tendenci si myslet, že byl ‚zmanipulován‘ nebo ‚ošizen‘, a chce ‚se pomstít‘,
‚vyrovnat‘. Je ‚neúčastník‘: není součástí žádné dobrovolnické organizace, nemá žádné politické
zájmy a nevolí, pokud mu za to někdo nezaplatí.“329 

Banfield uzavírá: „Tak dlouho, dokud bude ve městě velké množství lidí z nižší třídy, není
možné udělat nic zásadního s jeho nejvážnějšími problémy. Je možné nabídnout každému dobrou
práci,  ale  někteří  i  tak zůstanou chronicky nezaměstnaní.  Je  možné zbořit  slumy,  ale  jestliže v
domech, které je nahradí, budou bydlet lidé z nižší třídy, brzy se změní v nové slumy.“330

„Sociální dávky se mohou zdvojnásobit nebo ztrojnásobit, může se zavést negativní daň z
příjmů, ale někteří lidé budou i nadále žít v bídě, špíně a mizérii. Je možné postavit nové školy,
vyvinout nové osnovy, zdvojnásobit počet učitelů, ale jestli děti, které do těchto škol chodí, budou
pocházet z domácností v nižší třídě, školy se promění v džungle s tabulemi, a ti, kdo je vystudují,
nebo kdo z nich odejdou, budou ve většině případů funkčně negramotní.  Ulice budou naplněné
armádou policistů, ale násilný zločin a občanské nepokoje prakticky neklesnou. Kdyby však nižší
třída zmizela – kdyby, řekněme, její příslušníci přes noc přijali postoje, motivace a zvyky pracující
třídy – nejvážnější a nezvladatelné problémy města by zmizely s ní.“331 

Jedním slovem:  znovuzrození. Otázkou není chudoba nebo hlad, ale víra a etika. Otrokovi
zaměřenému na přítomnost nepomůže pouhé kapitalistické moralizování, proč že by se měl postavit
na vlastní nohy a převzít zodpovědnost za vlastní život – právě to on totiž nechce. A nepomohou mu
ani almužny a dary – ty jen posílí jeho morální chyby a nedostatky. Tím neříkám, že bychom se
neměli  věnovat  „dobročinnosti“  tam,  kde  je  to  třeba.  Říkám  tím,  že  jestliže  jsme  skutečně
dobročinní, musíme dávat mnohem víc než jen peníze a jídlo, těžištěm naší dobročinnosti nesmí být
pouhé peníze a jídlo. A rozhodně nesmíme dělat to, co ve své knize dělá Ronald Sider. Banfield nás
varuje před použitím rétoriky, která má tendenci „povzbuzovat jednotlivce, aby si mysleli, že za
jejich  problémy  může  ‚společnost‘  (např.  bílý  rasismus),  ne  oni  sami.“332 Nárůst  závisti  celý
problém pouze zhorší: jak řekl Šalomoun „i slitovné činy ničemů jsou kruté“ (Př 12:10).

Znovu,  aby  chudí  dosáhli  lepších  životních  standardů,  potřebují  svobodné  podnikání,
investice kapitálu a zvyšující se produktivitu. Socialistické přerozdělování majetku – i když budeme
předpokládat, že zdroje skutečně jdou chudým, ne byrokratům a politikům – mohou pouze snížit
rozdíly  v  příjmech  tím,  že  sníží  příjmy  bohatých,  ne  tím,  že  by  zvýšily  produktivitu;  proto
socialismus  ani  v  tom nejlepším  případě  nedokáže  vypůsobit  a  udržet  vyšší  životní  standardy
chudých (a, kromě toho, socialismus je krádež). Ale hodnotnou, smysluplnou změnu pro chudé a v
chudých  nedokáže  způsobit  ani  dekadentní,  amorální  kapitalismus.  Toho,  co  potřebují,  nelze
dosáhnout skrze kapitál. Bauerovy a Banfieldovy popisy chronicky chudých Východu i Západu jsou
děsivé.  Zcela  podkopávají  všechny dnešní  teorie  „dělání  něčeho“ pro  potřebné.  Bez  hlubokého
prostoupení základní etiky společnosti Božím Slovem není možné vůbec nic. Dokonce i biblické
zákony o dobročinnosti jsou dočasnými, krátkodobými opatřeními. Bůh nám přikazuje štědře dávat,
a tak to musíme dělat. Ale jestli máme udělat více, než že budeme jen podporovat chudobu, raději
bychom tím neměli skončit.

Za  prvé,  musíme  evangelizovat.  Sider  tvrdí,  že  lidé,  kteří  v  Americe  chodí  do  sborů  a
kostelů, dávají na „desátcích“ asi 2,5 % svého příjmu,333 a to je skutečně tragédie. Musíme přinést
evangelium  chudým,  a  to  osobně  i  skrze  naše  dávání.  A  nesmí  to  být  bezzákonná,  levná

328 Edward C. Banfield, The Unheavenly City Revisited (Boston: Litde, Brown and Company, 1974), s. 61nn.
329 Tamtéž.
330 Tamtéž, s. 234nn.
331 Tamtéž.
332 Tamtéž, s. 269.
333 Sider, Rich Christians, s. 187 [s. 176).



„evangelizace“  antinomiána.  Našim posluchačům musíme  předložit  komplexní  požadavky  Boží
smlouvy,  které  se  týkají  každé  jedné  oblasti  jejich života.  Biblické  evangelium učí  Krista  jako
Spasitele a Pána. Lidé se musí podřídit Jeho zákonu. Chudí musí pochopit vztah mezi spásou a
životem rodiny,  prací,  dluhy,  zodpovědností,  spořivostí,  úsporami a  vším ostatním.  Dílo  Ducha
Svatého  v  jejich  životech  ve  spojení  s  praktickými  požadavky  biblického  zákona  jim  dá  moc
uplatňovat  rostoucí nadvládu skrze to,  že Bůh svému poslušnému lidu otevírá  nové příležitosti.
Evangelizace  mezi  chudými ve  Spojených státech  i  v  zahraničí  je  zásadní  a  kriticky důležitou
prioritou.

Kvůli  těmto skutečnostem by mělo být  prioritou zakládání  křesťanských škol v  chudých
čtvrtích. To, co je naléhavě třeba, jsou instituce, které budou pevně ukotvené a zaměřené na aplikaci
Božích zákonů do jednotlivých oblastí života, včetně učení se řemeslům. V této oblasti musíme
pilně a vytrvale pracovat; a jestliže budeme věrní, bezbožné státní školy financované krádežemi se
složí a umožní tak křesťanským misijním školám vytvořit si v této oblasti (a i v dalších) monopol.

Kromě  toho,  potřebujeme  podporovat  politickou  činnost,  abychom  změnili  skutečně
nespravedlivá ustanovení, uspořádání a instituce, které ubližují chudým. Musíme usilovat o zrušení:
minimální mzdy, bankovnictví s částečnými rezervami, vládního monopolu na kontrolu a výrobu
měny, zákonů o povinném vzdělání, řízení nájmů, zónovacích omezení, cel, cenových intervencí,
cenových stropů, odborových zákonů o zavírání obchodů, zdanění majetku a dědictví, imigračních
omezení, daní z „neočekávaných zisků“, omezení rozvoje energetiky a tak dále. Musíme udělat vše,
co můžeme, abychom zvýšili produktivitu Božího světa. Je třeba pomoci chudým zemím, aby si
uvědomily, že ke skutečnému rozvoji dojde ne skrze závistivé politické vyvlastňování, ale skrze
narůstající přítok kapitálu a investování podle tržní poptávky. Národní, státní a místní správu je
třeba  donutit,  aby  ustoupily  do  svých  oprávněných,  [Písmem  vymezených]  oblastí  autority.
Nebiblický systém věznic musí nahradit trest smrti a zákony o náhradě a odškodnění – což také
uvolní zdroje pro investice. Člověku musí být ve všech oblastech umožněno, aby se chopil  své
zodpovědnosti a povinnosti naplňovat své povolání pod Boží vládou.

Sním?  Jak  by  se  něco  takového  mohlo  stát?  To  nás  vede  zpět  k  prvnímu  bodu  –  k
evangelizaci. Když jsou lidé znovuzrozeni Boží milostí a učí se ujmout se svých zodpovědností a
povinností,  které  jim  zákon  ustanovuje,  vzdají  se  své  modlářské  závislosti  na  státu.  Klíčem k
proměně kultury je evangelium. Závist postupně vymizí – ne skrze to, že bude uspokojena, ale skrze
rozšíření  biblické  etiky  napříč  společností.  Těm,  kdo  jsou  poslušní,  je  požehnáno  větší  mírou
nadvlády,  zatímco  ti,  kdo  jsou  neposlušní,  jsou  prokleti.  S  nárůstem  zodpovědnosti  naroste  i
produktivita. Kultura poroste, a to početně i svým majetkem.

 Problémem není chudoba. Problémem dokonce není ani přísun kapitálu. „Mnoho jídla vydá
úhor  chudých,  ale  je  to  smeteno bezprávím“ (Př  13:23).  Zdroje  nejsou nekonečné.  Ale  je  jich
mnohem více, než si dokážeme představit. Země byla stvořena Bohem – a On je schopný přinést
ohromující blahobyt. Dokonce i nerozvinutá země chudého může přinést obrovskou produkci. Ta je
ale momentálně smetena nespravedlností a bezprávím – bezbožnými strukturami a praktikami, které
Bůh proklíná tím, že odepírá a zadržuje blaho a hojnost. Tou jedinou skutečnou otázkou je věrná
poslušnost vůči Božímu zákonu. Kapitál může růst. Produktivita může narůstat až do Posledního
soudu. Ale základem tohoto ekonomického růstu je biblický zákon.

Dobrou  ilustrací  této  pravdy  je  náboženská  a  ekonomická  historie  Anglie.  Na  začátku
osmnáctého století  jedna paní z vysoké společnosti  vtipkovala,  že parlament  „připravuje zákon,
který odstraní slovo ‚ne-‘ z Desatera a přesune ho do Apoštolského vyznání.“334 Nebyla daleko od
pravdy. Všechny popisy tohoto období ho popisují jako charakterizované nespoutanou bezbožností
a téměř naprostým ignorováním biblických standardů v každé oblasti  života.  J.  C. Ryle napsal:
„Zdálo se, že křesťanství leží jako mrtvé … Na výšinách i nízko byla tma – tma u soudu i v táboře,
v parlamentu i v hostinci – temnota na venkově a temnota ve městě – temnota mezi bohatými a
temnota mezi chudými – odpudivá, hutná, náboženská a morální temnota – temnota, kterou bylo
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cítit.“335

Vláda a  soudy byly  zkorumpované:  uplácení  bylo  běžnou a  neustálou  praxí,  chudí  byli
utlačováni do očí bijícím způsobem – což však neznamená, že chudí sami byli o něco lepší. Zločin
byl velmi rozšířený a pokusy autorit ho potlačovat (tím, že trestaly smrtí 160 různých přestupků)
nepřinášely  žádný  výsledek.  Celé  okresy  se  propadly  do  nejhlubšího  a  nejhoršího  pohanství  a
ignorovaly i nejzákladnější principy evangelia. A co dělaly církve? Ryle říká: „Existovaly, ale jen
stěží lze říct, že žily. Nedělaly nic; zcela a pouze spaly.“336 Stručně řečeno, Anglie urazila velký kus
po cestě, která pro národ na druhé straně Kanálu vyvrcholila orgiemi děsu a teroru, které známe
jako Velkou francouzskou revoluci.

A přece,  během  několika  let  se  situace  naprosto  změnila.  Tisíce  se  obrátily  k  živému
křesťanství; byl zrušen obchod s otroky (a to způsobem, který se velmi lišil od unitáři inspirovaného
abolicionistického  hnutí  v  Americe);  bylo  postaráno  o  vdovy,  sirotky  a  chudé;  zakládaly  se
nemocnice; misionářské společnosti a společnosti zaměřené na šíření křesťanské literatury kvetly.
Co  způsobilo  takový  rozdíl?  Tuto  změnu  můžeme  do  velké  míry  vysledovat  k  úsilí  George
Whitefielda a jeho společníků, kteří stáli v čele jednoho z nejrozsáhlejších evangelistických hnutí v
historii. Anglie slyšela evangelium Ježíše Krista, uvěřila mu a začala žít v poslušnosti vůči Božím
zákonům – a tato změna proudila do každého aspektu kultury, včetně ekonomiky a politiky. Ludwig
von Mises popisuje důsledky této změny: „Podmínky v Anglii v polovině osmnáctého století byly
jen stěží  příznivější,  než jaké jsou dnes v Indii.  Tradiční systém produkce nedokázal naplňovat
potřeby narůstající populace. Počet lidí, pro které nezbylo místo v rigidním systému paternalismu a
vládního dozoru nad obchodem, rychle rostl. Ačkoliv populace Anglie v té době nebyla o moc vyšší
než patnáct procent dnešního stavu, několik milionů Angličanů žilo v bídě a velké chudobě. Ani
vládnoucí aristokracie ani tito žebráci sami neměli ponětí, co by se dalo dělat, aby se materiální
situace zase zlepšila.“337

„Velkou změnu, která během několika desetiletí udělala z Anglie nejbohatší a nejmocnější
národ na světě,  připravila malá skupina filozofů a ekonomů.  Zcela  totiž  zbořili  pseudofilozofii,
která do té doby byla základním faktorem, který tvaroval ekonomickou politiku národů. Vyhodili do
povětří  staré  báje:  (1)  že je  nefér  a  nespravedlivé vyniknout  nad konkurentem tím,  že  budeme
vyrábět lepší a levnější zboží; (2) že je neřestí odchýlit se od tradičních metod produkce; (3) že
stroje šetřící práci přinášejí nezaměstnanost, a proto jsou zlé; (4) že jedním z úkolů civilní vlády je
bránit schopným obchodníkům, aby zbohatli, a chránit méně schopné před konkurencí ze strany
schopnějších; (5) že omezení svobody a iniciativy podnikatelů skrze vládní nátlak či donucování ze
strany jiných orgánů je náležitým způsobem, jak napomáhat blahobytu národa. Stručně: tito autoři
vysvětli učení o svobodném trhu a laissez-faire. Vydláždili cestu k politice, která už obchodníkům
nebránila v úsilí o zlepšení a rozšíření jejich působnosti.“338

„To, co vedlo ke zrození moderní industrializace a nebývalého zlepšení materiální situace,
které přinesla, nebyl dříve nahromaděný kapitál ani dříve získané technologické poznání. V Anglii,
tak jako v dalších západních zemích, které ji následovaly po cestě kapitalismu, první průkopníci
kapitalismu začali  jen se skrovným kapitálem a skrovnou technologickou zkušeností.  Počátkem
industrializace byla filozofie soukromého podnikání a iniciativy a praktická aplikace této ideologie,
která způsobila nárůst kapitálu, postup technického poznání a jejich zrání a dospívání.“339 

Jediný ekonomický systém, který bude v konečném důsledku produktivní,  je  výsledkem
dvou kritických faktorů. Prvním je  zaměření na budoucnost – předpoklad, že postupný rozvoj a
produktivita jsou možné a žádoucí; druhým je vláda zákona – obecně rozšířená poslušnost kultury
vůči  příkazům  Bible.  Jak  se  kulturou  šíří  evangelium,  rámcem  ekonomické  činnosti  se  stane
biblický světonázor. Jak se etika uvnitř i navenek bude přizpůsobovat Božímu Slovu, zmizí otroctví
všech druhů – včetně etatismu a konzumerismu.

Jedinou nadějí pro skutečné pozvednutí chudých je shromažďování kapitálu a produktivita.

335 J. C. Ryle, Christian Leaders of the 18th Century (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1978), s. 14.
336 Tamtéž.
337 Mises, Planning for Freedom, s. 200nn.
338 Tamtéž.
339 Tamtéž.



A  jedinou  nadějí  pro  shromažďování  kapitálu  a  produktivitu  v  dlouhodobějším  hledisku  je
poslušnost kultury vůči Božímu zákonu ve všech oblastech lidské činnosti.
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VYMÝCENÍ CHUDOBY

Nebudeš  mít  mezi  sebou  nuzného,  protože  Hospodin  ti  jistě  požehná  v  zemi,
kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, abys ji obsadil – pokud ovšem
opravdu uposlechneš Hospodina, svého Boha, a budeš zachovávat a plnit každý
tento příkaz, který ti dnes přikazuji.
(Dt 15:4-5)

Bude  chudoba  někdy  vymýcena?  Jak  naznačuje  Mojžíš,  tuto  otázku  budeme  schopní
zodpovědět, až odpovíme na tyto otázky:  Budou Boží lidé někdy poslušní?  Bude někdy existovat
skutečně křesťanská kultura, ve které bude Kristus uznáván jako Pán nade vším? Mnozí křesťané
dnes řeknou, že NE. Konec konců, žijeme v posledních dnech. Křesťané budou brzy „vytrženi“ pryč
z tohoto světa a Kristus poté sestoupí v soudu. Někteří dokonce říkají, že Vytržení nastane ještě
letos. Ale ať už nastane kdykoliv, jednu věc víme s jistotou: křesťané bojují bitvu, kterou prohrávají
a  prohrají.  Síly  zla  budou  triumfovat,  dokud  se  Kristus  nevrátí,  aby  ustanovil  své  Království.
Můžeme  sice  zachránit  několik  větví  z  plamenů,  ale  kázání  evangelia  v  tomto  věku  selže  a
nepovede k obrácení a učedničení světa. Satanova moc bude narůstat.

Jestliže  tato  představa  budoucnosti  je  správná,  můžeme  očekávat,  že  taková  narůstající
padlost přinese konkrétní politické a ekonomické důsledky. Etatismus i místní anarchie dosáhnou
nevídaných rozměrů;  přibude válek; měnové politiky vlád i  nadále povedou k rychle stoupající
inflaci a k pustošícím hospodářským krizím; podvodů bude přibývat; normou bude prospěchářská,
sebestředná,  nenasytná  spotřeba  podobná prasatům;  lidé  budou líní,  marnotratní  a  nespolehliví;
produktivita země klesne; přísun potravin se bude vytrácet. Výhledy na vymýcení světové chudoby
jsou, mírně řečeno, bezútěšné. Zatímco světu vládne bezbožnost, dlouhodobá, chronická chudoba se
bude šířit.  Miliardy budou hladovět. Nebude žádná naděje. Chudoba nikdy nebude zmírněna; to
jediné,  co  můžeme  očekávat,  je,  že  dramaticky  poroste  až  do  Kristova  návratu.  Jestliže tato
představa budoucnosti je správná …

Ale co když správná není? Co když Bible dává zaslíbení, že svět před Kristovým návratem
uvidí skutečně křesťanskou kulturu? Jestliže tohle je to, co Bible učí, můžeme očekávat, že díky
Božímu požehnání se rozvine bohatý potenciál země a že „mezi sebou nebudeme mít nuzného“. To
je sice hezká myšlenka, ale za moc nestojí, jestliže nemá skutečný biblický základ. Co tedy Bible
učí? Už jsme viděli, že Bible učí jeden ze dvou základních požadavků dlouhodobé produktivity:
vládu zákona. Ale je tu ještě jedna další nutná věc:  zaměření na budoucnost, optimismus ohledně
budoucích možností ekonomického růstu. A Bible učí i tuto pravdu. Kristus v tomto věku zvítězí.
Evangelium obrátí národy na víru a zučedničí je k poslušnosti vůči Božímu zákonu. A Bůh této
poslušnosti  požehná  tím,  že  dopřeje  celosvětový  mír  a  ekonomickou  hojnost.  Pojďme  se  nyní
zaměřit na některé biblické podklady, které vedou k tomuto závěru.

Zaslíbení celosvětového požehnání
Bůh dal Abrahamovi zaslíbení evangelia těmito slovy: 



Vládnouti bude Símě tvé branami nepřátel svých. 
Ano požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země...
(Gen 22:17-18 BK)340

„Símě“, o kterém je zde řeč, je Ježíš Kristus (Ga 3:16). Příchod Krista měl vést k požehnání
všech národů. Konkrétní požehnání,  které je zde zmíněno, je to, že Mu budou patřit  „brány“ –
centra vlády a jurisdikce – Jeho nepřátel. Požehnání, které přichází na svět skrze Krista, musí vést k
politické  a  ekonomické  změně,  a  to  znamená  proměnu  společnosti.  Toto  zaslíbení  se  různými
způsoby opakuje znovu a znovu:

Všechny končiny země se rozpomenou a obrátí se k Hospodinu. Všechny čeledi
národů se budou klanět před Tvojí tváří.
(Ž 22:28)

Přestaňte! Uznejte, že Já jsem Bůh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zemí!
(Ž 46:10)

Ať se Ti klaní celá země, ať Tě opěvuje, ať opěvuje Tvé jméno!
(Ž 66:4)

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou a budou se před Tebou klanět, Panovníku,
a budou oslavovat Tvé jméno.
(Ž 86:9)

Národy se budou bát Hospodinova jména a všichni králové země Tvé slávy.
(Ž 102:16)

I stane se v posledních dnech,
že hora Hospodinova domu
bude pevně stát jako přední z hor
a bude vyvýšena nade všechna návrší.
Budou k ní proudit všechny národy...
(Iz 2:2)

Země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře.
(Iz 11:9)

„Neboť od východu slunce až na západ velké bude Mé jméno mezi národy a na
každém místě bude přinášeno kadidlo Mému jménu a čistá přídavná oběť, neboť
Mé jméno je velké mezi národy,“ praví Hospodin zástupů.
(Mal 1:11)

Všechny národy budou v upřímnosti uctívat Pravého Boha.341 Tím rozhodně neříkám, že
všichni lidé, kteří kdy žili, budou spaseni. Ani tím nenaznačuji, že někdy v budoucnu bude každý
člověk na světě křesťan. Ale znamená to, že přijde čas, kdy křesťanství bude náboženstvím celého

340 Pozn. př.: Tuto verzi, tedy že všechny národy dojdou požehnání, volí BK, ČEP, Pavlík, B21; z anglických překladů 
např. NIV, ESV, NASB, KJV, NKJV, ASV, YLT, RV, HCSB, ISV, atd.; ČSP je se svým zněním „ve tvém Semeni si 
budou žehnat všechny národy“ naprostou výjimkou. 

341 Pozn. př.: Více na toto téma, viz:  Kenneth L. Gentry Jr., Velikost velkého poslání: Křesťanská iniciativa v padlém 
světě (Antiteze, 2017); David Chilton, Uzdravený ráj: Biblická teologie nadvlády (Antiteze, 2018); Greg Bahnsen, 
Vítězství v Ježíši: Zářná naděje postmilenialismu (Antiteze, 2018); Kenneth L. Gentry, He Shall Have Dominion: A 
Postmillennial Eschatology (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1992; v češtině: Bude Mu patřit vláda, v 
přípravě).



světa,  kdy  sociální  struktury  a  osobní  etika  lidí  budou  odpovídat  biblickým  standardům.
Rozhodující uvažování většiny lidí bude křesťanské. Když o této skutečnosti přemýšleli Abraham a
proroci, pravděpodobně se jim zdála ještě více ohromující,  než jak se zdá nám. V naší době je
křesťanství známé po celém světě; Bible se překládají prakticky do každého jazyka; jsme na dobré
cestě k naplnění Božího cíle požehnání všech národů. Ale ve dnech Starého zákona by se takový cíl
mnohým zdál nedosažitelný.

Veškerý rozdíl  způsobila  jedna jediná událost.  Příchod Ježíše Krista.  On svým životem,
smrtí, vzkříšením a nanebevstoupením zvítězil nad Satanem a nad silami zla. Vybojoval zemi od
Ničitele a rozprostírá požehnání spásy do všech národů. Právě na tento prvek biblické pravdy se
nyní zaměříme.

Vítězství Ježíše Krista
Úplně první zaslíbení příchodu Vykupitele předpovídalo Jeho vítězství skrze utrpení. Bůh

řekl hadovi:

Budeš se plazit po břiše
a žrát prach
po všechny dny svého života.
A položím nepřátelství
mezi tebe a ženu
a mezi símě tvé a Símě její;
Ono tobě rozdrtí hlavu
a ty Jemu rozdrtíš patu.
(Gen 3:14-15)

Kristovo vítězství nad hadem mělo být naprosté; a jeho důsledky se měly podle toho, co
dosvědčovali proroci, rozlít do všech oblastí života; mělo znamenat vítězství nad národy; dokonce i
přírodní řád země měl projít významnou a pozoruhodnou změnou:

Spatří to pronárody a zastydí se
za všechno své siláctví.
Přiloží ruku na ústa,
uši jim ohluchnou.
Prach budou lízat jako had;
jako zeměplazi polezou
ve zmatku ze svých hradišť.
Se strachem se budou obracet k Hospodinu, našemu Bohu.
Tebe se budou bát.
(Mi 7:16-17)

„Vlk a jehně se budou pást spolu,
lev bude požírat píci jako skot
a hadu bude pokrmem prach.
Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé Mé svaté hoře,“
praví Hospodin.
(Iz 65:25)

Destrukce Satanovy moci začala během Kristovy služby, během toho, kdy vymítal démony
a uzdravoval nemocné. Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů evangelií je náhlý, mocný výbuch
démonické  aktivity  v tomto období.  Zuřila  totální  válka.  Náš Pán dal  svým učedníkům moc a
nadvládu nad ďáblem. Jednou, když se k Němu vraceli a přetékali vítězstvím, řekl:



Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat
po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží.
(L 10:18-19)

Ale to, co definitivně zpečetilo osud satanských hord, bylo Kristovo dílo v Jeho smrti a
vzkříšení. Tato pravda se prostupuje apoštolské dopisy prvním křesťanským shromážděním. Pavel
napsal, že Kristus „odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním
průvodem“ (Ko 2:15). Ježíš  odzbrojil démony! Můžeme skutečně předpokládat, že svět je stále
ďáblovým územím, že nemůžeme udělat nic, abychom zastavili jeho činnost? Ďábel je stále aktivní,
rozhodně; ale byl odzbrojen. Ďábel je naživu na planetě zemi, ale není na tom dobře. Dokonce si
ani  před  jméno  nepíše  iluminátský  trojúhelník.  „Proto  se  zjevil  Syn  Boží,  aby  zmařil  skutky
Ďáblovy“ (1. J 3:8). Všimněte si: tato pasáž hovoří o Kristově prvním příchodu, ne Jeho druhém
příchodu.  Na základě Kristova  vítězství  je  Jeho lidem v tomto věku zaslíbena  stejná moc nad
Satanem, kterou Bůh předpověděl při Kristově pozemské službě. Pavel pronásledovaným věřícím v
Římě  napsal,  že  „Bůh  pokoje  brzo  srazí  Satana  pod  vaše  nohy“  (Ř  16:20).  Naše  příliš  častá
bázlivost  a  ostýchavost,  když  čelíme  silám  zla,  je  zcela  neopodstatněná.  Základní  a  zásadní
vítězství již bylo získáno a náš Pán nám předal moc vyhnat Satana z jeho skrýší. To, co nám brání v
uplatňování  nadvlády,  je  naše hříšná nevíra  v Kristovo dílo  a  v  Boží  zaslíbení.  Marcellus  Kik
napsal:  „Říct,  že  Satanova  porážka  přijde  pouze  skrze  kataklyzmatický  akt  Kristova  druhého
příchodu je ve světle těchto pasáží absurdní. Myslet si, že Církev musí slábnout a slábnout, zatímco
Satanovo království bude silnější a silnější, znamená popírat, že Kristus přišel, aby zmařil ďáblovy
skutky;  znamená  to  zneuctít  Krista;  znamená  to  nevěřit  Jeho  slovu.  Tím,  že  jsme  pesimisté,
poraženci a kapitulanti rozhodně neoslavujeme Boha nebo Jeho prorocké Slovo.“342

Můžeme si být jistí, že Kristus v tomto věku koná, aby ustanovil své vítězství po celém
světě? Momentálně je mezi evangelikály populární teorie,  že Kristovo Království čeká na Jeho
návrat,  kdy  Kristus  ustanoví  svůj  trůn  v  Jeruzalémě  a  bude  vládnout  1000  let.  Tuto  zcela
nebiblickou představu vyvracejí pasáže v následující sekci.

Příchod Království
Žalmista psal o nepřátelství mezi Bohem a pohanskými národy, v rámci kterého „se srocují

králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti Jeho Pomazanému“ (Ž 2:2). Mnozí si
dnes zoufají, když se dívají na svět, kterému vládnou Nimrodové, Cézarové, Hitleři a Ájatolláhové.
Pravice i levice se často dívají na zlé konspirace jako na všemocné síly, nad kterými není žádná
naděje zvítězit. To však znamená skládat svou víru v člověka, ne v Boha. Bůh je vládcem historie, a
tak žalm pokračuje oslavou nadcházející  vlády Krista jako Krále nad všemi národy, nad celým
světem. Bůh řekl svému Synu:

Požádej Mě a dám Ti národy do dědictví.
Tvým vlastnictvím budou i končiny země.
Roztlučeš je železnou holí
a jako hliněnou nádobu je roztříštíš.
(Ž 2:8-9)

Žalmista radí králům a vládcům, ať se podřídí Kristově vládě. Jestliže to neudělají, budou
zničeni (Ž 2:10-12). Starozákonní autoři neomezují vládu Mesiáše na Jeruzalém; místo toho ji líčí
jako celosvětovou a ukazují, že Mu budou sloužit všechny národy (Ž 72). To nutně znamená, že
přijmou Jeho zákon, jak je zaznamenaný v Písmu. Představa, že Kristovo Království nemá nic do
činění s politikou a ekonomikou, je zcela mylná. Izajáš ohlašoval, že „na Jeho ramenou spočine

342 J. Marcellus Kik, An Eschatology of Victory (Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 
1971), s. 19. Pro další studii pohledu na proroctví, který prezentuje tato kapitola, viz má kniha Paradise Restored: A 
Biblical Theology of Dominion (Tyler, TX: Reconstruction Press, 1985; v češtině: Uzdravený ráj: Biblická teologie 
nadvlády, Antiteze, 2018).



vláda … Nebude konce vzrůstu Jeho vlády a pokoje“ (Iz 9:5-6).343

Kdy  začne  Kristovo  království?  Odpověď  dostal  prorok  Daniel.  Když  vykládal
Nabúkadnesarův  sen,  Daniel  předpověděl  budoucnost  čtyř  velkých  světových  říší,  symbolicky
ztvárněných sochou. První byla babylonská říše; po ní následovala médo-perská, řecká a římská
říše.  Avšak během poslední  říše  se  objevil  kámen,  který je  rozbil,  zničil  a  stal  se horou, která
nakonec postupně naplnila celou zemi. Tento kámen představoval Kristovo Království, které mělo
trvat věčně (Da 2:31-45). Jelikož počátek Božího Království je zcela zjevně spojen s římskou říší,
ti, kdo se snaží tuto skutečnost popřít, vymysleli mýtus „vzkříšené římské říše“ v posledních dnech.
Bible  však nic  takového neříká.  Ale jak někdo poznamenal:  dispenzacionalisté  věří  v  obrození
římské říše, my věříme v obrození křesťanství.

Daniel pokračuje a ukazuje Kristovo vystoupení na oblacích k Jeho Otci a to, že je Mu dána
věčná a nepomíjivá vláda, takže „všichni lidé, národy a jazyky Jej budou uctívat“ (Da 7:13-14).
Toto téma poté dále rozvíjí Zacharjáš, který spojuje Kristův triumfální vstup do Jeruzaléma těsně
před Jeho ukřižováním s Jeho celosvětovou vládou.  Premilenialisté  mezi  tyto verše svévolně a
násilně vkládají mezeru alespoň 2000 let, ale, opět, nemají pro to jediný biblicky obhájitelný důvod:

Velice jásej, dcero sijónská,
hlahol, dcero jeruzalémská!
Hle, přichází k tobě tvůj Král.
Je spravedlivý a spasení plný.344

Pokorný, jede na oslu, na hříběti, osličím mláděti.
Vyhladím vozy z Efrajima
a koně z Jeruzaléma,
válečné luky budou zničeny.
Vyhlásí pokoj národům
a jeho vláda bude od moře k moři,
od Řeky až do končin země.
(Za 9:9-10)

Proroci neustále hovořili o tom, že Kristovo Království začne s Jeho prvním příchodem. A
jestli  to  tak  opravdu  je,  čekali  bychom,  že  to  bude  i  poselstvím  apoštolů.  Jak  ukáže  krátké
nahlédnutí do konkordance, Kristovo Království je hlavním tématem evangelií. Už samotná studie
těchto  odkazů by vás  měla  přesvědčit,  že  Kristus  neměl  ani  v  nejmenším záměr  ho „odložit“,
ačkoliv Scofield345 a další tvrdí něco jiného. Autoritativní výklad Kristova Království slyšíme z
Petrových úst v den Letnic. Petr připomíná Židům proroctví jejich otce Davida. „Byl to prorok a
věděl,  že  se mu Bůh přísahou zavázal,  že na jeho trůn posadí  potomka z jeho beder;  viděl do
budoucnosti a promluvil o Kristově“ – druhém příchodu? Ne! – „o Kristově  zmrtvýchvstání“ (Sk
2:30-31).  Kristus se stal  Králem při  svém zmrtvýchvstání,  po kterém prohlásil:  „Byla Mi dána
veškerá pravomoc na nebi i na zemi“ (Mt 28:18). Ježíš je Králem teď, ne až při nějaké budoucí
pozemské  vládě.  Je  na  „Davidově  trůně“  nyní,  protože  Davidův  trůn  pouze  představoval  Jeho
nebeský trůn. Jestliže Kristus má „veškerou pravomoc na nebi i na zemi“ teď, co by mohlo k této
pravomoci a autoritě ještě být přidáno v budoucnu? Pavel nám říká, že když Bůh vzkřísil svého
Syna z mrtvých,  

posadil  Ho  po  své  pravici  v  nebesích,  vysoko  nad  každou  vládu  i  autoritu  i
mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku,
ale i v budoucím. A všechno podřídil pod Jeho nohy...

343 Pozn. př.: Podle NASB. České překlady volí „panství“ (ČSP), „vláda“ (ČEP, B21), „knížectví“ (BK, Pavlík); 
anglické prakticky bez výjimky používají „government“, tedy „vláda, vládnutí, správa“ (NASB, NIV, ESV, KJV, 
NKJV, HCSB, ISV, ASV. RV, atd.). Ve všech případech se však jedná o výrazy pro svrchovanou nadvládu.

344 Pozn. př.: Podle NASB (také BK, Pavlík, NIV, KJV, ISV, ESV, ASV, RV, atd.).
345 Pozn. př.: Cyrus ingerson Scofield (19.8 1843 – 24.7. 1921), popularizátor dispenzacionalismu.



(Ef 1:20-22)

Království Ježíše Krista se nyní rozšiřuje po celé zemi. Bůh „nás vysvobodil z pravomoci
temnoty  a  přenesl  do  Království  Syna  své  lásky“  (Ko  1:13).  Křesťané  jakožto  občané  Jeho
Království nyní vládnou s Ním: „Učinil nás královstvím, kněžími svému Bohu a Otci“ (Zj 1:6).
Ježíš ve svých zprávách pro církve v Asii každou z nich vybízel, ať ve svém vznešeném poslání
králů a kněží přemáhá mocnosti zla; a poslušným dal zaslíbení, ve kterém zaznívá jazyk Žalmu 2:

Kdo vítězí a zachovává Moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy;
bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, jak jsem to i
já přijal od svého Otce.
(Zj 2:26-28)

Ježíš  je  Králem  nyní,  v  tomto věku;  a  Jeho  poslušný  lid,  který  konfrontuje  národy  s
všemohoucí autoritou svého Pána, má každý důvod očekávat v tomto věku přibývající a narůstající
vítězství. Tato vítězství však nepřijdou bez boje, jelikož bezbožní se budou snažit udržet si svůj
nelegitimní a neoprávněný vliv v tomto světě. Ale vítězství je už v samotném principu naše, a proto
máme pochodovat vpřed do celého světa a do každé oblasti života a podmaňovat a podrobovat ji v
Ježíšově jménu.

Matouš 16:18 – Kristovo zaslíbení,  že „brány pekel neobstojí  proti  Církvi“346 – je často
oslabováno a rozřeďováno jen na to, že Bůh Církev ochrání před útoky mocností zla. No tak! Kdo
jste kdy slyšeli o branách, které by na něco útočily? Brány neútočí. Brány brání. Scénou, na kterou
se zde díváme, není Církev obležená silami zla. Je to naopak. Církev je tím, kdo je v ofenzivě. Boží
lid  útočí  na mocnosti  zla.  A Ježíš  zaslibuje,  že bezbožní  budou proti  našemu útoku bezmocní.
Zvítězíme! Už teď máme podíl na Kristově nadvládě; a je naším úkolem tuto nadvládu šířit napříč
stvořením, a to s jistotou vítězství.

Marcellus  Kik  řekl:  „Je  pravda,  že  nesmíme podceňovat  vliv  a  moc Zlého;  ale  také  je
pravda, že ti, kdo věří v moc Kristovy krve a nestydí se o ní svědčit, ho snadno přemohou. Právě
oni jsou ti, kdo vítězí.“347

Jak bude Kristovo království ustanoveno v tomto věku? Jak se proroctví o Jeho celosvětové
nadvládě a autoritě naplní v každém jednom národě? Na tyto otázky odpovídá další sekce.

Postup a šíření evangelia
Ježíš velmi krátce před svou smrtí hovořil o Satanově porážce:

Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A Já,
až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.
(J 12:31-32)

Vítězství nad Satanem stojí na usmiřujícím díle, které náš Spasitel vykonal na kříži. Hlásání
evangelia – „dobrých zpráv“ spásy v Kristu – je nástrojem k poražení ďáblovy moci v každé oblasti
života.  Kombinace  Kristovy  smrti a  agresivní  evangelizace zcela  vyžene  a  zničí  mocnosti  zla.
Vždycky to tak bylo. Janovi bylo řečeno, jak křesťané vyhrají válku proti Satanovi: „Oni nad ním
zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt“ (Zj
12:11). Kristova smrt a vzkříšení jsou základem vítězství, základem Jeho Království. A když o Něm
budeme svědčit světu, uvidíme, jak svět bude postupně více a více podmaňován Jeho mocí. Tento
proces je postupný; knihy jako Daniel a Zjevení nám ukazují, že se jedná o zuřivý boj, který často

346 Pozn. př.: Podle KJV. České překlady používají „ji nepřemohou“ nebo obdobné vyjádření (ČSP, BK, ČEP, Pavlík); 
stejné vyjádření zastávají anglické překlady jako NIV, NASB, HCSB, ISV, YLT. Legitimním překladem ale je i 
autorem použité „proti ní neobstojí“; tuto verzi používají například překlady jako ESV, KJV, NKJV, RV, ASV, ERV, 
WBT atd.

347 J. Marcellus Kik, An Eschatology of Victory (Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 
1971), s. 202.



stojí  věřící  jejich životy.  Tak, jako Kenaán nepřišel  bez boje – ve skutečnosti  mnoha bojů – i
podmanění světa skrze evangelium si bude žádat bitvy. Zabere to čas. Ale zvítězíme. Ježíš řekl:
„Království Nebes je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko
nezkvasilo“ (Mt 13:33). Tato žena nepoužila dynamit, aby celou věc vyřešila rychle; použila kvas.
Podobně tedy vidíme,  že  Bůh nechce  svět  vyhodit  do  povětří;  chce  ho  proměnit.  Právě  proto
křesťanství není revolucionářské. Dokonce ani tváří v tvář nespravedlnosti a bezpráví se nesnažíme
systém svrhnout, ale snažíme se ho přemoci evangeliem. Raní křesťané nezačali hnutí osvobození
proti  „strukturálním nespravedlnostem“ římské říše.  Místo toho celou říši  obrátili  na víru.  Poté
změnili její struktury.

Já sám si například myslím, že je tragédie, že úctyhodní a důstojní lidé nevlastní pozemky.
Jsem přesvědčený, že každý křesťan by měl vlastnit nemovitosti – a věřím, že jednoho dne skutečně
každý křesťan zemi vlastnit  bude vlastnit (jak uvidíme později v této kapitole). Ale socialistická
„pozemková reforma“ není odpovědí. Odpovědí je znovuzrození a obnova. Když se lidé stanou
zodpovědnými,  zdědí  zemi  –  a  to  pokorně  a tiše.  Pokora  neznamená  bezpáteřnost.  Znamená
poslušnost vůči Bohu a podřízení se Jeho prozřetelnosti.

Hilaire  Belloc  napsal  o  zrušení  otroctví,  které  se  v  Evropě  uskutečnilo,  když  byla
pokřesťanštěna: „Obecně v těchto raných křesťanských stoletích nenajdete žádná prohlášení proti
otroctví jako instituci ani žádnou definici morálky, která by na něj útočila, ale i tak v důsledku
zmizelo.“348

Otroctví  zmizelo,  protože  většina lidí  přestala otročit  Satanovi.  Křesťanství  působí  jako
kvas: zevnitř ven. Zákony –  biblické zákony – jsou důležité pro bezpečí společnosti. Ale jestliže
lidem nevládne zákon v jejich nitru, vnější kontroly a opatření budou selhávat. Naše evangelistické
úsilí  může  a  mělo  by  být  doprovázeno  snahami  prosadit  Boží  zákony  ve  společnosti  Ale  bez
evangelizace se snažíme marně a honíme se za větrem. Nadvláda přijde skrze kázání Božího Slova
a skrze to, že se mu sami budeme podřizovat. Svět bude proměněn věrným kázáním a životem
Božího lidu. Ježíš na základě své svrchované moci a autority přikázal: „Jděte tedy a čiňte učedníky
ze všech národů“ (Mt 28:19).  Lidé tento příkaz obvykle chápou špatně.  Ježíš  neřekl:  Svědčete
národům. Řekl: Učedničte národy.349 Velké poslání se nenaplní tím, že všechny národy upozorníme
na evangelium. To není ani polovina celé bitvy. Je to pouze její začátek. Naším úkolem je učedničit
všechny národy k poslušnosti vůči Kristovým přikázáním – a to může přijít jen tehdy, když jsme
my sami učedničeni  k poslušnosti  vůči  Božímu zákonu.  Pouze učedníci  mohou činit  učedníky.
Hybridi se nemohou množit. Ale když se my sami podřídíme Kristu, národy budou následovat.

Podmaňování  národů k  tomu,  aby byly  Kristovými  učedníky,  přijde  skrze  naši  věrnost.
Právě to je kriticky důležitá skutečnost a důvod, proč křesťané v nedávné minulosti ztratili vliv.
Důvodem není postup pohanství (pamatujte, brány nemohou postupovat). Je jím  ústup křesťanů.
„To, že v tomto světě stále ještě zůstávají pozůstatky pohanství, je především vinou Církve. Slovo
Boží je v této generaci právě tak mocné, jako bylo během rané historie Církve. Moc evangelia je v
tomto století  právě tak silná,  jako byla ve dnech reformace.  Tito nepřátelé  by mohli  být  zcela
poraženi, kdyby křesťané v těchto dnech a v tomto věku byli tak rázní, živí, průbojní, smělí, vážní,
naléhaví, zbožní, věrní a plní modlitby, jako byli křestané v prvních několika staletích a v době
reformace.“350

Proto musíme pilně, přičinlivě, vytrvale a trpělivě pracovat pro Království. Království přišlo
a stále přichází. A zatímco pracujeme pro Království, nemáme závidět ničemům, kteří jsou u moci.
Oni padnou, ale tišší  a pokorní zdědí zemi (Ž 37). Postupný růst Kristova Království nádherně
popsal Benjamin Warfield: „Skrze všechna léta se táhne jediný narůstající záměr, jediný narůstající

348 Hilaire Belloc, The Servile State (Indianapolis: Liberty Classics, [1913], 1977), s. 72.
349 Pozn. př.: Řečtina zde říká μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, mathēteusate panta ta ethnē, tedy „učedničte všechny 

národy“; tuto skutečnost velmi dobře a jasně zachycují BK („Protož jdouce, učte všecky národy“) a Pavlík 
(„všechny národy získávejte za učedníky“), Petrů („získejte za učedníky všechny národy“), Žilka („získávejte 
všecky národy za učedníky“), v angličtině pak KJV, HCSB, ISV, WBT, YLT, atd. Viz také: Kenneth L. Gentry, 
Velikost Velkého poslání: Křesťanská iniciativa v padlém světě (Antiteze, 2017).

350 J. Marcellus Kik, An Eschatology of Victory (Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 
1971), s. 250.



záměr: království země se více a více stávají Královstvím našeho Boha a Jeho Krista. Tento proces
může být pomalý; našim netrpělivým očím se může zdát, že se loudá a opožďuje. Ale tím, kdo
staví, je Bůh: a celá stavba pod Jeho rukama roste stejně jistě, pevně a neustále jako pomalu. A v
pravý čas bude na své místo usazen poslední kámen – a našim ohromeným očím nebude zjeveno
nic menšího než spasený svět.“351

Požehnání národní poslušnosti
O kulturních  a  společenských důsledcích  poslušnosti  jsme v této naší  studii  mluvili  tak

často, že by bylo zbytečné je zde všechny znovu připomínat. Nicméně, tato kapitola se zaměřuje na
vymýcení chudoby v důsledku poslušnosti vůči zákonu, a proto chci toto téma použít k tomu, abych
spojil různé důrazy a skutečnosti biblického zjevení, kterými jsme se zde zabývali.

Viděli jsme, že v Kristu je zaslíbeno požehnání celého světa; že když přišel, zvítězil; že Jeho
vítězství pokračuje napříč celou zemí, jak se rozšiřuje Jeho Království; a toto šíření Jeho Království
přichází skrze nebojácné hlásání evangelia všem národům. Z toho, co jsme studovali v předchozích
kapitolách, by mělo být jasné, že Kristova vláda v srdcích a sociálních strukturách lidí povede k
zodpovědnosti a svobodě pod Božím zákonem. Jak lidé rostou v této zodpovědnosti a svobodě,
bude jim dáno více (Mt 25:21, 23). S narůstajícím množstvím práce,  úspor a investicí  kapitálu
poroste  i  produktivita,  a  tak  vytvoří  více  kapitálu,  který  bude  možné  investovat,  a  tak  dále.
Nepřerušený růst se bude postupně šířit  až  do Posledního dne,  a  tak chudoba vymizí.  Ti,  kdo
zůstávají  v bezbožnosti,  budou vyděděni,  jelikož síly Boží prozřetelnosti  v historii  pracují  proti
nim. Majetek hříšníka je uschován pro spravedlivého (Př 13:22). Boží lid bude dospívat, podřizovat
se biblickému zákonu a šířit jeho aplikace napříč společností, a tak zdědí zemi. Biblické proroctví o
vymýcení  chudoby  vidíme  v  Micheáši  4:2-4,  kde  se  hovoří  o  požehnání  národů,  které  jsou
obrácené, a proto se podřizují Božímu zákonu:

A mnohé národy přijdou a řeknou:
„Pojďte a vystupme na Hospodinovu horu,
do domu Boha Jákobova.
Bude nás učit svým cestám
a my budeme chodit po Jeho stezkách.“
Vždyť ze Sijónu vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma.
Bude soudit mezi mnohými národy,
kárat mocné a vzdálené národy.
I překují své meče v radlice
a svá kopí ve vinařské nože;
národ proti národu nepozdvihne meč
a nebudou se již učit boji.
Každý bude pobývat pod svou révou
a pod svým fíkovníkem
a nikdo ho nevyděsí.
Vždyť promluvila ústa Hospodina zástupů.

Skrze to, jak se šíří poslušnost vůči biblickému zákonu, se bude postupně přesouvat kapitál
z válečnictví do produktivnějších snah. A jak narůstá produktivita, zjišťujeme, že každý člověk má
svůj vlastní majetek, sedí po svou révou a pod svým fíkovníkem. Právě to je směr, kterým se vyvíjí
historie.  Lidé  se  postupně  budou  stávat  poslušnějšími,  a  proto  zodpovědnějšími,  a  proto
produktivnějšími,  a  proto  budou mít  více  kapitálu,  a  proto… Bible  ukazuje,  že  chudoba  bude
vymýcena skrze zbožnou produktivitu a nárůst skutečného majetku a bohatství. Biblickou odpovědí
není, jak se říká, rozdělit si koláč jinak, ale udělat větší koláč.

Může se to stát. A co víc, stane se to. Chudoba v konečném důsledku nemá budoucnost, s

351 Benjamin Breckenridge Warfield, Biblical and Theological Studies (Philadelphia: The Presbyterian and Reformed 
Publishing Company, 1968), s. 518nn.



výjimkou  případů  bezbožných,  kteří  jsou  vyděděni.  Ezechielova  vize  růstu  Království  napříč
světem (kterou symbolizuje postupně narůstající proud, který teče z Chrámu v Ezechieli 47:1-12)
ukazovala požehnání Božího díla ve všech oblastech života; požehnání, které přináší světu zdraví a
prosperitu. Dokonce i Mrtvé moře, symbol Boží kletby nad Sodomou a Gomorou, bude uzdraveno
– ale několik míst bude „dáno soli“352 (Ez 47:8-11); stále ještě budou pod Božím soudem. Bible
vyhlíží čas, kdy žádný z Božích lidí nebude chudý, kdy Boží milostivá prozřetelnost rozdělí zemi
všem, kdo jsou poslušní. 

Nic z toho nenastane skrze bezbožné skutky, jako je třeba vyvlastnění. Nikdy se to nestane,
dokud se Církev bude držet nebiblických filozofií, které se ji snaží odvrátit od poslušnosti vůči
Božímu zákonu. Institucionální chudoba nebude nikdy uzdravena skrze socialismus a etatismus.
Bezbožnost dokáže pouze zhoršit a rozšiřovat kletbu pádu. Vymýcení chudoby ve skutečnosti vůbec
není otázkou chudoby, ale otázkou poslušnosti, zbožnosti a podřizování se Pánu Kristu ve všech
otázkách a podrobnostech.

Náš národ má křesťanské dědictví. Ačkoliv Puritáni a vůdci mladých Spojených států měli
své chyby, chápali důležitost biblických zákonů a to, že „spravedlnost vyvýší národ“ (Př 14:34).
Bůh požehnal jejich podřizování se Božímu Slovu, a tak začalo bohatství naší země narůstat. Ale
upadli jsme do léčky, ohledně které nás varuje Deuteronomium 8. Podívali jsme se na svůj pokoj a
blahobyt a přesvědčili jsme se, že jsme toho všeho dosáhli vlastní silou. Začali jsme usilovat o růst
kvůli nám samým, ne k Boží slávě. Užívali jsme si dary a ignorovali Dárce. Používali jsme Jeho
nástroje a stavěli modly. Zatímco jsme se vychloubali svou svobodou, stali jsme se otroky.   

Když Boží dobrota nevede lidi k pokání, přichází Boží výchova. Bůh na náš národ poslal
soudy, aby nás odvrátil od našich hříchů – a když jsme cítili, že naše síla ochabuje, více a více jsme
se obraceli k hříchu a hledali sílu v něm. Dovolili jsme našim vládcům, aby nás vedli do válek,
abychom tak dosáhli nadřazenosti a svrchovanosti, které jsou upřené všem kromě poslušných. Více
a více jsme zbožšťovali stát, připisovali mu stvořitelskou moc, opouštěli biblické standardy v jedné
oblasti za druhou. Dychtili jsme po zboží a dostali úvěrovou expanzi; chtěli jsme nárůst obchodu a
stát  ho zajistil.  Naše požadavky narůstaly a společně s nimi narůstala  nadvláda našeho nového
boha, aby je mohla plnit. A jak byl náš národ více a více zotročován, křesťané utíkali – někteří do
bezpečí fundamentalistického ústupu, jiní do pohodlí liberálního kompromisu, někteří do kacířské
umírněnosti vznášení se někde v meziprostoru. Vyzkoušeli jsme všechny způsoby, s výjimkou cesty
poslušnosti.

A všechno z toho nám ublížilo. Naše války snížily naši populaci; naše zahraniční pomoc
vedla k opovržení a závisti; naše zahraniční politika vedla k revolucím v zahraničí a k pouličním
nepokojům doma; naše sociální péče vedla k chudobě a závislosti; náš ekonomický růst skončil
mučivými propady a krizemi; naše politika energetiky způsobila nedostatky; naše evangelizační
kampaně vypěstovaly generaci „tělesných křesťanů“ po celé zemi. A to vše doprovodila inflace.
Kletba se stala součástí našeho každodenního života.

Začali jsme tedy hledat nová řešení v marné snaze vyhnout se důsledkům odpadnutí, ale
nečinili jsme pokání ze svého hříchu. A naše nová řešení nás svázala silnějšími řetězy, než jaké
jsme měli předtím. Z národní pýchy jsme se propadli a ponořili hluboko do národní viny. Kdysi
jsme se Božími požehnáními vytahovali, teď se za ně stydíme. Naše svoboda se stala nestabilní
anarchií; naše stabilita vedla ke stagnaci. Bůh nás soudil a soudí.

A uprostřed toho všeho se objevili  Ronald Sider  a křesťanští  socialisté jako Boží důtky
dalšího trestání – a antinomiánská Církev je slepě následovala do jámy. Křesťanské organizace,
které už dávno opustily Boží zákon, se teď upsaly etatismu jako řešení a léku na naše nemoci.
Morální tkanivo naší země – které dosáhlo své síly a životaschopnosti skrze poslušnost vůči Bohu –
uhnilo v závisti a vině. Kulturně i psychologicky jsme spáchali sebevraždu a naše hříchy budou
navštíveny na našich pravnoučatech.  Boží hněv se jasně zjevuje v tom, že se necháváme svést
falešnými, morálně zbankrotovanými mizantropy. Naší budoucností – jestli tito mluvčí hnutí  za

352 Pozn. př.: Podle BK a Pavlíkova překladu. ČSP a ČEP dodávají, že se jedná o těžbu soli, ale výraz pro těžbu v 
původním textu chybí. „Ponechání soli“ nebo „vydání soli“ se objevuje v NASB, KJV, NKJV, HCSB, ESV, NIV, 
ERV, WBT, YLT, RV, ASV, atd. 



spásu  skrze  sebevraždu  o  něčem svědčí  –  je  svažující  se  spirála,  která  vede  do  sebepohlcení,
otroctví, zoufalství, prokletí a zatracení.

A přece,  stále  ještě  máme naše Bible,  stále  ještě  máme naše domovy,  stále  ještě  máme
významné  pozůstatky  vlády  zákona;  máme  mnoho  druhů  kapitálu,  se  kterým  můžeme  stavět.
Budeme činit pokání? Pořád ještě jsem dostatečný optimista na to, abych doufal, že se obrátíme k
Bohu  a  začneme  znovu  budovat  křesťanskou  kulturu  založenou  na  biblickém zákoně.  „Co  se
můžeme naučit od zkušeností z doby revoluce? Že člověk, který je bez Boha, i kdyby okolnosti
hovořily v jeho prospěch, nemůže udělat nic, než pracovat na svém vlastním zničení. Člověk musí
uniknout ze zvrhlého revolučního kruhu; musí se obrátit  k Bohu, jehož pravda je to jediné,  co
dokáže odolat moci těchto lží.  Jestliže někdo bude tuto významnou historickou lekci považovat
spíše za sentimentální bědování než za politickou radu, zapomíná, že moc evangelia přinést řád a
svobodu je faktem, který jasně dokazuje světová historie. Ať pamatuje na to, že vše, co je člověku
užitečné  a  prospěšné,  se  šíří  díky  bázni  před  Bohem,  zatímco  popírání  Boha  to  ničí.  Musí
pamatovat zejména na to, že teorie revoluce byla prvním krokem rozvoje a růstu semen nevíry, a že
tato jedovatá rostlina, kterou odpadnutí od víry pěstuje, bude v prostředí obrození víry vadnout a
dusit se.“353

Právě to bylo důvodem napsat tuto knihu. Má povzbudit  návrat k Písmu; rozdmýchat v
plamen  uhlíky  zbožných  principů,  které  tvoří  naše  slavné  dědictví  a  které  znovu  povedou  k
nadvládě pod Božím zákonem. Etatisté nakonec nemohou obstát; a, ač se situace zdá sebetemnější,
stále ještě nevyhráli bitvu, kterou dnes bojujeme. Z Boží milosti stále ještě můžeme změnit směr
vývoje naší kultury. Bůh nám k tomu dal nástroje a zaručil nám úspěch, jestliže budeme poslušní.
Jak řekl Hilaire Belloc,

Pod každým národem, který kdysi byl křesťanský, je složitá síť sil; je to doutnání
starých ohňů.354

DODATKY

Dodatek 1

DÉJÀ VU – SKOTAČENÍ PO SIDEROVĚ DRUHÉM VYDÁNÍ

Ronald Sider vydal revizi své knihy, což je dobře. Od chvíle, kdy jsem dočetl její první,
původní vydání, říkal jsem si: „No, tohle je kniha, které by rozhodně prospěla důkladná a rozsáhlá
revize, o odstraňování materiálu ani nemluvě.“ Skutečně volala po přísném, odvážném editorovi s
kritickým okem a ostrým skalpelem. V nouzi by stačil i sekáček na maso v ruce slepého řezníka
trpícího tancem svatého Víta.

Ale,  běda,  to jediné,  čeho se nám poštěstilo,  byly vlastní,  jemné úpravy Dr.  Ronalda J.

353 G. Groen van Prinsterer, Unbelief and Revolution: Lecture XI (Amsterdam: The Groen van Prinsterer Fund, 1973), 
s. 22.

354 Belloc, s. 200.



Sidera. 

 Copak je to za kritika?
Musím  přiznat,  že  profesorovo  nové  vydání  mě  ztratilo  hned  na  začátku.  Na  zadních

deskách stojí: „Sider ve svém revidovaném a rozšířeném vydání přináší aktuální informace ohledně
situace  ve  světě,  znovu  zvažuje  své  argumenty,  přeformulovává  je  a  odpovídá  mnoha  svým
kritikům.“ Já sám vím alespoň o deseti autorech, kteří napsali svá vyvrácení Siderových teorií, a to
z mnoha různých perspektiv. Jelikož se dozvídáme, že Dr. Sder odpovídá „mnoha“ svým kritikům,
dost možná bude snažší spočítat kritiky, na které nijak nereagoval:

1. P. T. Bauer355

2. David Chilton356

3. Constance Cumbey357

4. John Jefferson Davis358

5. Brian Griffiths359

6. Ronald Nash360

7. Gary North361

8. John Robbins362

9. Franky Schaeffer363

10. Herbert Schlossberg364

Možná, že se jedná jen o drobné přehlédnutí, ale profesorovi se jaksi nepodařilo odpovědět
žádnému z těchto kritiků. Pravda, dva z nich zmínil ve vysvětlivkách knihy: Garyho Northa a P. T.
Bauera.  Cituje  Northa  jako  „příklad“  „osvícenského“  ekonoma,  který  odráží  „moderní,
sekularizovaný  náhled“365 –  což  je  výrok,  který  nikdy  neselže  v  tom,  aby  u  těch,  kdo  někdy
skutečně četli Northovy práce, vedl k výbuchům bouřlivého smíchu. Jediné vysvětlení, které mě
pro tak absurdní tvrzení napadá (pokud nepočítáme možnost čiré, bezmyšlenkovité pomluvy), je to,
že  North,  na  rozdíl  od  Sidera,  věří  v  oblasti  ekonomické  činnosti  na  vztah  mezi  příčinou  a
důsledkem, což je koncept, který není plodem osvícenství (které bylo právem nazváno  Vzestup

355 Equality, the Third World, and Economic Delusion (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981), s. 66-85.
356 Productive Christians in an Age of Guilt-Manipulators (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1981; třetí 

revidové vydání, 1985); viz také „The Case of the Missing Blueprints“ v The Joumal of Christian Reconstruction, 
sv. VIII, č. 1 (Léto 1981), s. 132-54. Tohle vše zmiňuji jen pro osobní užitek Dr. Sidera, čistě pro případ, že na tyto 
práce zapomněl. 

357 The Hidden Dangers of the Rainbow: The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism (Shreveport, LA:
Huntington House, 1983), s. 156nn.

358 Your Wealth in God's World: Does the Bible Support the Free Market? (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 
Reformed Publishing Co., 1984), s. 38nn.

359 Morality and the Market Place: Christian Alternatives to Capitalism and Socialism (London: Hodder and 
Stoughton, 1982), s. 125-55.

360 Social Justice and the Christian Church (Milford, MI: Mott Media, 1983), s. 161-68.
361 „Free Market Capitalism“ v Robert G. Clouse, ed., Wealth and Poverty: Four Christian Views of Economics 

(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984), s. 44nn; také „The North-Sider Debate“ (Duben 1981), dvě kazety 
(Dominion Tapes, P.O. Box 7999, Tyler, TX 75711), 10 $.

362 „Ronald Sider Contra Deum“, The Trinity Review (Březen/Duben 1981); znovu otištěno v Biblical Economics 
Today (Duben/Květen 1982).

363 Bad News for Modern Man: An Agenda for Christian Activism (Westchester, IL: Crossway Books, 1984), s. 60nn; 
sr. s kritikou Evangelikálů pro sociální akci, které se věnuje jeho otec Francis A. Schaeffer v poslední knize, kterou 
napsal: The Great Evangelical Disaster (Westchester, IL: Crossway Books, 1984) s. 111-15. Viz také Frankyho 
satirické dílo (jehož spoluautorem je Harold Fickett), A Modest Proposal for Peace, Prosperity, and Happiness 
(Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1984), kde se zabývá kontrolou populace; kniha Sidera konkrétně jmenuje 
jako svůj cíl v „dodatku“ na s. 132nn. Závěr autorů ohledně Sidera je podobný jako můj: „Buď nevěděl, co říká, 
nebo se hlásil k náhledům, které jsou bezmála totalitářské“ (s. 134).

364 Idols for Destruction: Christian Faith and Its Confrontation with American Society (Nashville: Thomas Nelson 
Publishers, 1983), s. 243nn.

365 Sider, Rich Christians, druhé vyd., s. 102, 242.



moderního  pohanství366),  ale  Bible.367 Faktem  je,  že  jestli  je  Dr.  Sider  skutečně  tak  vážně
znepokojen ohledně ekonomie osvícenství, bylo by nanejvýš na místě, aby si uvědomil skutečnost,
že to byli právě osvícenští filozofové, kdo zarputile odmítal představu, že Bible poskytuje plány a
vzor pro společnost.368 Když budeme upřímní, pravdou je, že v křesťanských kruzích není větší
moderní šampión osvícenského dogmatu autonomního sekularismu než Dr. Ronald J. Sider.

Druhý kritik, kterého Dr. Sider zmiňuje, je Lord P. T. Bauer z Londýnské školy ekonomie.
Dr.  Sider  samozřejmě neodpovídá na Bauerovu kritiku  a  ani  čtenáři  nenaznačuje,  že Bauer  ho
kritizoval; ve vysvětlivce nám však říká, že Bauer „vůbec nebere ohled na historii a místo toho
argumentuje,  že  stávájící  ekonomické  nerovnosti  jsou  téměř  zcela  způsobené  rozdíly  ve
vynalézavosti, úsilí a distribuci zdrojů, ne historickými zneužitími politické a ekonomické moci,“369

což je skutečně jedna z nejabsurdnějších vět v celé historii západní literatury. Jeden by čekal, že
univerzita Yale naučí své absolventy, ať si knihy přečtou předtím, než je budou hodnotit. Bauerova
kniha je do velké míry právě o „historických zneužitích politické a ekonomické moci.“ Naneštěstí
pro  Sidera,  Bauer  dokumentuje  zneužití  moci  způsobené  právě  těmi  politikami,  které  Sider
obhajuje.

Hlavní pointou, kterou si zde musíme uvědomit, je to, že Dr. Sider neodpovídá žádnému z
výše uvedených kritiků. Ale přebal této knihy trvá na tom, že odpovídá „mnoha svým kritikům“.
Kdo jsou tito kritici? Jediná možná odpověď se zdá neuvěřitelná: Profesor Sider ve své „Poznámce
ke druhému vydání“  (s.  5)  uvádí  sedm „přátel,  kteří  jsou ekonomové“,  kteří  „poskytli  kritické
poznámky k prvnímu vydání nebo k předběžnému náčrtu vydání druhého.“ Jinými slovy, spojení
„mnoho  kritiků,“  kterým  Sider  odpovídá,  neoznačuje  ty,  kdo  jeho  práci  veřejně  kritizovali  v
knihách, esejích a debatách.  Ne, jeho druhé vydání je „odpovědí“ na  soukromé kritiky od jeho
vlastní útulné kotérie „přátel,  kteří  jsou ekonomové,“ všech sedm z nich – přičemž dva z nich
(podle Siderových vlastních poděkování) mu poskytli „rozsáhlou pomoc“ při psaní prvního vydání.
Jsem  si  jistý,  že  tato  důvěrná,  malá  skupinka  stejně  smýšlejících  akademiků  je  určitě  velmi
okouzlující; ale je velmi daleko od toho, co naznačuje reklama na zadním přebalu knihy.370

Prostou skutečností je, že  Dr. Ronald J. Sider nedokázal odpovědět jedinému kritikovi své
práce.

Proč? Samozřejmě, že je možné, že všechny zveřejněné kritiky profesorových učení jsou tak
povrchní, že si nezaslouží ani jedinou řádku komentáře. (Kdyby tomu tak bylo, zdálo by se, že to je
něco,  co  Sider  mohl  i  tak  velmi  dobře  využít.  Například,  místo  toho,  aby zatajoval  samotnou
existenci  mé knihy,  mohl  říct,  že „Chiltonova sprostá,  sarkastická a umíněná kniha je  tak plná
logických bludů a klamů, že vyvrací sama sebe; natolik postrádá biblický obsah, že v ní není jediný
kousíček biblického argumentu proti mé pozici. Tímto chci mé čtenáře vyzvat, ať si sami pečlivě
prostudují Produktivní křesťany, a tak se přesvědčí, že tato kniha jen posiluje mé argumenty.“ Proč
asi profesor něco takového neřekl? Možná, že prostě jen nechtěl zranit mé city.)

Faktem zůstává, že Dr. Sider nedal svým čtenářům vědět o žádné z celé řady publikovaných
kritik své pozice – a  tak se zdá jako snadné a  logické ho obvinit  ze zbabělství a intelektuální
neupřímnosti a nečestnosti. Jeho chování může mít i jiné vysvětlení, ale to mi momentálně uniká.

Nové a lepší!
Tím však nechci shazovat profesorovy velmi skutečné úspěchy. Ačkoliv druhé vydání jeho

knihy někdy vypadá, jako by ho po pracovní době rozstříhal vyděšený opatrovník, vykazuje i stopy,

366 Viz Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation/The Rise of Modern Paganism (New York: The Norton 
Library, [1966] 1977).

367 Viz Gary North, The Dominion Covenant: Genesis (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1982), s. 253nn; 
viz také Rousas J. Rushdoony, The Biblical Philosophy of History (Nudey, NJ: The Craig Press, 1969).

368 Viz Rousas John Rushdoony, The One and the Many: Studies in the Philosophy of Order and Ultimacy (Tyler, TX: 
Thoburn Press, [1971] 1978), s. 277nn.

369 Sider, Rich Christians, druhé vyd., s. 243.
370 Strašlivé! Ronald Sider znovu přichází s klamavou reklamou?



že při revizi bylo použita přinejmenším trocha jasného uvažování.    
Vezměme si  například  otázku  vykřičníků.  Jedno z  prvních  zlepšení,  kterého jsem si  ve

druhém vydání povšiml, je to, že většina původních vykřičníků byla vypuštěna a nahrazena prostou,
praktickou a elegantní tečkou. Tam, kde první vydání vyhlašovalo:

Bůh v Exodu zjevil svou moc, aby osvobodil utlačované otroky!
(s. 60)

nové vydání klidně uvádí:

Bůh v exodu zjevil svou moc, aby osvobodil utlačované otroky.
(s. 54)371 

Vysvětlením Siderovy nové rezervovanosti musí alespoň z části být skutečnost toho, že časy
se změnily. První vydání vyšlo v opojných časech slávy rané vlády Znovuzrozeného Jimmyho,372

kdy americká vláda krmila, rozmazlovala a financovala teroristy a těm, kdo věřili, se zdálo možné
skutečně vše. Pro každého nalevo od Tipa O'Neila to byla vzrušující éra. Ve Washingtonu D.C.
seděl Mesiáš z Plání, Velký Mírotvůrce, a dobře se mu dařilo. Svět byl skutečným rohem hojnosti,
který přetékal sandinistickými guerillami a federálními granty.

Pak však přišel rok 1980, kdy se masy vzbouřily proti moudrosti  elit  a země upadla do
Temného  věku  malicherného  New  Deal  skrblení.  Sider  osmdesátých  let  je  tedy  starším,
moudřejším, polohlasnějším Siderem; Siderem, který unaveně a s námahou nese na svých ramenou
tíhu světa, který odpadl od milosti. Věk zázraků je pryč. Manipulace vinou se dostává z módy.
Profesor teď hovoří prázdným, skleslým tónem muže, který pohleděl do budoucnosti a zjistil, že je
nevyslovitelně pochmurná, že je místem, kde už není sranda být New Age liberálem. Pryč je starý
elán a lesk. Mručí: „Í-kabód, Í-kabód.“373

Nová profesorova umírněnost se i týká rétoriky, kterou volí. Čtenáři jeho prvního vydání si
mohli vysloveně hovět v pejorativech:

Kvůli takto vysoké spotřebě masa bohatá menšina světa zhltne tak nespravedlivý
podíl jídla, které je ve světě k dispozici. … Poslední ironií této nespravedlnosti je
to, že vysoká spotřeba masa ubližuje našemu zdraví!
(s. 44, kurzíva přidána)

Čtenáři druhého vydáni jsou však nuceni snést téměř objektivní přednes faktů:

Kvůli takto vysoké spotřebě masa bohatá menšina světa zhltne tak nerovný podíl
jídla, které je ve světě k dispozici. … Poslední ironií je to, že vysoká spotřeba
masa ubližuje našemu zdraví.
(s. 44, kurzíva přidána)

Jedním faktorem, který mohl přispět k Siderově rétorické suchopárnosti je fakt, že mezi oběma
vydáními  vydalo  americké  ministerstvo  zemědělství  studii  zvanou  „Poptávka  spotřebitelů  po
červených  masech,  drůbeži  a  rybách.“374 Podle  hlášení  organizace  Associated  Press  tato  studie
ministerstva zjistila,  že  „rodiny s nízkými příjmy konzumují  více masa na osobu než rodiny s
vysokými příjmy, a že černoši konzumují více masa než ostatní etnika.“375 Ouha. (Úplně teď vidím

371 Druhé vydání také vypustilo kapitálku u slova „Exodus“. Zdá se, že v profesorově okolí už není v bezpečí žádný 
kapitál. Sider zjevně chce dekapit(ál)ovat celou západní civilizaci, i kdyby to měl udělat čárku po čárce. 

372 Pozn. př.: Jimmy Carter (v úřadu 20.1. 1977 – 20.1. 1981).
373 Viz Bryan F. Griffin, Panic Among the Philistines (Chicago: Regnery Gateway, 1983); a R. Emmett Tyrrell Jr., The 

Liberal Crack-Up (New York: Simon and Schuster, 1984).
374 Pozn. př.: „Consumer Demand for Red Meats, Poultry, and Fish.“
375 Příběh Associated Press, Tyler Morning Telegraph, 18. Prosinec 1982.



ten titulek: „Bílý profesor teologie obviňuje chudé černochy z přílišné spotřeby.“) Když Dr. Sider
stojí tváří v tvář takovýmto trapným skutečnostem, rozhodně má důvod při psaní trochu méně tlačit
na pero.

 Některé  z  revizí  musely  být  obzvláště  pokořující.  Profesor  Sider  v  původním  vydání
prakticky  slintá  nad  naší  bezprostředně  hrozící  zkázou  ze  strany  ohavné,  zločinné  populační
exploze. Pamatujete na ty děsivé vize?

Dalším zásadním problémem je  populační  exploze...  Do roku 2000 se světová
populace vyšplhá na asi sedm miliard lidí.
(s. 18) 

To bylo v roce 1977. Ale Sider roku 1984 řekl tohle (ačkoliv se pořád ještě velmi výrazně potil): 

Dalším zásadním problémem je  populační  exploze...  Do roku 2000 se světová
populace vyšplhá na asi šest miliard lidí.
(s. 24nn)

Uvidíme. To je ztráta jedné miliardy lidí za pouhých sedm let. Jestli vývoj půjde touto ohromující
rychlostí, v době, kdy profesor vydá edici Milostivého léta své knihy, na světě už nebude nikdo, kdo
by si ji mohl koupit. Nakonec se věci nezdají tak špatné, co, Rone?

Faktem je, že když se zaměříme na slova Dr. Sidera samotného, věci se skutečně zlepšují.
Jeho první vydání hlásilo, že lidé v USA utrácejí za jídlo 17 procent svého čistého příjmu, zatímco v
Indii  to  bylo 67 procent  (s.  44).  Uplynulo sedm let  a  Sider  nám dává povzbudivé zprávy:  „Ve
spojených státech je to pouhých 12,7 procenta. V Indii je to 55,5 procenta...“ (s. 35). Cena jídla se
snižuje v obou zemích. Říkali byste si, že Sider tento povzbuzující pokrok nějak zmíní – že přitáhne
pozornost k tomu, že mezi vydáními došlo k tak ohromujícímu rozdílu. Ale ne. Z nějakého důvodu
považuje za vhodné tuto skutečnost ze svých výpočtů vynechat. Jaksi opomene zmínit i to, že jeho
vlastní údaje se drasticky změnily. Soustředí se pouze na rozdíl mezi USA a Indií. Mezi bohatými a
chudými národy je rozdíl a profesor nám to vytrvale a pilně připomíná. A, bez ohledu na své vlastní
statistiky, opakuje svůj zaběhnutý refrén: „Tato propast se každý rok zvětšuje“ (s. 37).

Skutečností je, že ohromující převaha důkazů jasně ukazuje, že profesorova paranoia nemá
naprosto  žádný  oprávněný  základ.376 Dr.  Sider  vědomě  cituje  matoucí  „studie“  (=  agitační  a
propagandistickou literaturu),  jako jsou  Limity  růstu (Limits  to Growth)  a  Global 2000,  z  nichž
každá není nic než hromada – abychom nebyli příliš přísní – nepřesností. To, co nám neříká, je, že
„jen v posledních 70 letech jsme se dostali ze situace, kdy méně než 1 % lidstva bylo schopné přežít
na přiměřené úrovni  zdraví  a pohodlí,  do místa,  kdy prakticky polovina lidstva žije  s  životním
standardem,  který  by  na  začátku tohoto  století  byl  naprosto  nepředstavitelný.  … Je  faktem,  že
ekonomické analýzy ukazují,  na rozdíl  od toho, co říkají obhájci  konce světa,  že skutečné ceny
prakticky všech hlavních přírodních zdrojů se  snižují už po dvě staletí  nebo ještě déle,  tedy tak
dlouho, jak dlouho existují spolehlivé statistické záznamy, a to z časového i cenového hlediska.
Jinými  slovy,  ekonomická  historie  dokazuje,  že  představy  o  omezeném růstu  jednoduše  nejsou
pravda.“377

Atmosféra houstne
Některá  tvrzení  z  prvního  vydání  samozřejmě  byla  tak  trapná,  že  musela  být  zcela

odstraněna.  V  nové,  předělané  verzi  už  nikde  nenajdeme  výrazy  jako  „spravedlivé  ceny“  a

376 Viz: Herbert I. London, Why Are They Lying to Our Children? (New York: Stein and Day, 1984); viz také: Charles 
Maurice a Charles W. Smithson, The Doomsday Myth: 10,000 Years of Economic Crises (Stanford: Hoover 
Institution Press, 1984).

377 Warren Brookes, The Economy in Mind (New York: Universe Books, 1982), s. 30. Pro rozsáhlou dokumentaci, viz: 
Julian L. Simon, The Ultimate Resource (Princeton: Princeton University Press, 1981); sr. Julian L. Simon a Herman
Kahn, ed., The Resourceful Earth: A Response to "Global 2000" (Oxford and New York: Basil Blackwell, 1984). Jak
Simon ukazuje v The Ultimate Resource (s. 286nn), sponzoři studie Limits to Growth při jejím původním vydání 
věděli, že obsahuje lži (což sami později přiznali). Proč nás o tom profesor Sider neinformoval?



„spravedlivé zisky“. Je důležité pamatovat na to, že Sider nikde konkrétně neodmítá svá předchozí
tvrzení; ale alespoň nám prokazuje laskavost toho, že je neopakuje.

Sider však pro své věrné následovníky vyrobil řadu zašmodrchaných problémů. Z toho, co
mohu říct, Sider ve své knize jen jednou připouští, že změnil názor, a to pouze v otázce, které věnuje
jen velmi málo pozornosti.378 Ustoupil profesor i ze svých dalších názorů a pozic? Jestli ano, proč
nám to neřekne? Jestli ne, proč maže svá předchozí tvrzení? Co všichni ti lidé, kteří věřili tomu, co
tvrdí v prvním vydání (a pokusili se to uvést do praxe)?

Jedním z míst, kde je tato otázka kriticky důležitá, je to, když Sider hovoří o Milostivém
létě.  Jak  jsme  viděli,  Sider  se  v  prvním  vydání  ptá,  jestli  bychom  měli  uplatňovat  zákon  o
Milostivém létě, a odpovídá:

Možná by nebyl špatný nápad zkusit Milostivé léto jako takové alespoň jednou. …
V roce 1980 všichni křesťané po celém světě shromáždí veškeré své akcie, cenné
papíry a kapitálové zboží a obchody a poté si je rovným dílem rozdělí.
(s. 93)

V novém vydání se Sider ptá na stejnou otázku: Měli by lidé dnes usilovat o uplatňování zákona o
Milostivém létě? Tentokrát odpovídá:

Rozhodně ne. Konkrétní ustanovení o Milostivém létě nejsou dnes závazná.
(s. 84nn) 

V souladu s touto novou pozicí Sider maže své předchozí tvrzení o shromažďování našeho majetku
v rámci naplňování zákona o Milostivém létě (ale neříká svým čtenářům, že by něco změnil). Ti,
kdo si  povšimli  těchto rozdílů však přirozeně předpokládají,  že  Sider  zde skutečně změnil  své
stanovisko.  Zdá se,  že  profesor  značně vyměkl.  Už netvrdí,  že  by dnes  měly  být  uplatňovány
zákony o Milostivém létě, ani to, že bychom dnes měli převést do společného vlastnictví veškerý
ziskový majetek, abychom tak naplnili jeho požadavky... je to tak? A přece, v  novém vydání své
knihy, v pozdější sekci, která nijak nesouvisí s Milostivým létem, nás profesor Sider informuje, že –
ze všech možností – právě Milostivé léto je odpovědí na problémy Třetího světa! Celou zemi je
třeba převést do společného vlastnictví, víte, protože

Milostivé léto volá po přerozdělení produktivních aktiv společnosti.
(s. 147)

Co si  o  tom všem máme myslet?  Profesor  tento  druh jazyka vymazal  z  části,  která  se  přímo
zabývala Milostivým létem, ale pak ho vměstnal do pasáže o Třetím světě. Takže – změnil své
názory nebo ne? Jestli ne, proč odstranil svá původní tvrzení o Milostivém létě? Jestli Boží zákon o
Milostivém létě volá po „přerozdělení produktivních aktiv společnosti,“ neměli by křesťané přece
jen „shromáždit veškeré své akcie, cenné papíry a kapitálové zboží a obchody a poté si je rovným
dílem rozdělit“? A přece, na základě autority profesora samotného můžeme s naprostou jistotou říct,
že zákon o Milostivém létě by dnes „rozhodně neměl“ být uplatňován … Jedna věc je jistá: Jestli se
Dr. Sider rozhodl zmást své čtenáře, povedlo se mu to.

Další podivný rys revidované verze se ukazuje na stránkách 171-172, kde profesor stanoví
„šest kritérií“, která nám mají umožnit určit, o jaký způsob života bychom měli usilovat. Jak Dr.
Sider s rychlostí dodává, jedná se o „návrhy, ne normy nebo zákony“ (zdůraznění jeho). Ve svých
„návrzích“ však používá tato slova:

378 Jedná se o otázku toho, zda osobní zlo napáchá tolik zla jako strukturální nespravedlnost. Sider tvrdí, že v této 
otázce změnil názor. Říká, že přinejmenším v Severní Americe a v západní Evropě jsou si oba problémy ve svých 
ničivých důsledcích rovné. (Pokud vím, ohledně této otázky nikdy nepanovala zásadní neshoda, ale zdá se, že Sider 
tuto svou novou pozici považuje za významný ústupek svým kritikům.) Viz Sider, Rich Christians, druhé vyd., s. 
122.



nutnost     muset     mít povinnost     nesmět     špatný     hřích

Chci vám připomenout, nejedná se o normy nebo zákony. Dr. Siderovi je nanejvýš vzdálené, aby si
troufl nařizovat nám zákonem, jak se máme chovat. Ne, pouze nám navrhuje nějaké dobré nápady.
Pamatujte, ačkoliv je musíte poslechnout, ačkoliv je nesmíte zanedbat (bylo by špatně, kdybyste to
udělali), navzdory tomu, že by bylo hříchem se jim nepodřídit – nejedná se o normy nebo zákony.
Jen návrhy. Je to jasné?379

A pak je tu celá ta mrzutá otázka OSN. Dr. Sider na straně 220 prvního vydání volal po tom,
aby byla OSN dána pravomoc mezinárodního zdanění, což je požadavek s poměrně dalekosáhlými
důsledky,  když  o  nich  tak  přemýšlíte.  Jak  už  jsem poukázal,  znamenalo  by  to  dát  Spojeným
národům „nebývalou totalitní moc“.380 Možná, že právě v reakci na tuto kritiku (jestli si mohu takto
zalichotit) byl tak profesor dobrý, že v novém vydání tento nápad znovu promyslel a rozšířil; a,
samozřejmě, odstranil slova o OSN. Nyní nám říká:

Mohli bychom ustanovit mezinárodní daň z příjmů s pohyblivou sazbou. Mohli
bychom  umírněným  způsobem  zdanit  mezinárodní  obchod,  výrobu  zbraní  a
mezinárodní cesty. … Tyto návrhy jsou ve stávající politické atmosféře sobeckého
nacionalismu  vizionářské.  Ale  drží  se  Božího  jedinečného  zájmu  o  chudé  a
biblického principu Milostivého léta.
(s. 219)
 

Nedělejte  si  hlavu  s  tím  děsivě  nevydefinovaným  slovem  umírněným.  Netrapte  se  s  tím,  že
„pohyblivá sazba“ se, jak se zdá, vždycky pohybuje  nahoru. Nevěnujte pozornost skutečnosti, že
profesor  považuje  každého,  kdo  nechce  mezinárodní  zdanění,  za  „sobeckého  nacionalistu“.  A
zapomeňte na to, že zákon o Milostivém létě, který se na nás nevztahuje, zase odněkud vyskočil,
nikdo neví, odkud přesně, a je hladovější než kdy dřív. To, na co se snažím poukázat, je: Kdo bude
daně vybírat? Určitě ne Spojené národy. Konec konců, Sider smazal svůj odkaz na OSN. Jestli
míní, že by je mělo vybírat OSN, mohl v knize své tvrzení nechat. On si však dal tu práci, aby ho
odstranil. No, hrdý Ph.D. z Yale by měl být schopný si uvědomit, že jakákoliv organizace, která je
dostatečně  mocná,  aby  mohla  uplatňovat  program  mezinárodního  zdanění,  bude  ve  všech
praktických smyslech jedinou celosvětovou vládou. Já sám jsem jen maličký kapáneček zvědavý,
kdo bude  světu  vládnout,  jakmile  Dr.  Sider  skončí  s  převýchovou  zbytku  z  nás.  Řekněme...
[Mezi-]Národní  institut  koordinovaných  experimentů?  Třeba?381 Profesore,  teď  není  čas
tajnůstkařit.

Ronald J. Sider, obránce kapitalismu
Dalším zarážejícím odchýlením od dřívějších pozic je, jak se zdá, to, že profesor nás hostí

několika  novými tvrzeními,  která  znějí  skoro jako obhajování  svobody:  „Bůh chce,  aby každá
rodina měla zdroje, kterými bude moci ochránit a zajistit své živobytí – aby tak posílil rodinu, aby
dal lidem svobodu být spolutvůrci historie, a aby zabránil centralizaci moci a totalitářství, které
téměř vždycky doprovází centralizované vlastnictví země nebo kapitálu, ať už ze strany státu nebo
malých elit“ (s. 81).

Jestli se vám to zdá zajímavé, jen počkejte, až si přečtete tohle: „Biblické principy ani v
nejmenším nepodporují  komunistický  ekonomický  systém.  Biblické  principy  ukazují  ve  směru
decentralizovaného,  soukromého  vlastnictví,  které  rodinám  umožňuje,  aby  ovládaly  svůj
ekonomický osud. Jako správci země a dalších ekonomických zdrojů, které v konečném důsledku
patří  Bohu, mají  povinnost,  zodpovědnost a výsadu vydělávat si na sebe a velkoryse se dělit  s
druhými podle jejich potřeb. Tento druh decentralizovaného ekonomického systému uschopňuje a

379 „Hřích je přestoupení návrhů“ (1. J 3:4, VRS [Verze Ronalda Sidera]). Viz také VRS znění Ex 20, Desatero návrhů.
380 Viz výše, k. 11.
381 Viz C. S. Lewis, That Hideous Strength: A Modern Fairy Tale for Grown-Ups (New York: Macmillan Publishing 

Co., 1946).



posiluje všechny lidi, aby byli spolustvořitelé s Bohem. Také všechny chrání před centralizovanou
ekonomickou mocí (jako když výrobní prostředky vlastní stát nebo když malé skupiny elit ovládají
obrovské mezinárodní korporace), která ohrožuje svobody a vede k totalitářství“ (s. 104).

Pravda, pořád ještě nejsme u toho, jak by to vyjádřil Ronald Reagan. Nicméně, jak jsme si
všimli už výše, Sider 80. let je starší a moudřejší. Ví, že nemůže tahat z klobouku to, co mu prošlo,
když Usměvavý Jimmík382 chodil na burákové výlety, na kterých ho doprovázel Joshua Nkomo,383 a
Sestra Ruth se modlila modlitbičku spasení se znovuzporněným vydavatelem časopisu  Hustler.384

Ne, etiketa naší doby vyžaduje čas od času svraštit obočí nad rozpadem rodiny; a jelikož Sověti
ztrapňují  všechny  své  přátele  tím,  že  se  po  celém  světě  chovají  jako  zanedbaní,  nevzdělaní
šikanátoři, stalo se nutností odsuzovat excesy totalitářství alespoň jednou za sto stránek, nebo tak
nějak. Dokazuje to, že vaše MOTIVY JSOU SPRÁVNÉ, že vám jde o LIDSKÁ PRÁVA alespoň
tolik jako Konstantinu Černěnkovi.385 386 Navíc, v těchto temných dnech plíživého kapitalismu je
politicky  taktické  zdůrazňovat  hospodárnost,  zodpovědnost  a  „vydělávání  si  na  sebe“  (toto
vyjádření se v profesorově novém vydání neúnavně opakuje). Ale počkejte! Profesor Sider ještě
neskončil se zpíváním chval na státem nezatěžovanou tržní ekonomiku. Sider svůj dosud nejsilnější
výrok uvádí v jedné koncové poznámce (kterou si přečte jen asi deset procent jeho čtenářů387):

Mým vlastním ‚laickým tipem‘ je,  že  správný směr,  kterým je  třeba se vydat,
abychom  došli  nových,  správných  řešení,  je  nějaká  verze  tržní  ekonomiky  a
soukromého ‚vlastnictví‘. Myslím si, že je jasné, že kolektivizované zemědělství
je  katastrofa.  A co  je  ještě  důležitější,  centralizované  vlastnictví  majetku  a
výrobních  prostředků  v  rukách  státu  vede  k  tak  centralizované  moci,  že
totalitářství je téměř jistým důsledkem. Zároveň však platí, že ‚kapitalistické‘ NK
[nadnárodní korporace] také mají tolik centralizované moci, že zásadně ohrožují
politickou demokracii a pracující se prakticky nepodílejí na rozhodnutích, která
ovlivňují jejich životy.

Zákony  o  Milostivém  létě  a  další  biblický  materiál  ukazují  ve  směru
decentralizovaného  vlastnictví  (nebo,  lépe,  správcovství  pod  nadvládou  Boha,
který je jediným absolutním vlastníkem). Farmáři by normálně měli vlastnit svou
zemi.  Je  třeba  povzbuzovat  menší  podnikatelské  a  obchodní  snahy.  Dělníci  v
průmyslu by měli mít možnost podílet se na rozhodnutích, která ovlivňují jejich
vlastní  životy.  (To  se  může  stát  řadou  způsobů:  správní  rady  zaměstnanců,
kooperativy, a tak dále.)  Aby se lidé mohli  stát spolutvůrci historie společně s
Bohem,  je  nutná  zodpovědná  svoboda  a  decentralizované  správcovství  zdrojů
země,  ne vysoce centralizované vlastnictví ze strany státu nebo NK.
(s. 253)

To je všechno – nebo většina z toho – pěkné a dobré, ale učený Dr. Sider nám, kteří máme
menší problém tuto logiku pochopit, snad vysvětlí několik věcí. Jak může volat po „decentralizaci“

382 Pozn. př.: Americký prezident Jimmy Carter.
383 Pozn. př.: Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo (19.6. 1917 – 1.7. 1999); zimbabwský odborářský vůdce, který se 

stal prezidentem později zakázané Národní demokratické strany; později po boku Roberta Mugabeho vedl ozbrojený
odpor v Rhodesii (dnešní Zimbabwe); mimo jiné se podílel na vedení Zimbabwské lidové revolucionářské armády 
(ZIPRA), ozbrojeného křídla marxisticko-leninistické Zimbabwské africké lidové unie.

384 Pozn. př.: Ruth Carter Stapleton (7.8. 1929 – 26.9. 1983), sestra Jimmyho Cartera a evangelistka, se v roce 1977 
spřátelila s pornografem Larrym Flyntem, a „obrátila ho na víru“; Flynt prohlašoval, že je znovuzrozený a že 
prožívá vize od Boha. Jeho „víra“ mu vydržela asi rok, poté se opět prohlásil za ateistu. V období svého 
„křesťanství“ Flynt nepřestal vydávat své pornočasopisy, ale prohlašoval, že je chce dělat „pro Boha“. 

385 Pozn. př.: Konstantin Ustinovič Černěnko (24.8. 1911 – 10.3.1985); nejvyšší představitel Sovětského svazu od 
13.2. 1984 do 10.3. 1984. Emigrantský časopis Ruská mysl jej popsal takto: „Nejvýraznější Černěnkovou vlastností 
je naprostá absence jakékoli výraznosti.“

386 Viz: Konstantin U. Černěnko, Human Rights in Soviet Society (Lidská práva v sovětské společnosti; New York: 
International Publishers, 1981). Nepřekvapí, že se jedná o velmi tenkou knihu.

387 Nebo méně; pamatujte, jedná se o knihu z vydavatelství InterVarsity Press.



a zároveň obhajovat jednu světovou vládu, konfiskaci země vládou, právo diktátorů znárodňovat
průmyslové  podniky  a  státem  prosazovanou,  absolutní  ekonomickou  rovnost?  To  že  je
decentralizace?  Jediným  možným  vysvětlením  (s  výjimkou  otevřených  lží  nebo  jednoznačné
schizofrenie) musí být to, že všemocná světová vláda považuje soukromého vlastníka země nebo
průmyslníka za příliš „centralizovaného“, a proto posílá policii, aby zkonfiskovala jeho majetek, a
tak dotyčného vlastníka „decentralizovala“. V kontextu politiky a metod, které profesor obhajuje,
tady  docházíme  k  závěru,  že  profesor  nechce  méně  centralizovaný  stát;  jde  mu  o  zničení
„totalitářství“ majitelů soukromého vlastnictví.

Dr. Sider po tom všem na konci své nové knihy přichází s ohromujícím přiznáním: „Jsou
zde  samozřejmě  důležité,  základní  otázky,  kterým  jsme  se  nevěnovali.  Mnoho  křesťanů
kapitalismus ostře  kritizovalo,  někteří  volali  po demokratickém socialismu.  Jiní  obratně  bránili
kapitalismus.  Věnovat  se  této  narůstající  debatě  by  však  žádalo  více,  než  jaká  je  autorova
kompetence a kolik dovolí prostor vyhrazený této kapitole“ (s. 221).

Krucipísek, počkejte minutku, profesore! Opravdu chcete strávit 220 stránek tím, že nám
budete říkat, že potřebujeme státem prosazovanou a vynucovanou komunizaci vlastnictví a systém
mezinárodního zdanění  a  populační  kontrolu a státní  zdravotnictví  a  zaručené příjmy a cenové
kontroly  a  produkční  kvóty  a  spotřební  kvóty  a  příjmové  stropy  a  omezení  zisku  a  státem
určovanou potravinovou politiku – a teď, nakonec nám říct, že nechcete probírat otázku kapitalismu
a socialismu, [jelikož k tomu nejste kompetentní]? Proč jste nám to neřekl na straně jedna, abychom
se nemuseli obtěžovat čtením zbytku vaší knihy?

A zmatenost  pokračuje  a  narůstá.  Poté,  co  nám řekl,  že  si  není  jistý,  jestli  je  správný
kapitalismus nebo socialismus, Dr. Sider hned v dalším odstavci ukazuje, že si ve skutečnosti  je
jistý, co chce: „pravidelné, zásadní přerozdělování prostředků produkujících bohatství“ (s. 221). A
tohle, jak říká, požaduje – Hádejte co? Milostivé léto!

A teď  dávejte  dobrý  pozor.  Profesor  nám  řekl,  že  odmítá  koncept  „centralizovaného
vlastnictví majetku a výrobních prostředků v rukách státu“ (s. 253). Také ale říká, že chce, aby stát
přerozděloval „produktivní aktiva celé společnosti“ (s. 147) a „prostředky produkující bohatství“ (s.
221).  To zjevně znamená,  že stát  by neměl  vlastnit výrobní prostředky; měl  by pouze mít  nad
výrobními prostředky naprostou a totální kontrolu, takže vládci společnosti mohou občanům říct, co
přesně mají se „svým“ majetkem dělat. Nevím, jestli už se tyhle zprávy k profesorovi donesly, ale
tuhle teorii už někteří zkoušeli. Říká se jí fašismus. Jediným rozdílem je, že Siderova verze fašismu,
která  volá  po  prakticky  naprosté  ekonomické  rovnosti,  je  ostřejší  než  Hitlerova  nebo
Mussoliniho.388

Dr. Sider možná žije v domnění, že totalitářství existuje jen tam, kde stát formálně vlastní
veškerý majetek. Proto se nyní podíváme na definici, která se objevuje v klasické studii Josepha
Schumpetera  na  toto  téma:  Socialismus  je  „uspořádáním  společnosti,  kde  jsou  řízeny a
kontrolovány výrobní prostředky, a kde rozhodnutí o tom, co vyrábět a kdo má co dostat, vynáší
veřejná autorita, ne soukromě spravované firmy v soukromém vlastnictví.“389    

Na druhou stranu, občas se opravdu zdá, že Sider nechce totalitní stát. Je zde však problém:
Jak se bude společnost řídit podle Siderovských pravidel bez všemocné vlády (nebo „autority“)?
Jak  můžeme  zaručit  prosazování  Sideristické  „spravedlnosti“  –  „pravidelného,  zásadního
přerozdělování“ majetku – bez vztyčení ještě mocnějšího Livjátana,  než byly starověký Řím či
Třetí Říše?

Právě  tomuto  dilematu  čelili  socialisté  v  devatenáctém století:  Jestli  zrušíme  soukromé

388 Pro diskuzi o ekonomických doktrínách fašismu, viz: Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics 
(Chicago: Henry Regnery Co., třetí revidované vyd., 1966), s. 816-20; a Omnipotent Government: The Rise of the 
Total State and Total War (New Rochelle, NY: Arlington House, [1944] 1969), s. 222-28, 234nn.

389 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York: Harper and Row, třetí vydání, [1950] 
1975), s. 415; sr. s. 167nn. Slova řízeny, kontrolovány a veřejná autorita jsem vyznačil kurzívou, abych zdůraznil 
skutečnost, že to, co je zásadní, je kontrola či řízení, ne pouze právní nárok; a že řízení či kontrola přicházejí ze 
strany „veřejné autority“, ať už je nazývána „státem“ nebo ne. Také je důležité si uvědomit, jak poznamenává 
Schumpeter, že „socialismus nevylučuje decentralizované rozhodování v administrativním smyslu – tak jako 
centrální velení armády neupírá velitelům jejích podskupin veškerou iniciativu“ (tamtéž).



vlastnictví (= schopnost jednotlivce rozhodovat se ohledně toho, jak použije své vlastnictví) a jestli
poté  zrušíme  i  stát  (donucovací,  nátlakovou,  prosazovací  moc),  kdo  bude  rozhodovat?  Murray
Rothbard vysvětluje: „Odmítnutím soukromého vlastnictví, zvláště pak kapitálu, se leví socialisté
lapili do pasti vnitřní kontradikce: jestli po Revoluci má zmizet stát (podle Bakunina okamžitě,
podle Marxe postupně ‚uvadne‘), jak má ‚kolektiv‘ spravovat svůj majetek bez toho, že by se sám
stal obrovským, hrozivým státem, i kdyby se tak nenazýval? Tuto kontradikci nebyli nikdy schopní
vyřešit  ani  marxisté  ani  bakuninisté.“390 Není nic,  co by ukazovalo,  že ji  bude schopný vyřešit
profesor Sider. Vlastně toho není moc, co by ukazovalo, že o této otázce alespoň přemýšlel; a přece,
je centrálním problémem celého jeho systému.

Profesor  alespoň  přišel  s  jedním  důležitým  přiznáním:  jakákoliv  diskuze  na  téma
kapitalismus vs. socialismus by si žádala „více, než jaká je autorova kompetence“. Přesně tohle o
něm říkám už roky. Těší mě a uspokojuje vidět, že můj úsudek potvrzuje tak neoddiskutovatelná
autorita. Ale tohle by neměl Dr. Sider říkat  nám. Měl to býval byl říct InterVarsity Press. Kdyby
jeho vydavatelé bývali věděli,  že je nekompetentní k tomu, aby probíral  ekonomiku, možná by
znovu nevydali jeho knihu. Ne... beru to zpátky.

Důležitým faktem zde je, že Dr. Sider se ani v nejmenším nebrzdí ve své snaze vyhodit do
povětší ekonomický systém západní civilizace – a to bez toho, že by nabídl jakoukoliv konkrétní
náhradu místo něj. Jak se máme jakkoliv racionálně rozhodnout ohledně Siderovy pozice bez toho,
že bychom věděli, jak (nebo zda) bude jeho systém fungovat? Budeme si kvůli tomu, abychom to
zjistili, muset počkat, dokud se neprobudíme první ráno po Revoluci? Když vezmeme v úvahu,
jakou politiku a jaké metody Sider skutečně navrhuje, je poměrně jasné, že chce, abychom opustili
systém  soukromého  vlastnictví  a  svobodného  podnikání.  Volá  po  „reformě“  (tedy  zničení)
„stávajících ekonomických struktur“ (s. 221), ale selhává v tom, aby předložil jakékoliv alternativy
– dokonce to otevřeně odmítá. Nepředloží jasnou definici společenského řádu, ke kterému se snaží
dopracovat.  Nenechá nikoho,  aby přezkoumal,  jak se jeho systém postará o potřeby světa,  jak
přinese produktivitu a zvýšení životního standardu. „Nekompetentní?“ To byl velký eufemismus,
profesore.391

Siderův koktejl 
Proč je Sider tak vágní? Je opravdu tak hloupý, že druhou větou popře to, co řekl tou první?

To si nemyslím. Konec konců, musíme pamatovat, kdo jsou Siderovi posluchači: Sider adresuje
americké křesťany ze střední třídy – trochu konkrétněji, vinou sužované děti vysokoškolského věku,
které pocházejí z domácností amerických křesťanů ze střední třídy – aby tak získal větší podporu
pro své etatistické programy. Kdyby byl zásadově upřímný, kdyby otevřeně obhajoval revoluční
ustanovení totalitářské vlády, ztratil by mnoho svých následovníků a fanoušků. Zdá se, že právě
proto si vybral záměrnou a dobře promyšlenou nejednoznačnost. Funguje to nějak takhle: Upouští
narážky. Naznačuje. Pokládá sugestivní otázky. Cituje druhé, kteří zaujali pozici, která se podobá té
jeho  … ale,  samozřejmě,  nikdo  ho nemůže  činit  zodpovědným ze  všeho,  co  v  těchto  citacích
zaznívá. Jen vzácně přijde se svým vlastním, jasným tvrzením ohledně svých standardů a cílů; a i
pak je těžké zachytit podstatu toho, co říká.

Tuto taktiku často používají i  soudruzi Dr. Sidera v hnutí okolo něj. Například v červnu
1980 věnoval magazín  theOtherSide celé vydání  „Agónii  potratů“.  Tento název je ale matoucí.
Neodkazuje na agónii  potracovaných – na neslyšený křik a pláč dětí, pro které se lůno, které je
kdysi chránilo, stalo mučírnou; neodkazuje na malá tělíčka, která jsou trhána na kusy, rozsekávána,
vysávána, dušena, pálena a zabíjena jedy; na jejich poslední, marné pokusy natahovat se k matce,
která se stala vražedkyní. Ne – theOtherSide se zajímal pouze o „agónii“, kterou prožívají rodiče,
kteří  udělali  to  těžké,  nákladné (ale  osvobozující)  rozhodnutí  zmasakrovat  vlastní  maličké děti.

390 Murray N. Rothbard, „Left and Right: The Prospects for Liberty“, Left and Right, I (1965), s. 8; citováno v: Gary 
North, Marx's Religion of Revolution: The Doctrine of Creative Destruction (Nutley, NJ: The Craig Press, 1968), s. 
114; sr. Alvin W. Gouldner, The Two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development of Theory (New 
York: Oxford University Press, [1980] 1982).

391 Jak R. Emmett Tyrrell krásně poznamenal o předchůdci Dr. Sidera: „Fakta jsou fakta: Dr. Marx byl zručný buřič, 
ale ekonomický kretén.“ The Liberal Crack-Up (New York: Simon and Schuster, 1984), s. 162.



Jeden ze článků se jmenoval „Jak jsem čelila realitě“ a vyprávěl příběh pochopitelně anonymní
ženy, která se rozhodla obětovat své dítě na oltáři pohodlí. „Místo toho, abych se prala s novými
výzvami v zaměstnání, byla bych uvězněná doma s dítětem.“ Přirozeně, stejně jako většina vrahů
dětí, se velmi strachovala o to, jak by se dítěti dařilo, kdyby vyrostlo: „Dvě velmi reálné okolnosti –
to, že zkazíme tomu nevinnému dítěti život, a to, že se nám naše vlastní životy natrvalo změní k
horšímu  kvůli  něčemu,  co  jsme  neplánovali  –  podle  nás  udělaly  z  potratu  jedinou  logickou
alternativu.“  Takže,  radši  než  aby  život  dítěte  „zkazila“,  soucitně  ho  ukončila.
Sebeospravedlňování,  které  následuje  (kvůli  vší  té  agónii,  kapiš?),  by  bylo  směšné,  kdyby
nepřicházelo od ženy, která si za peníze najala profesionálního popravčího:

Co  by  se  bývalo  stalo,  kdybych  nešla  na  potrat?  Můj  manžel  tvrdí,  že  bych
potratila už ze vší té tíhy emočního stresu. Já si myslím, že už bychom ani nebyli
spolu, že by se náš vztah pod takovým tlakem rozpadl. Samozřejmě, jen Bůh ví,
co  by  se  bývalo  stalo.  Ale  já  jsem přesvědčená,  že  naše  rozhodnutí  vedlo  k
lepšímu uplatňování nadvlády, že to bylo rozhodnutí založené na zodpovědnosti a
učednictví.392

Editor  Mark Olson později  v reakci  na celou řadu stížností  vysvětlil  „pozici“  magazínu
theOtherSide:

Mnoho čtenářů zrušilo svůj odběr kvůli našemu vydání na téma potratů. A mnoho
čtenářů se hněvalo kvůli tomu, co teď považují za náš „chatrný“, „nanicovatý“
nebo „propotratový“ postoj. Naše vydání však ve skutečnosti nebylo ani jedno z
toho. Neschvalovali jsme v něm potraty. Ani jsme neposkytli „neutrální“ fórum.
Zaujali  jsme  pevný  postoj  a  nazvali  potraty  otázkou,  která  je  morálně
nejednoznačná a vyžaduje vážný, upřímný a opatrný zápas s celým tématem. To
rozhodně neznamená, že jsme nezaujali postoj. A přáli bychom si, aby to chápalo
více lidí.393

Editoři  tak  mohou  předkládat  zlo  pod rouškou  fóra  pro  diskuzi.  Rozhodně  to  není  tak,  že  by
schvalovali materiál ve svých vlastních publikacích. Slouží jako agitátoři a propagandisté stejně
účinně jako oficiální obhájci těchto postojů, ale skrývají se při tom za „morální nejednoznačnost“.
A, jak říká Olson, nejednoznačnost rozhodně  není nezaujetím postoje. Možná nenazývá temnotu
světlem, ale říká, že temnota není nutně temná. Je to Satanova starobylá, účinná taktika: „Opravdu
Bůh řekl...?“394

Jednou z nejtěžších úloh při psaní  Produktivních křesťanů bylo hledání jasných, jadrných
Siderových citací, které by mohly posloužit jako úvod ke kapitolám v Části 1. Pořád jsem nacházel
jen dobrá shrnutí jeho pozice, která se však moc nedala použít – buď byly ve formě otázek nebo
byli citacemi někoho jiného. Jeden bezostyšný příklad se objevuje v jeho kapitole na téma „Bůh a
chudí“, ve které se profesor ptá velkými, tučnými písmeny:  JE BŮH MARXISTA?395 – a poté
následuje několik stránek o tom, jak „Bůh vylévá na bohaté strašlivé zpustošení.“396 Odpoví někdy
Sider na svou otázku? Ne. Je možné ho obvinit z toho, že říká, že Bůh je marxista? Ne tak úplně.

392 theOtherSide (Červen 1980), s. 48. Musím připustit, že představa potratu jako aplikace Mandátu nadvlády (Gen 
1:28) je velmi vynalézavá; ještě trošičku takové exegeze a její autor může z fleku dostat čestný doktorát z teologie. 

393 theOtherSide (Prosinec 1980), s. 46. Kurzíva přidána.
394 Sider v nedávném rozhovoru uznal, že jeho postojem při původním vydání Bohatých křesťanů bylo to, že „je OK, 

aby potraty byly rozšířené.“ Teď však do určité míry změnil svůj názor: „Otázku potratů považuji za velmi těžkou.“ 
Bible je tedy zjevně ohledně těžkých otázek, jako je vražda, vágní a nejasná. Na druhou stranu, některé věci se 
profesorovi zdají křišťálově jasné: tvrdí, že ti, kdo jsou „konzistentně pro život“ by také měli podporovat politiky 
socialistického přerozdělení majetku a jaderného odzbrojení („Interview with Ronald Sider“, Your Church, Listopad/
Prosinec 1984, s. 12).

395 Rich Christians, první vyd., s. 72; ve druhém vydání přirozeně mizí kapitál(ky), a tak pasáž zní: Je Bůh marxista? 
(s. 64).

396 Tamtéž, s. 77 [s. 69].



Ale zasadil tím do mysli čtenáře představu, že Bůh je marxista – že Bůh souhlasí se závistivou,
ničivou, marxistickou filozofii ohledně majetku? Ano.397

A právě takhle funguje celá kniha. Profesor je skutečně chytrý. Dokáže si dobře krýt záda.
Prakticky nikdy neuvádí žádný konkrétní standard nebo cíl. Nikdy skutečně neposkytuje plán či
vzor – „jen obecný námět podle Dodatku z roku 1848.“398 Stejný druh vágnosti a nejednoznačnosti
je zjevný v Siderově knize Cry Justice (Volání po spravedlnosti),399 která je Siderovou anotovanou
antologií biblických citací na téma chudoby. Rozhodně se nehádám s biblickými pasážemi, které
kniha uvádí (ačkoliv uváděné překlady jsou občas lajdácké). Ale Siderovy poznámky a „obtížné a
závažné“ studijní otázky na konci knihy jsou mistrovským dílem v oboru narážek a našeptávání.
Sider toho neříká moc – ale jelikož se plíží skrze sklep, ve skutečnosti se mu toho daří říct docela
dost. Zopakuji své tvrzení z Kapitoly 15: „Pokud jde o konkrétní politické programy, způsoby, jak
je prosazovat, a omezení státní moci, Sider sám se vyjadřuje dost vágně. Je vágní ohledně toho,
kolik majetku znamená nemorální bohatství. Co ale říká dostatečně jasně, je to, že potřebujeme více
nuceného přerozdělení majetku. Máme příliš majetku. Když se vágní standardy spravedlnosti spojí
s  emocionálním  zobecňováním,  výsledkem  může  být  mnoho  viny.  A to  je,  samozřejmě,  celá
pointa.“

Válka proti chudým 
Avšak tam, kde Dr.  Sider byl dostatečně jednoznačný,  aby nám oznámil,  o čem vlastně

mluví – o naléhavé potřebě rozsáhlejší legislativy sociální péče a nasměřování více peněz do ní, o
důležitosti dalšího rozšiřování práv a „zrovnoprávnění“ a tak dále – platí, že metody a ustanovení,
které upřednostňuje a propaguje, se v praxi ukázaly jako zcela katastrofické. Tímto tématem se
zabývala  celá  řada  knih,  a  to  z  mnoha  různých  perspektiv:  Welfare (Sociální  péče)  Martina
Andersona,400 The Growth of American Government  (Růst americké vlády) Rogera Freemana,401

Wealth and Poverty (Bohatství a chudoba) George Gildera,402 Man vs. The Welfare State (Člověk vs.
sociální stát) Henryho Hazlitta,403 Disabling America (Ochromení Ameriky) Richarda Morgana,404

Civil Rights (Občanská práva) Thomase Sowella,405 The State Against Blacks (Stát proti černým)
Waltera  Williamse406 a  mnohé  další.  Nejvíce  devastující  se  všech  však  byla  kniha  Charlese
Murrayho  z  roku  1984,  která  se  velmi  případně  jmenuje  Ztráta  půdy  pod  nohama (Losing
ground);407 je senzačním odhalením ničivých důsledků amerických programů boje s chudobou po
reformách „Great Society“408 v polovině šedesátých let, kdy americká vláda přišla s ambiciózním
projektem, jak ukončit chudobu skrze výrazné zvýšení výdajů na programy boje s chudobou.409

Murray  oznamuje:  „Mezi  lety  1965  a  1980  federální  vláda  utratila  v  přepočtu  na  programy
zprostředkování pracovních míst asi to samé množství peněz, jako utratila na objevování vesmíru
od roku 1958 po první přistání na měsíci, které se obvykle používá jako klasický příklad toho, co

397 Bylo by zajímavé vidět, co by profesor řekl, kdyby někdo stejnou taktiku použil v jeho případě – kdyby se někdo 
například ve zcela zjevné nevinnosti zeptal JE RONALD J. SIDER SEXUÁLNÍ ZVRHLÍK – a následovalo by 
pět nebo šest stránek z kontextu vytržených citací, ve kterých Sider hovoří o své lásce ke zvířatům. Budu však k 
Siderovi šlechetnější, než je on k Bohu, a tak na otázku odpovím: Pokud vím, nejsou žádné důkazy, které by na 
takovouto tendenci ukazovaly.

398 Komunistický manifest napsaný Karlem Marxem a Friedrich Engelsem byl vydán v roce 1848. Viz Dodatek 3, níže.
399 Ronald J. Sider, ed., Cry Justice: The Bible Speaks on Hunger and Poverty (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 

1980).
400 Martin Anderson, Welfare: The Political Economy of Welfare Reform in the United States (Stanford: The Hoover 

Institution, 1978).
401 Roger Freeman, The Growth of American Government: A Morphology of the Welfare State (Stanford: Hoover 

Institution Press, 1975).
402 George Gilder, Wealth and Poverty (New York: Basic Books, 1981).
403 Henry Hazlitt, Man vs. The Welfare State (New Rochelle, NY: Arlingon House, 1969).
404 Richard E. Morgan, Disabling America: The "Rights Industry" in Our Time (New York: Basic Books, 1984).
405 Thomas Sowell, Civil Rights: Rhetoric or Reality? (New York: William Morrow, 1984).
406 Walter Williams, The State Against Blacks (New York: McGraw-Hill Book Co., 1982).
407 Charles Murray, Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980 (New York: Basic Books, Inc., 1984).
408 Pozn. př.: Soubor sociálních programů, které v letech 1964-65 spustil americký prezident Lyndon B. Johnson.
409 Charles Murray, Losing Ground, s. 48nn.



národ může dokázat, pokud je oddaný a poskytne potřebné zdroje.“410 Jen celkové výdaje federální
vlády na programy sociální péče „každý rok od konce 60. let  překročily 100 miliard dolarů (v
přepočtu podle hodnoty dolaru v roce 1980); a od poloviny 70. let to ročně bylo více než 200
miliard dolarů.“411

A co bylo  výsledkem této  nevídané  štědrosti  amerických daňových poplatníků?  Murray
uvádí velmi všeříkající a znepokojivou skutečnost: „Pokrok [v boji proti chudobě] se zastavil ve
stejné době,  kdy se začaly uplatňovat reformy sociální  péče Great Society … Obrovský nárůst
výdajů šel ruku v ruce s koncem pokroku.“412

Ztráta území je jednou z knih, která čtenáře povzbuzuje, ať se podívá na tabulky a grafy –
nebo spíše, ať na ně v úděsu zírá. Murray pečlivě a usilovně shromažďuje důkazy a dokumentuje
svou tezi,  že americká politika sociální péče – zvláště v tom, jaké důsledky má na černochy s
nízkými příjmy – vytvořila a vytváří třídu trvalých otroků, ničí iniciativu, rozbíjí rodiny, rozežírá
sebeúctu a přispívá k morálnímu a ekonomickému úpadku chudých. Chudoba narostla ne navzdory
„válce s chudobou“, ale právě kvůli ní.

Jedno z měřítek úpadku, které Murray používá, je míra účasti pracovní síly (ÚPS), která
odráží  to,  co  Murray  nazývá  „aktivním  záměrem  pracovat  podle  dostupných  příležitostí“.  To
znamená, že ti, kdo opustili ÚPS,  nejsou lidé, kteří jsou pouze nezaměstnaní a neúspěšně hledají
práci; lidé, kteří opustili ÚPS, jsou ti, kdo se zcela „vzdali naděje nebo touhy, že se kdy stanou
součástí pracovní síly.“413 Statistiky jsou šokující. „V roce 1954 bylo 85 procent černých mužů ve
věku 16 a výše součástí pracovní síly; to je míra v zásadě totožná se zaměstnaností bílých mužů;
tyto  dvě  skupiny  dělily  pouze  čtyři  desetiny  procenta.  A  nejednalo  se  o  nový  fenomén.
Zaměstnanost  černých  mužů  byla  na  přelomu  dvacátého  století  stejně  vysoká  nebo  vyšší  než
zaměstnanost bílých mužů.“414

„Tato rovnocennost – jedno z velmi mála ekonomických měřítek, podle kterého se černí
muži v 50. letech vyrovnali bílým – pokračovala napříč celou dekádou a i na začátku 60. let. V
polovině 50. let začala u obou skupin pomalu klesat ÚPS, ale rozdíl mezi nimi byl extrémně malý –
a dokonce ani v roce 1965 ještě nebyl o moc větší než jediné procento.“415

„V roce 1966 začala ÚPS černých mužů klesat mnohem rychleji než ÚPS bílých mužů. Do
roku 1972 tento rozdíl mezi černými a bílými muži narostl na 5,9 procenta. V roce 1976 se jeho
narůst konečně zastavil na 7,7 procentech. Jinými slovy: mezi lety 1954 a 1965 bylo snížení ÚPS
černé populace o 17 procent větší než snížení u populace bílé. Mezi lety 1965 a 1976 činil nárůst
271 procent.“416

Tato změna byla podle Murrayho naprosto bezpříkladná. Než k ní došlo, „nikdy jsme nebyli
svědky rozsáhlého dobrovolného stažení se (nebo nezapojení se) tělesně schopných mužů do trhu
pracovních sil.“417 Tragédii tohoto úpadku černé ÚSP doplňuje skutečnost, že během tohoto období
se stejná tendence objevila v téměř všech ostatních aspektech a oblastech černé aktivity v americké
kultuře. Například, po stabilním nárůstu a zlepšování od 50. let po raná 60. léta se výkony černé
populace ve školách a vzdělávacích institucích prudce zhoršily,  a to právě v letech radikálního
nárůstu a bujení programů sociální péče (tedy po roce 1964). Výsledkem je dnešní ohromná propast
mezi černými a bílými. Během tohoto období velmi výrazně narostl počet zločinců a jejich obětí:
zatímco mezi lety 1950 a 1960 počet vražd mezi černochy klesal, po roce 1964 náhle začal velmi
ostře a prudce stoupat. V té samé době začal velmi rychle narůstat počet nemanželských porodů

410 Tamtéž, s. 70.
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bylo více než 800 miliard dolarů, a to pod šetřivou Reaganovou administrativou.
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mezi černochy; stejně tak narůstal i počet těhotných náctiletých černošek. Faktem je, že změny
postojů a výkonů byly nejvýraznější právě u mládeže: Mladí se všude, v každé oblasti, chovali jinak
než všichni ostatní. Černá rodina po celé dekády zůstávala poměrně stabilní; když však tato nová
generace vyrostla, počet „rodin s jedním rodičem“ mezi černochy s nízkými příjmy dramaticky
narostl. Znovu, musíme pamatovat na to, že takovéto náhlé změny jsou v americké historii naprosto
nebývalé a bezpříkladné; a tyto změny, které začaly v polovině 60. let, se všechny staly chudým a
všechny se staly najednou.

Pointou není  pouze to,  že tyto  úpadky se odehrály  v té  samé době.  Kriticky důležitým
faktem je, že Murray jasně ustanovuje a obhajuje nad jakoukoliv rozumnou pochybnost, že tyto
změny způsobil systém sociální péče. Argumentuje: „Když se velké počty lidí začnou chovat jinak,
než jak se chovaly dříve,  mým prvním předpokladem je, že pro to mají dobrý důvod“ – a tím
„dobrým důvodem“ jsou změny struktury motivací a stimulů americké sociální politiky.418 Všechny
tyto  změny  chování  chudých  „se  daly  předpokládat  (a  vskutku,  v  některých  případech  byly
předvídané)  ze  změn,  které  nová sociální  politika  přinesla  do  oblasti  odměn  a  trestů,  mrkví  a
klacků, které řídí lidské chování. Všechny byly racionální reakcí na změny v pravidlech hry toho,
co znamená přežívat a jít kupředu.“419 V oblastech sociální péče, rizik souvisejících se zločinem, a
vzdělávání  se  v  60.  letech  radikálně  změnila  „pravidla  hry“  –  navíc,  tyto  změny se  navzájem
zdůraznily a posílily, a proto měly ohromný a zásadní vliv na strukturu motivací a stimulů chudých.

  Změny systému sociální péče informovaly chudé, že už není společenským stigmatem být
závislý  na  sociální  pomoci  (vždyť  to,  konec  konců,  bylo  „právo“);  výsledkem  bylo  odmítání
zodpovědnosti; a všichni příjemci sociální podpory a péče měli stejné právo na celoživotní podporu
(ve skutečnosti byl odstraněn samotný koncept „chudých hodných pomoci“). Chudí byli zbídačeni.
Muži s nízkými příjmy zjistili, že finanční odměna za opuštění pracovní síly je lepší než za úsilí
udržovat si stálou práci; ženy s nízkým příjmem čelily prostému ekonomickému faktu, že žít  s
mužem mimo manželství a rodit nemanželské děti – a tak se v důsledku provdat za stát – jim zaručí
stálý příjem. Mnoho mužů a žen si tedy vybralo tuto cestu; byla totiž cestou nejmenšího odporu.

V oblasti zločinu se velmi snížila rizika zatčení, soudu a trestu – zvláště pak pro chudé, a
především pro chudou mládež. Postupně začal více a více převládat názor, že zločin se  skutečně
vyplácí (a zároveň se šířil názor, že čestná práce není tak hodnotná, ať už z hlediska společenského
statutu nebo peněženky). Když očekávané výhody a přínosy kriminální aktivity postupně převážily
očekávané náklady,  více a  více lidí  si  zvolilo  zkratku.  Zastřela  se  tím tradiční  souvislost  mezi
chováním a výsledky.

V oblasti vzdělávání se stalo to samé. Byly zrušeny sankce vůči nízkému akademickému
výkonu a násilí; proto „student, který se nechtěl učit, měl v 70. letech mnohem větší svobodu se
neučit  než  v 60.  letech  a  měl  mnohem větší  svobodu narušovat  učební  proces  druhých.  Velké
množství studentů dělalo věci, které se jim zdály zábavnější, a neučili se, protože nečelili žádným
skutečným sankcím za to, že se neučí. Navíc neměli žádné zjevné motivace se učit. Co mohlo být
přirozenější?“420

To, co jsme viděli v Americe v posledních dvaceti letech, je systematická destrukce celé
společenské třídy – což je nevyhnutelný důsledek naší politiky sociální péče. Tím neříkám, že tyto
důsledky byly záměrem těch, kdo je naplánovali. Důležitým faktem je však to, že tyto důsledky
jsou stejně jisté,  jako by byly záměrem. Pokud jde o  účinek,  který tyto změny měly na chudé
černochy, mohl občanská práva a sociální politiku v této zemi stejně dobře ustanovit a určit Ku
Klux Klan.  

Dr. Sider se ve druhém vydání snaží vystavět co nejvíce na argumentu, že Bible často viní
jako příčinu  chudoby útlak  (s.  53nn).  Já  sám bych nemohl  více  souhlasit.  Ale  to,  co  profesor
rozhodně odmítl uznat, je, že degradace, ožebračení a naprosté zotročení milionů v této zemi jsou
způsobené především utiskujícími politikami elitních plánovačů, jako je on. Vskutku, „i slitovné

418 Nejlepší všestrannou studií podstaty struktur motivací a stimulů a jejich důsledků na rozhodování je kniha Thomase
Sowella Knowledge and Decisions (New York: Basic Books, 1980).
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činy ničemů jsou kruté“ (Př 12:10); a to se týká i upřímného, ale pomýleného soucitu těch, kdo
chtějí chudým pomoci nebiblickými (a proto ničemnými) politikami a metodami. Soucit, pokud ho
neřídí a nevládnou mu biblické standardy práva a milosrdenství, se může stát tou nejkrutější formou
útlaku.421

Murray na konci své mrazivé studie předkládá otázku, kterou by každý z nás měl pečlivě
promyslet: „Řekněme, že byste jakožto rodič mohli vědět, že se z vašeho vlastního dítěte zítra stane
sirotek. Máte na výběr. Můžete své dítě přenechat extrémně chudé rodině, tak chudé, že by vaše
dítě bylo špatně oblékané a někdy by trpělo hlady. Ale také víte, že tito rodiče celý svůj život tvrdě
pracovali,  že se postarají,  aby vaše dítě chodilo do školy a studovalo,  a že vaše dítě naučí,  že
nejdůležitější  ctností  je nezávislost.  A nebo své dítě můžete poslat  do rodiny, kde rodiče nikdy
nepracovali,  nebudou  schopni  dohlížet  na  vzdělání  vašeho  dítěte  –  ale  mají  dostatek  jídla  a
kvalitního oblečení, které jim poskytli druzí. Jestli je vám volba toho, kam byste své dítě poslali,
jasná stejně jako jako mě, na jakém základě je možné ospravedlnit podporu systému, který nepřímo
ale bez pochyb vybírá pro jiné děti tu druhou možnost? Odpověď, že ‚To, co skutečně chceme, je
svět,  kde  nám nikdo  tuhle  volbu nenutí,‘  není  odpověď.  To už  jsme  zkoušeli.  A selhali  jsme.
Všechno, co víme o tom, proč jsme selhali, nám jasně říká, že zkoušet znovu a znovu to samé toto
dilema neodstraní.“422

Murrayho mocné argumenty a důkladnou dokumentaci nelze jen tak zamést pod koberec.
Jeho práce všude způsobuje „posun celého paragidmatu“: Dokonce i liberální magazín  The New
Republic, který rozhodně má slušný levicový kredit, musel uznat, že Murray uštědřil smrtící ránu
standardním liberálním představám ohledně sociální péče. Později v roce 1984 tento magazín vydal
recenzi  Murrayho  knihy  a  zároveň  i  nejnovější  volání  socialisty  Michaela  Harringtona  po
masivních zvýšeních výdajů na sociální péči.423 Ačkoliv recenzent se nedokázal dokopat do toho,
aby  připustil,  že  Murray  celý  argument  jasně  vyhrál,  a  to  bez  nejmenších  pochybností,  i  tak
připustil, že Murrayho zjištění zcela vyvracejí Harringtonovy argumenty (tam, odkud pocházím,
tomu říkáme „vyhrát debatu“).424 O měsíc později následoval Murrayho článek s názvem „Pozitivní
rasismus“  („Affirmative  Racism“),  ve  kterém  argumentoval,  že  vládou  nařízené  zvýhodňování
menšin  vytváří rasismus a nespravedlivou diskriminaci – to rozhodně není pohled, který bychom
byli zvyklí číst na stránkách The New Republic.425 Starý liberální systém sociální péče je nefunkční
a mrtvý. Někteří to začínají připouštět; prakticky každý to ví. Každý, tedy kromě Ronalda Sidera a
spol., kteří pokračují ve svém pochodu, a s blažeností si neuvědomují, že jsou nazí; zbytek průvodu
už několik bloků zpátky zabočil doprava. Nikdo už se na ně nedívá.

Chci zde teď předložit výzvu. Dr. Sider zjevně není ochotný interagovat se svými kritiky v
tisku. Nevykazuje žádnou známku toho, že by byl jakkoliv schopný nebo ochotný se vypořádat s
masivním množstvím biblického materiálu, který se týká jím předložených otázek. Dobře. Jsem
ochotný zříct se mých osobních přání vidět publikovanou odpověď na mou rozsáhlou kritiku jeho
práce; můžeme proteď ignorovat Siderova nečestná a klamná tvrzení, že odpověděl „mnoha“ svým
kritikům; dokonce můžeme i  přehlédnout  jeho tvrzení,  že  je  „biblickým“ učencem, které je  ve
světle toho, že odmítá interagovat se zákony Bible ohledně dobročinnosti, obzvláště pochybné. Ale
jestli  to Sider s řešením chudoby opravdu myslí  vážně,  navrhuji,  ať prostě  pečlivě a podrobně
zodpoví každou řádku Murrayho knihy. Protože jestli  Murray má pravdu – dokonce i jestli má
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pravdu jen  z poloviny – implikace pro sociální politiku nejsou o nic menší než kataklyzmatické.
Znamená  to,  že  jestliže  si  skutečně  přejeme pomoci  chudým (a  ne  jen  omílat  otřepané  fráze,
abychom  tak  získali  moc  a  vliv  nad  lidmi  poháněnými  vinou),  budeme  se  muset  zbavit
standardního, „liberálního“ systému sociální péče. Jestli máme Sidera brát vážně, bude se muset
vypořádat s Murrayem. Dr. Sidere, vyzývám vás, abyste odpověděl na Ztrátu půdy pod nohama.

Kromě toho, troufám si říct dvě věci: Za prvé, tvrdím, že ani Dr. Sider ani nikdo z jeho
tábora (včetně jeho přátel  „ekonomů“) není  kompetentní  k tomu,  aby se mé výzvy zhostil.  Za
druhé, tvrdím, že Dr. Sider je bačkora: Ani se o to nepokusí.

A to se podívejme, kdo brání privilegované elity
Dr. Sider v novém vydání Bohatých křesťanů přidal sekci o zlech kolonialismu. Představu,

že kolonialismus je jednou z hlavních příčin světové chudoby, zpopularizoval V. I. Lenin; a jeho
učedníci ji od té doby věrně opakují. Proto bychom si mohli myslet, že Sider nemá, co by řekl
nového. Je tomu však naopak. Profesor v této sekci přichází s informacemi, které jsou nejen nové –
jsou nanejvýš překvapivé, ba přímo ohromující. Jsou to informace, které si pravděpodobně nikdy
nepřečteme nikde jinde.  Aby nás připravil  na své zatím dost možná nejvíce ohromující tvrzení,
Sider říká: 

Jedna čtvrtina světové populace se válí v blátě hluboké chudoby. Čtyřicet tisíc dětí
každý  den  umírá  na  podvýživu  a  s  ní  spojené  choroby.  Jedna  miliarda  lidí  s
ročním příjmem nižším než 50 dolarů. …
Jak jsme se do této situace dostali?
(s. 124)  

Tady se potřebujeme zastavit. O čem zde u všech všudy profesor blábolí? „Jak jsme se do
této  situace  dostali?“  Opravdu Dr.  Sider  naznačuje,  že  všechny tyto  miliony a  miliony lidí  ve
Třetím světě bývaly bohaté a nějak se „dostaly“ do chudoby? Chce tím říct, že všichni tito lidé měli
roční příjem mnohem vyšší než 50 dolarů, dokud je o něj někdo nepřipravil? Faktem je, že přesně
právě  to  říká.  A hádejte,  kdo „dostal“  tyto dříve  bohaté  země „do“ chudoby? Západní  národy,
pochopitelně. (Počkejte chvilku. Jelikož Třetí svět byl tak odporně bohatý, možná, že jim jejich
bohatství vzal  Bůh! Není právě to Siderova teze? Nebo se tahle teorie týká pouze nás bělochů?)
Profesor si rozhodně zasluhuje poplácání po zádech, že nám dokázal s vážnou tváří říct tenhle vtip:

Historici obecně uznávají skutečnost, že civilizace, které Evropa objevila, nebyly
o  nic  méně  rozvinuté;  nebyly  žádným  způsobem  nedospělé  nebo  zakrnělé.
(s. 124nn)

Ale věru, Dr. Ron tomu vskutku věří! Místa, která objevili evropští průzkumníci, mezi které patřili
muži jako Kolumbus, Cabot, da Gama, Cabral, Ponce de León, Magellan a další, nebyly o nic méně
rozvinuté než západní Evropa? Tohle „historici obecně uznávají“? Dr. Ron říká, že ano, a dokonce
přidává  poznámku  pod  čarou,  aby  to  dokázal.  Cituje  potrhlého  Gunnara  Myrdala,  švédského
vidláka,  který se čas  od času vrací ze svého obíhání  okolo Neptunu,  aby vychrlil  další  svazek
hatlamatla  blábolů.  Sider  byl  ohromený  Myrdalovou  knihou  Asian  Drama  (Asijské  drama),426

kterou nazývá „klasikou vývojové literatury“. Ač jeho straničtí následovníci s vyvalenýma očima
nadšeně slintají něco jiného, Myrdal není historik. Je šarlatánský propagandista pro mezinárodní
totalitářský socialismus. A říhá horký vzduch utopismu po plných pytlích už čtyřicet let. A přece,
ani Myrdal ve svých nejplodnějších chvílích netvrdí, že rozvoj Asie, Afriky a Amerik byl ve všech
směrech stejný jako vývoj Evropy. Mrzí mě to, profesore: Myslím, že tentokrát jste v tom sám.

To, co je ohromující, není skutečnost, že editoři InterVarsity Press tenhle nesmysl spolknou;
jejich jalovost a jelimánkovství se v posledních letech staly příslovečnými. To, co je ohromující, je

426 Asijské drama důkladně a vyvrátil P. T. Bauer ve své knize Dissent on Development (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1971, 1976), s. 183-232.



fakt, že to nehne s někým jiným, že tomu nezabrání někdo jiný. No tak, profesore, opravdu? Země
objevené  Evropou  „nebyly  o  nic  méně rozvinuté;  nebyly  žádným  způsobem nedospělé  nebo
zakrnělé“? Dobrá,  o  dvě věty později  své tvrzení  trochu upřesňuje:  „Téměř žádným způsobem
nebyly nedospělé nebo zakrnělé“ (s. 125). Aha, takže teď už je to  téměř žádným způsobem, že?
Opatrně, profesore. Skoro začínáte znít při smyslech.

Opravdu  je  potřeba  tyhle  nesmysly  vyvracet?  Je  nutné  poukazovat  na  to,  že  lidé,  kteří
pobíhali nazí s kostí v nose, praktikovali kanibalismus, incest a lidské oběti, používali nástroje z
„doby kamenné“, praktikovali lov a sběračství a přístup k zemědělství „spal to a jdi dál“, uctívali
hliněné bohy a skutečné démony a znetvořovali své ženy a děti, byli téměř každým způsobem méně
rozvinutí než křesťanská civilizace západní Evropy? Země kapitánu Siderovi: Zkontrolujte hladinu
kyslíku ve svých nádržích.

Skutečným jádrem otázky bohatství  vs.  chudoba – věc,  která  si  žádá  vysvětlení  –  není
existence chudoby. Je jím existence bohatství. Zdá se, že Sider si myslí, že bohatství je „přirozené“
a že chudoba byla Třetímu světu vnucena někým jiným. Ale to je pravým opakem pravdy. To, čeho
je hojnost, je chudoba. Chudoba byla situací většiny lidí po většinu lidské historie. Ve skutečnosti je
úžasně jednoduché být chudý. Každý z nás by to dokázal za minutu, se zavřenýma očima a rukama
za zády. To, co je těžké, je vytváření majetku a bohatství, zvyšování produktivity země a zvyšování
životního standardu národů světa. Jak řekl Adam Smith: „Když máte trošku, je často snadné získat
více.  Ten  velký  problém  spočívá  v  tom,  jak  získat  tu  trošku.“427 Faktem  je,  že  ekonomická
produktivita  prakticky  nesouvisí  se  zdroji  jako  takovými.  Ve  Třetím  světě  jsou  miliony  velmi
chudých lidí, kteří mají přístup k obdělavatelné zemi. Jejich nízká produktivita v první řadě odráží
„nedostatek ambicí, energie a schopností,  ne nedostatek země a kapitálu.“428 Peter Drucker nám
připomíná, že „žádná země není ‚nerozvinutá‘ kvůli tomu, že by postrádala zdroje. ‚Nerozvinutost‘
je neschopnost získat plný výkon z dostupných zdrojů; měli bychom tedy hovořit o zemích s vyšší a
nižší  produktivitou,  ne  ‚rozvinutých‘  nebo ‚nerozvinutých‘  zemích.  Konkrétně,  jen  velmi  málo
zemí  –  výjimkou  mohou  být  Tibet  a  Nová  Guinea  –  má  nedostatek  kapitálu.  Je  praktickou
samozřejmostí, že rozvojové země mají více kapitálu, než kolik produktivně používají.“429

Naneštěstí, zdá se, že Dr. Sidera ani v nejmenším nezajímá otázka produktivity; jeho kniha
neobsahuje ani jediný způsob, jak vytvářet bohatství a majetek nebo zvýšit životní standard kultury.
To  je  přinejmenším  ohromující.  Mít  tu  drzost  napsat  knihu,  která  má  promlouvat  do  otázky
chudoby, ale která nemá nic, co by řekla – nic! – o tom, jak vytvořit produktivitu a bohatství, je
horší než absurdní: Je to zlo.

Sider  v  obou  vydáních  Bohatých  křesťanů prostě  a  zjednodušovatelsky  předpokládá
existenci bohatství. V jeho podivném systému prostě tak nějak je, tak jako Mount Everest. Neptá se,
odkud  se  vzalo  –  krom  toho,  že  papežsky  káže  o  tom,  že  bylo  „ukradeno“  Třetímu  světu
(pamatujete na Třetí svět – všechny ty dříve bohaté a prosperující národy, které Západ vyraboval?).
Zdá se, že profesor není schopen pochopit, jaké otázky by se měl ptát, jako třeba proč Latinská
Amerika  nedosáhla  produktivity,  která  by  odpovídala  Severní  Americe;  nebo  proč  finančně
zatížené, byrokratické, socialistické společnosti nevyhnutelně ochromily své ekonomiky; nebo proč
instituce soukromého vlastnictví a svobodného podnikání mají historickou tendenci jít ruku v ruce s
ekonomickou  hojností.  Jediná  politická  ustanovení,  která  je  Sider  schopný  vymyslet,  jsou
parazitická až na kost. Sider je posedlý majetkem druhých, a tak to jediné, na co dokáže myslet, je
to, jak jim ho vzít.

Samozřejmě, že to neřekne tak bez obalu. Místo toho se spokojí s tím, že se vzteká ohledně
„rozdělení“ majetku. Kdybychom jen mohli majetek „rozdělovat“ nebo ho alespoň „přerozdělovat“,
všechno by bylo naprosto slaďoučké a roztomilé.

Z nějakého důvodu, který jsem zatím nevykoumal,  si  profesor představuje,  že komodity
procházejí  dvoufázovým procesem:  nejprve  se  vyrobí;  pak,  když  je  výroba  hotová,  rozdělí  se.

427 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (New York: The Modem Library, 
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429 Peter F. Drucker, Toward the Next Economics (New York: Harper & Row, 1981), s. 65.



Produkce, výroba, je proto něco daného, samozřejmého. Prostě se děje. Bohatství tam prostě leží a
čeká, až ho někdo sebere. Jediné, co vláda musí udělat, je vskočit mezi tyhle dvě fáze předtím, než
se zboží „rozdělí“, a ujistit se, že se rozdělí rovným dílem. Ve skutečnosti se však odehrává pouze
jeden  proces.  Ludwig  von  Mises  napsal:  „Zboží  není  nejprve  vyrobeno  a  poté  distribuováno.
Neexistuje nic jako rozdělení částí zásob zboží bez vlastníka. Produkty vstupují do existence jako
něčí vlastnictví. Jestli je někdo chce rozdělovat, musí je nejprve zkonfiskovat.“430

George Gilder poutavě popsal proces vytváření bohatství a majetku ve své knize The Spirit
of Enterprise (Podnikatelský duch). Gilder přesvědčivě argumentuje, že nárůst majetku má jen málo
do činění s fyzickými zdroji a statistickými abstrakcemi; místo toho je závislý na podnikatelích – na
mužích a ženách, kteří si vytvářejí příležitosti, kteří jsou vývojáři, producenti a inovátoři. „Jsou to
především a hlavně oni, kdo vytváří majetek a bohatství, o které politici bojují a které si nárokují.
Když je kapitalistům bráněno v činnosti, když jsou od ní odrazováni nebo jsou zbavováni majetku,
generálové a politici,  pohlaváři  guerill  a socialističtí  intelektuálové jsou vždycky ohromeni,  jak
rychle se ohromné fyzické výrobní prostředky – známky bohatství a přírodní zdroje,  které jsou
předmětem sporu – rozpadnou ve spoustu odpadu, suti,  rozpadajícího se betonu, pokroucených
drátů a pustinu. Takzvané výrobní prostředky nedokáží vytvořit bohatství a pokrok bez kreativních
výrobních lidí, podnikatelů.“431

Gilder  poznamenává,  že  klíč  k  růstu  je  docela  prostý:  „kreativní  lidé  s  penězi.  Příčina
stagnace je podobně jasná: připravení tvůrčích jednotlivců o finanční moc. To, co je především
třeba k oživení upadajících národů sociální demokracie, je zvrátit politiku podnikatelské eutanazie.
Jednotlivcům musí být dovoleno shromažďovat využitelné úspory a používat je v rámci západních
ekonomik. Jádrem je zde majetek jednotlivce, ne majetek korporací nebo kolektivů.“432 Znamená
to, že ten, kdo obhajuje svobodný trh, prostě brání zájmy bohatých proti ostatním třídám? Obvykle
je  to  právě  naopak.  Pravdou  je,  že  ekonomové  obhajující  svobodný  trh  se  spíše  nacházejí  v
konfliktu se zájmy bohatých a mocných než v souhlasu s nimi. Důvodem je, že bohatí si často chtějí
udržet svou pozici tak, že používají nátlakovou moc státu, aby překazili inovativní práci kreativních
podnikatelů pod nimi. Adam Smith, prvotní obhájce spotřebitelů, poznamenal: „Lidé, kteří mají
stejné řemeslo, se spolu jen velmi výjimečně setkávají, aby se veselili nebo trochu rozptýlili; jejich
konverzace končí spolčením proti veřejnosti nebo vymýšlením způsobů, jak zvýšit ceny.“433 Slovy
F. A. Hayeka: „Hlavním úkolem těch, kdo věří v základní principy kapitalistického systému, musí
často být bránit tento systém proti kapitalistům.“434

Verze mnoha etatistických teorií a politik Ronalda Sidera, která se objevila v osmnáctém
století, je známá pod názvem merkantilismus. Tento systém pracoval (a ve své moderní formě stále
pracuje) ve prospěch zájmů mocenských elit. Adam Smith nám říká, kdo byli autoři tohoto systému
(nápověda:  nebyli  to  ekonomové  svobodného  trhu):  „Nemůže  být  moc  těžké  určit,  kdo  byli
vynálezci merkantilistického systému; můžeme si být jistí, že to nebyli spotřebitelé, jejichž zájmy
jsou zcela zanedbané, ale producenti, na jejichž zájmy se pečlivě dbalo; a v této druhé skupině byli
těmi zdaleka nejpřednějšími architekty obchodníci a továrníci.“435 

Velký ekonom dvacátého století Ludwig von Mises důrazně přikyvuje: „Bohatí, vlastníci již
fungujících závodů, nemají na udržování svobodné soutěže žádný zvláštní třídní zájem. Staví se
proti konfiskaci a vyvlastnění svého majetku, ale jejich zájmem jsou spíše opatření, která by bránila
nováčkům, aby vstupovali na trh, a tak ohrožovali jejich vlastní pozici.“436

„Ti, kdo bojují za svobodné podnikání a svobodnou soutěž, nebrání zájmy těch, kdo jsou
bohatí  dnes.  Chtějí,  aby  byla  ponechána  volná  ruka  dosud  neznámým  lidem,  kteří  budou
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podnikateli  zítřka  a  jejichž  vynalézavost  ulehčí  život  budoucím  generacím.  Chtějí,  aby  byla
ponechána otevřená cesta pro další  ekonomický pokrok a zlepšení.  Jsou mluvčími materiálního
pokroku.“437

Pozice  Dr.  Sidera  je  v  zásadním  kontrastu  proti  této  pozici.  Díky  svému  odporu  vůči
svobodě  a  zodpovědnosti  jednotlivců  při  spravování  majetku,  který  jim  Bůh  dal,  díky  svému
obhajování socialistického systému, který požaduje totalitářské kontroly bezohledné byrokracie, se
Sider stal šampiónem v boji elitních plánovačů a diktátorů proti masám. Tím, že neustále podněcuje
závist a zášť vůči producentům, vůči tvůrcům bohatství, odporuje postupnému zvyšování životního
standardu národů světa. Zlí boháči budou bohatnout skrze krádež a vydírání, zatímco chudí budou
dál chudnout právě do té míry, do jaké se budeme podřizovat politice a zásadám, které Ronald Sider
prosazuje. Země se stane jedním velkým sovětským impériem – a právě to je skutečným cílem jeho
údajného soucitu s chudými.

John P. Roche má dobrou radu pro ty, kdo se musí vypořádávat s marxisticko-leninistickými
demagogy: „Neposlouchejte to, co říkají: dívejte se, co dělají jejich ruce.“438

Srdečné pozdravy z Ruska
Aby Dr. Sider dodal trochu důvěryhodnosti své údajně „neutrální“ pozici na téma svobodný

trh vs. kontrolovaná ekonomika, jeho revidovanému vydání se daří několikrát se kriticky vyjádřit
na účet Sovětů – samozřejmě, že ne bez toho, že by stejným dechem odsoudil kapitalismus; ale
alespoň říká, že „bychom také měli důrazně odsoudit represe, totalitářství a porušování lidských
práv, kterých se Sovětský svaz dopouští v místech, jako jsou Afghánistán a Polsko“ (s. 196; sr. s.
81). Začínám přemýšlet, jestli Sider někdy slyšel o drobné otázce sovětského útlaku „v místech,
jako“ je Rusko samotné, a „v místech, jako“ je vlastně úplně všude, kam Sověti a jejich chráněnci
přijdou, ale nechci být zbytečně náročný. Jsem jen rád, že si  profesor povšiml,  že Sověti  jsou,
řekněme, na některých místech, despotičtí a tyranští.439

Ale pak se musím ptát: Proč Dr. Sider aktivně usiluje o politiku a metody, které (podle jeho
vlastních slov) povedou Spojené státy pod totalitářskou nadvládu Sovětů?

Tady bude třeba trochu kontextu, abychom tuto skutečnost pochopili ve správné perspektivě.
Produktivní křesťané poprvé vyšli v roce 1981. V Kapitole 15 („Připravování Církve na otroctví“)
jsem oznámil svůj názor, že profesor Sider svým učením a svou manipulací vinou připravuje cestu
pro ustanovení totalitního státu.440 Samozřejmě, přicházet s takovými proroctvími, může být nervy
drásající. Když už jsem kočku pustil z pytle, nezbývalo, než sedět jako na jehlách a čekat, až Sider
pokročí se svým projektem. Něco vám o tomhle chlápkovi řeknu: dejte mu nápad, on ho čapne a
poběží. Další rok dosprintoval do tisku s knihou Nukleární holokaust a křesťanská naděje: Kniha
pro  křesťanské  mírotvůrce (Nuclear  Holocaust  and  Christian  Hope:  A  Book  for  Christian
Peacemakers; přirozeně, že tuto knihu vydalo nakladatelství InterVarsity Press), ve které on a jeho
spoluautor Richard Taylor předložili svůj plán, jak dosáhnout světového míru. 

Vojenský termín  pro  jejich  strategii  je  Porážka.441 (Je  zvláštní,  že  Sider  nepoužívá  tuto
exaktní terminologii; možná se mu zdála příliš technická.) Ve skutečnosti je docela jednoduchá.
Nejprve se odzbrojíte – zcela a úplně odzbrojíte – a necháte tak národ bezbranným. Pak přijde ta
zábavná část: „Věříme, že taková akce by velmi pravděpodobně vedla k sovětské invazi“ (s. 274).
Sider  i  Taylor  oba  chodili  na  Yale,  a  tak  jim  určitě  netrvalo  nijak  dlouho  si  to  uvědomit.
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Samozřejmě, že se se situací nechtějí smířit s nohama nahoru a rukama za hlavou. Přišli s něčím, co
nazývají „Obrana založená na civilistech“. (Budete si říkat, že si citaci v příštím odstavci vymýšlím,
ale není to tak. Když Sider a Taylor píší takhle skvělý materiál, kdo potřebuje satiru?) Funguje to
takhle: sovětské vojenské jednotky přistávají a Sider s Taylorem organizují „nenásilný blitzkrieg“, v
rámci kterého se shromáždí tisíce amerických občanů, aby se setkaly s přistávajícími proudovými
letadly nepřítele. Tady je scénář, přímo od Sidera a Taylora:

„Přistání bude pokojné. Žádné americké dělostřelectvo nebude střílet; žádná letadla nebudou
bombardovat. Místo toho, aby se uchvatitelé setkali s americkými vojáky, skrčenými za tanky a
mířícími  na  ně  zbraněmi,  uvidí  desítky  tisíc  neozbrojených  lidí  s  cedulemi,  na  kterých  budou
zprávy v uchvatitelově jazyce: Jděte domů! Neublížíme vám, nestřílejte – Jsme vaši bratři a sestry;
Tvůj život je vzácný; Jsi Boží dítě.“442

„Tak jako Češi, Maďaři a východní Němci během ruské invaze do jejich zemí, i Američané
vylezou na tanky a budou se snažit s vojáky hovořit: ‚Proč jste přišli? Proč okupujete mírumilovný,
pokojný národ,  který vás neohrožuje?‘  Tlampače budou vysvětlovat,  že  vojáci  jsou vítáni  jako
turisté,  ale  jako  okupantům jim bude kladen  odpor  … Kdyby lidé  v  davu nebyli  schopní  být
disciplinovaní a začali vojákům vyhrožovat, nenásilně by zasáhly americké Týmy mírotvůrců, které
by zkrotily ty, kdo by nad sebou ztráceli kontrolu.“443

Cal  Thomas  z  organizace  Morální  většina  (Moral  Majority)  se  mi  svěřil,  že  taková
„obranná“ strategie by skutečně mohla fungovat: sovětští vojáci by mohli umřít smíchy.444

Jestli  vás  Sider  a  Taylor  děsí,  měli  byste  si  uvědomit,  že  jsou  jen  příslušníci  komanda
Gumídek. Jejich jazyk je ve srovnání s některými jejich společníky v hnutí „teologie osvobození“
poměrně mírný. Podívejme se třeba na profesora Mexické univerzity Josého Mirandu, autora knihy
Komunismus v Bibli445 – což je, nutně, velmi tenoučká kniha, skoro tak tenká jako malý svazeček
Konstantina Černěnka na téma lidských práv pod sovětskou nadvládou. Není ale dostatečně tenká.
Tady je několik citací od Mirandy:

Je  čas  odložit  všechny  tyto  postranní  otázky  a  zaměřit  se  na  tuto  základní  a
zásadní skutečnost: Bible učí komunismus.446

Komunismus je povinností křesťanů.447

Událost  s  Ananiášem  …  znamená:  trest  smrti  pro  každého,  kdo  zradí
komunismus, nezbytnou podmínku křesťanství.448

Nikdo nemůže brát Bibli vážně bez toho, že by došel k závěru, že jasně říká, že je
třeba potrestat bohaté za to, že jsou bohatí.449

Veškerý majetek,  který člověka odlišuje  od druhých, je neprávem nabytý … a

442 Je zajímavé, že Sider označuje oficiálně ateistické vojáky nepřátelské vlády jako své „bratry a sestry“, jako „děti“ 
stejného boha, kterého uctívá on sám. 

443 Ronald J. Sider a Richard K. Taylor, Nuclear Holocaust and Christian Hope: A Book for Christian Peacemakers 
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1982), s. 275.

444 Pro informace o skutečném obranném systému, o systému, který je rozumný, funkční a který z nás neudělá otroky 
Sovětů, viz: General Daniel Graham, High Frontier: A Strategy for National Survival (New York: Tom Doherty 
Associates, 1983); viz také: Gen. Daniel Graham a Gregory A. Fossedal, A Defense that Defends (Old Greenwich, 
CT: Devin-Adair, 1984); a Brig. General Albion Knight a David S. Sullivan, ed., The Defense of America: From 
Assured Destruction to Assured Survival (Houston: Texas Policy Institute, 1983). Strategie „High Frontier“ (které 
její odpůrci přezdívají „Hvězdné války“) neznamená umístění nukleárních zbraní do vesmíru a neznamená ofenzivní
válčení. Používá standardní, už dostupné technologie; a sníží náklady na obranu. Ve skutečnosti se jedná o tak 
mírumilovný přístup, že člověk přemýšlí, proč ji pacifistický profesor Sider nepřijal za svou a nebojuje za ni. 
Hádám, že strategie „High Frontier“ je pro Sidera příliš mírumilovná, protože nepovede ke zničení zlých, vinných, 
kapitalistických Spojených států.
Pozn. př.: Velmi stručně, iniciativa High Frontier si kladla za cíl vytvořit obranný systém, který by zničil nepřátelské
balistické rakety a další střely před jejich dopadem na území Spojených států nebo jejich spojenců. 

445 Jose Porfirio Miranda, Communism in the Bible, Robert R. Barr, př. (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1982).
446 Tamtéž, s. 6nn.
447 Tamtéž, s. 8.
448 Tamtéž, s. 11.
449 Tamtéž, s. 24.



proto být bohatý znamená být nespravedlivý.450

Miranda pokračuje a argumentuje, že všichni „bohatí“ – ti, kdo mají „majetek, který je odlišuje od
druhých“ (jakékoliv vlastnictví, které přesahuje nejnižší společný jmenovatel), což znamená všichni
členové společnosti nad hranicí chudoby – jsou vinní (nepřímo, ale skutečně) vraždou milionů. Poté
cituje biblická přikázání, která vyžadují trest smrti pro vrahy, a volá po hromadné popravě všech
„majetných“  z  rukou davu.  „Je  to  násilí;  a  je  nejen  dovolené,  ale  dokonce  přikázané  jediným
pravým Bohem. Lidská komunita se musí bránit před útočníky.“451

Tohle je více než abstraktní marxistická ekonomika. Tohle je více než programy sociální
péče. Tohle je velmi konkrétní politika revoluce a tyranie. Obhájci teologie osvobození ve jménu
Ježíše Krista káží závist, krádež a masové vyhlazování. Dokonce i Sider a Taylor připouštějí, že
pravděpodobným výsledkem jejich politiky je to, že „by zemřely stovky tisíc lidí, dost možná i
miliony.“452 Teologie  osvobození  je,  abychom  to  vyjádřili  co  nejjasněji,  teologií  masového
vyvražďování.

Pojďme být fyzičtí
Ačkoliv Dr. Sider tvrdí, že si není jistý ohledně své volby mezi kapitalismem a socialismem,

je  jasné,  kde  leží  jeho instinkty.  Chce vládní  kontrolu  nad každou oblastí  ekonomické aktivity
(včetně „ekonomických aktivit“, jako je rozhodnutí páru, kolik dětí bude mít). Jak už jsem poukázal
dříve, tohle je něco, co se dá čekat. Každý socialistický nebo intervencionistický program  musí
usilovat o naprostou nadvládu nad všemi aspekty lidské činnosti. Nemůžete skutečně ovládat žádný
faktor ekonomiky, pokud neovládáte všechny její faktory. Je v ní vždy prostor jen pro jednoho boha,
jednoho činitele ekonomického plánování.

V tomto světle je humorné – spíše skoro humorné – číst Siderova volání po „nenásilí“.453

Jeho  vlastní  politika  komplexního  etatistického  plánování  a  kontroly  vyžaduje  všechny  možné
druhy  násilného  narušování  svobody.  Vyžaduje,  aby  ozbrojení  muži  prosazovali  a  vynucovali
vyvlastňování majetku. Nutně musí vést ke krveprolití, nebo přinejmenším k jeho akutnímu riziku.
Tvrdit,  že  jste  pacifista,  zatímco pracujete  na ustanovení  tyranie,  je  jednoduše lež.  (Na druhou
stranu, jestli je Dr. Sider skutečně tak nekompetentní, jak říká, možná, že si ani neuvědomuje, co
říká.)

Bez ohledu na to, jakým mentálním vířením a kroužením Sider prochází, aby zamaskoval
své  implicitní  obhajování  násilí,  jeho  soudruzi  v  Nadaci  Milostivého  léta  jsou  (jako  vždycky)
mnohem přímější. Jak jsme viděli, tato nadace během brutální a krvavé sandinistické revoluce v
Nikaragui posílala peníze vražedným marxistickým guerillám – a nenásilný Dr. Sider, zakladatel
nadace, si toho prostě možná nevšiml. Magazín nadace theOtherSide tuto revoluci prezentoval jako
„boj za právo a spravedlnost“ mezi evangelikálními křesťany a despotickou, diktátorskou vládou.454

Jeden  z  jeho  přispěvatelů  byl  zjevně  nadšený,  že  má  příležitost  dělat  rozhovor  se  dvěma
sandinistickými vůdci, a tak jim pokládal nesnadné, radikálně biblické otázky, jako třeba: „Co dělá
dobrého básníka?“455 A když revoluce  skončila,  tato  důležitá  publikace  v  čele  boje  za  sociální
spravedlnost  si  procíteně uslintla,  „Jaro  přišlo  do Nikaraguy.“456 Samozřejmě,  ti,  kdo byli  díky
pomoci  Nadace  Milostivého  léta  zavražděni  a  znásilněni,  by  to  možná  vyjádřili  jinými  slovy.
Někteří lidé to prostě nechápou.

Pak  přišel  Salvádor  (připomínám:  ne,  že  by  dominová  teorie  měla  pravdu,  to  ani  v
nejmenším) – a znovu, theOtherSide byl při ruce, aby pomohl ministerstvu propagandy. Jeden autor
připustil,  že  „Salvádor  skutečně  má nějaké  ozbrojené  organizace,  které  jsou svým charakterem

450 Tamtéž, s. 32.
451 Tamtéž, s. 74.
452 Sider a Taylor, Nuclear Holocaust and Christian Hope, s. 281.
453 Viz zvláště jeho kniha Christ and Violence (Scottdale, PA: Herald Press, 1979).
454 theOtherSide (Září 1979), s. 30nn.
455 Tamtéž,s. 40.
456 W. Dayton Roberts, „Challenge and Hope in Nicaragua“, theOtherSide (Květen 1980), s. 35.



marxistické.“  Tvrdil  však,  že  marxisté  „přizpůsobili  své  snahy  a  svůj  program  vůli  lidu.“457

Přirozeně. Ale, jak řekl předseda Mao, „Nejprve si musíme ujasnit, koho míníme slovem lid.“ On
sám vysvětluje:

Všechny třídy, vrstvy a společenské skupiny, které pracují pro věc socialistického
budování,  podporují  ji  a projevují  jí  přízeň,  spadají  do kategorie  lidu,  zatímco
všechny společenské síly a skupiny, které odporují  socialistické revoluci, které
jsou  nepřátelské  k  socialistickému  budování  nebo  ho  sabotují,  jsou  nepřáteli
lidu.458

Pro komunisty vůbec není těžké přizpůsobit svůj program vůli lidu, protože oni sami rozhodují, kdo
„lid“ je. Ti, kdo odporují socialismu, jednoduše nejsou lidé.

Stejný  pisatel  pro  theOtherSide pokračuje  a  varuje  své  čtenáře,  ať  při  popisu  skutků
revolucionářů nikdy nepoužívají slovo terorismus, jelikož revolucionáři jsou „síly odporu“; ať už
tedy  dělají  cokoliv,  není  to  teror.459 Jeden  presbyteriánský  kazatel  argumentoval  podobně  v
magazínu Sojourners:

Z hlediska Písma, násilí není něco, co dělají ti, kdo brání utlačované chudé od
nespravedlnosti a bezpráví, které ohrožují jejich životy. Násilí je podle Bible to,
čím utlačovaní chudí trpí z rukou svých bohatých utiskovatelů.460

To nám možná může trochu naznačit, co má Sider na mysli, když říká, že je proti „násilí“. Násilí je
pouze to, co vyšší třídy dělají nižším třídám. To, co dělají nižší třídy, může být násilné, ale není to
násilí.461

Základní pravdou, kterou si v této otázce musíme uvědomit, je to, že apelování Dr. Sidera na
„dobročinnost“ a „rovnost“ volá po  zásazích a opatřeních státu. To znamená nátlak, donucování,
použití síly. A to znamená zbraně, želízka, věznice, popravčí čety a všechno to ostatní. Jak správně
podotýká Paul Johnson, „schopnost  jedince ničit,  i  když je  sebeničemnější,  je malá;  když však
dojde na stát, i kdyby jeho záměry byly sebelepší, jeho schopnost ničit je prakticky neomezená.“462  

Socialismus není možné oddělit od násilí. Bez ohledu na všechny své vyznávané pokojné
záměry, socialisté všude se kvůli prosazení svých cílů vždy museli uchýlit k násilí. Nemohou jinak.
Samotná podstata socialismu – posílení státu k tomu, aby řídil  činnost lidí a konfiskoval jejich
majetek  –  požaduje  násilné  chování.  Úspěch  jakéhokoliv  programu  socialistické  „pozemkové
reformy“ se odvíjí od jediné věci: která strana má větší palebnou sílu.

Kdyby si Dr. Sider skutečně přál „nenásilnou revoluci“, omezil by se na to, že by vybízel
bohaté občany, ať začnou rozdávat svůj majetek – a nechal by na jejich vlastním uvážení, nakolik se
jeho požadavkům podřídí. Ale profesor se nedrží takto na uzdě. Opakovaně volal po  uzákonění
svých požadavků. To do celé otázky přináší stát. A jediným důvodem, proč zapojit stát, je to, že stát
má právní monopol na vynucování a násilí. Stát má více palebné síly. Siderův program Laskavého
postrčení463 je prospěšný pouze v krátkodobém hledisku. Jeho cílem je nevyhnutelně ozbrojená síla.
Není proto žádnou nehodou, žádným přehlédnutím, že profesorovi společníci v Nadaci Milostivého
léta používají peníze na dobročinnost, aby financovali krvežíznivé teroristy.

457 Blase Bonpane, „Seven Myths (And a Few Damned Lies) about El Salvador“, theOtherSide (Říjen 1980), s. 40.
458 Quotations from Chairman Mao Tse-Tung (Peking: Foreign Languages Press, 1966), s. 45nn.
459 Blase Bonpane, s. 40.
460 Tom Hanks, „Why People Are Poor“, Sojourners (Leden 1981), s. 21.
461 Jestli se vám to zdá matoucí, pravděpodobně jste nestudovali na teologickém semináři. Semináře často učí řečtinu a

hebrejštinu, ale jazyky, kterými se na nich běžně hovoří, jsou neupřímnost, schizofrenie a přetvařování. Příklad: 
„Bible je neomylná, ale není bezchybná.“ K dosažení profesorského titulu je obvykle třeba hovořit všemi těmito 
jazyky s dokonalou plynulostí. Jejich používání zaručuje, že peníze nepřátel lidu budou nadále přicházet a 
financovat aktivity semináře ve prospěch lidu. 

462 Paul Johnson, Modern Times: The World from the Twenties to the Eighties (New York: Harper and Row, 1983), s. 
14.

463 Pozn. př.: Viz Kapitola 12, Cíl rovnosti.



Dr. Sider ve svém novém vydání protestuje proti tomuto obvinění:

Argumentovat, že křesťané by měli politicky pracovat, aby změnili aspekty našich
ekonomických  struktur,  které  jsou  nespravedlivé,  neznamená  volat  po  násilné
revoluci, která by silou prosadila centralizovanou, etatistickou společnost. Věřím,
že  Ježíšovou  cestou  je  cesta  nenásilné  lásky,  dokonce  i  k  nepřátelům.  Proto
odmítám  jakékoliv  použití  smrtícího  násilí.  Uplatňování  politického  vlivu  v
demokratické společnosti  samozřejmě znamená využití  nesmrtícího tlaku (nebo
síly).  Když uzákoňujeme tresty  za  řízení  v  opilosti  nebo  překročení  rychlosti,
používáme vhodný druh nesmrtící „síly“. To samé platí, když prosadíme zákon,
který mění zahraniční politiku vůči chudým národům, mění obchodní přístupy ve
spravedlivější, omezuje útlakové metody nadnárodních korporací464 nebo zvyšuje
zahraniční pomoc. V demokratické společnosti k takovýmto změnám samozřejmě
může  dojít  jen  tehdy,  když  se  na  nich  většina  svobodně  shodne,  nebo  se
přinejmenším tiše podřídí.
(s. 195) 

Tohle zjevně mezi absolventy Yaleu prochází jako hluboké myšlenky. Přemýšlím, jestli se
Sidera v jeho omezené zkušenosti někdy někdo zeptal na tyto velmi samozřejmé otázky: Co se
stane, když se opilý řidič nebo řidič překračující rychlost odmítne „tiše podřídit“? Co se stane, když
dealer heroinu, vrah dítěte, násilník nebo (případně) špinavé kapitalistické prase naprosto odmítne
přijmout  trest,  který  demokratická  společnost  v  jeho  případě  považuje  za  vhodný?  Co  když
policistovi násilně odporuje? Co když použije zbraň? Někdy prostě překročí hranici a prosazovatel
spravedlnosti  bude  muset  nastavit  svou  tvář  jako  křemen  a  přistoupit  ke  smrtonosné  síle.
Smrtonosná síla je naprosto nevyhnutelným základem jakéhokoliv použití „nesmrtící“ síly.

Možná, že v utopické, ideální společnosti Dr. Sidera, kde se každý pokorně podřizuje a řídí
se rozkazy (třeba díky otupující pomoci soma drog?), to není pravda. Ale ve skutečném světě máme
Boží Slovo, které udílí státu moc meče, aby ji používal při prosazování msty proti těm, kdo konají
zlo (Ř 13:4). „Stát je založen na mstě. … Buď bude stát prosazovat Boží hněv proti hříchu, nebo
bude prosazovat hněv člověka proti Bohu a Jeho lidu.“465

Faktem je,  že jestliže Sider je rozhodnutý konfiskovat majetek a silou anulovat a měnit
rozhodnutí milionů lidí (jak si žádají jím obhajované politiky), bude muset použít zbraně. Může si
totiž  být jistý  tím, že jestli  stát  nebude mít zbraně,  bude je mít  někdo jiný.  I  pokud vezmeme
naprosté minimum, stát musí být připravený použít smrtící sílu proti těm, kdo by ji chtěli neprávem
použít sami. Jednoduše řečeno,  veškerá síla předpokládá trest smrti. Jestliže si Sider přeje použít
jakoukoliv sílu proti vlastníkům majetku, měl by být připravený jít až do konce. A jestliže to zkusí
v Texasu, radši by si měl přivést celou armádu. Jen do toho, profesore. Těšíme se na vás.

Z hlavně
Socialismus nevyhnutelně  vyžaduje  násilí;  všichni  utopisté  už  z  podstaty  věci  využívají

nátlak.466 Jak  pečlivě  dokumentuje  jedinečná  kniha  Paula  Johnsona  Moderní  doba,  „zkušenost

464 Sider se ve svém novém vydání zdá docela rozrušený kvůli nebezpečí nadnárodních korporací. Ironicky, 
znepokojení ohledně hrozby nadnárodních korporací zasáhlo mezinárodní levicovou síť módních idejí a konceptů 
právě v době, kdy jejich skutečná moc a vliv začaly ustupovat. Jediné skutečné nebezpečí, které korporace 
představují, samozřejmě přichází tehdy, když se spiknou s vládou, aby narušovaly fungování svobodného trhu; tohle 
však rozhodně není důvod, proč jim socialisté odporují. Nadnárodní korporace jsou prostě jen symbolem Ameriky a 
„amerikanismu“. Socialisté Americe závidí její bohatství a moc, zatímco „amerikanismus“ nenávidí, protože pro ně 
znamená antikolektivismus a antietatismus. A obojí – bohatství Ameriky i její „filozofie“ – jsou, samozřejmě, 
ovocem křesťanského dědictví Ameriky. Sr. Johnson, Modern Times, s. 693nn.

465 James B. Jordan, The Law of the Covenant: An Exposition of Exodus 21-23 (Tyler, TX: Institute for Christian 
Economics, 1984), s. 94nn.

466 Viz úderná analýza, jejímiž autory jsou Rael Jean Isaac a Erich Isaac: The Coercive Utopians: Social Deception by 



dvacátého století důrazně dokazuje, že utopismus nikdy nemá daleko k gangsterství.“467 „V prvních
šesti měsících roku 1918 Čeka [Leninova tajná policie] popravila, podle svých oficiálních záznamů,
pouze  dvaadvacet  vězňů.  V druhé  polovině  roku  provedla  6  000  poprav,  v  celém  roce  1919
přibližně 10 000. W. H. Chamberlain, první historik revoluce, který byl očitým svědkem těchto
událostí, spočítal, že do konce roku 1920 Čeka vynesla více než 50 000 rozsudků smrti.“468 Také je
důležité pamatovat, že „Carova tajná policie, Ochranka, čítala 15 000 lidí, což z ní dělalo zdaleka
největší  podobný útvar  ve starém světě.  Oproti  tomu Čeka se během tří  let  od svého založení
rozrostla na 250 000 agentů na plný úvazek. Šířka a míra jejích aktivit tomu odpovídala.“469 Pak tu
máme i Ráj pracujících v Čínské lidové republice. I v jejím případě vidíme velmi poučné statistiky:
Za jediný rok přinesly důsledky Maovy politiky s  názvem „Velký skok vpřed“ prakticky  třicet
milionů mrtvých.470 

Johnsonova odhalující  charakterizace V. I.  Lenina by dost dobře mohla být popisem Dr.
Sidera  a  mnoha  dalších  „utopistů  používajících  nátlak“:  „Lenin  přemýšlel  zcela  v  kontextu
kontroly, ne produkce. Myslel si, že za předpokladu, že bude mít správný systém kontroly (kde
bude  všechna klíčová  rozhodnutí  vynášet  Politbyro),  výsledky  budou nevyhnutelně  následovat.
Naprosto nechápal proces vytváření bohatství. Měl rád čísla: celý život měl neukojitelný hlad po
dalších a dalších souborech statistik. Jednoho občas pojímá podezření, že uvnitř Lenina byl geniální
účetní, který se snažil prodrat ven a rozbombardovat celý svět účetními knihami.“471

Vždycky si musíme pamatovat a připomínat, že stát není Bůh: nedokáže tvořit z ničeho. To
jediné, čeho je vláda schopná, je přesměrovat zdroje z konkrétních použití do použití jiných. Vlády
nemávají kouzelnými hůlkami; místo toho míří zbraněmi na hlavy svých občanů, aby tak z nich
vyděračsky  dostaly  peníze.  Podle  jakési  mimozemské  logiky  má  tato  taktika  vést  k  tomu,  že
populaci (tedy oběti) zaplaví nespočetná požehnání. Ale skutečný ekonomický rozvoj nemůže přijít
skrze státní kontrolu. Znovu se tím se vracíme zpět k faktu, že stát není Bůh, a tak ani nemůže mít
dostatečné poznání na to, aby mohl vše dostatečně kontrolovat. Proto státní „kontrola“ není tím,
čím se snaží být – je pouze tyranií. „Neexistuje způsob, jak do počítače zadat, jak lidé vnímají své
vlastní preference, schopnosti, příležitosti a vyhlídky, nebo jejich pravděpodobné reakce na změny
v nich nebo informace a poznání rozprostřené mezi lidmi, kteří tvoří společnost.“472

Bůh je  ten  jediný,  kdo dokáže  směřovat  a  řídit  ekonomiku.  Žádný diktátor  za  žádných
okolností nedokáže znát (nebo určit) individuální volby, touhy a neustále se měnící chutě a stupnice
hodnot milionů lidí. To, co nazýváme „trh“, je jednoduše nejúčinnější a nejspolehlivější způsob, jak
tito lidé mohou své volby vyjádřit. Žádný jedinec ani žádná rada nedokáží získat údaje, které jsou
nutné  pro  kontrolu  ekonomiky.  Nikdo  nedokáže  vědět,  co  je  „zboží“  nebo  jak  „cenné“  nebo
„nedostatkové“ je; nikdo nedokáže znát neustále se měnící stupnice hodnot (a „potřeb“) milionů
lidí; a nikdo nedokáže v předstihu vědět, s čím přijde nějaký mladý, energický podnikatel – zítřejší
verze propisky nebo mikročipu může okamžitě vyhodit dnešní výpočty do koše. Jedním způsobem,
jak zjistit tyto informace, je skrze nenadiktované ceny tržního systému. Svobodná soutěž je tedy ve
své podstatě postupem objevování.473 Když lidé mohou svobodně vyjádřit své volby, výsledkem je
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nikým neuspořádaný tržní řád (který by ani nikdo uspořádat nemohl) – to, co F. A. Hayek, jdouce
ve stopách Adama Fergusona, nazývá „výsledek lidské činnosti, avšak ne lidského plánu.“474

Jedním z  nejzásadnějších  aspektů  tržního  řádu  –  který  socialistická  „ekonomika“  nikdy
nedokáže  poskytnout  –  je  to,  že  funguje  jako  vysílač  a  přenašeč  informací.  Když trh  funguje
svobodně, bez toho, že by do něj zasahovali gangsteři nebo byrokrati, jeho ceny přesně odrážejí
skutečné potřeby a preference lidí. To dává podnikatelům a výrobcům informace, které potřebují k
nejefektivnějšímu rozvržení zdrojů, aby tak mohli co nejefektivněji sloužit potřebám lidí.

Na  druhou  stranu,  tam,  kde  je  do  trhu  zasahováno,  jsou  tyto  informace  opožděné,
pozměněné  nebo  zfalšované.  A jestliže  je  trh  zcela  opuštěn,  jako  v  socialismu,  žádné  takové
informace vůbec neexistují. Jediný způsob, jak socialistické ekonomiky mohou fungovat, je to, že si
udržují záznamy o cenových informacích, které jim poskytuje nějaký jiný řád se svobodným trhem.
Byrokrati poté používají tyto informace, aby stanovili  vlastní ceny. Bez tržního řádu [jinde] by
socialismus nedokázal vůbec fungovat. Jak jedinečně ukázal Ludwig von Mises, velkou kletbou
socialistického systému je to, že znemožňuje jakékoliv ekonomické výpočty.475 Bez tržního systému
zisku nebo ztráty – mechanismu, podle kterého se určují ceny, a to skrze nespočet ekonomických
rozhodnutí jednotlivců – neexistuje naprosto žádný způsob, jak ekonomiku hodnotit,  měřit nebo
odhadnout. Kam je třeba nasměrovat energii a kapitál? Kolik stojí materiály a produkty? Bez trhu
jednoduše není žádný způsob, jak spočítat cokoliv. (Jestli tomu nevěříte, zkuste to. Není to možné; a
tento Misesův argument nebyl od chvíle, kdy ho v roce 1922 předložil, nikdy vyvrácen. Faktem je,
že společnost bez trhem určovaných cen a trhem informovaných výpočtů je naprosto nemyslitelná:
nedokážeme si ji ani představit – což je jeden z důvodů, proč žádná socialistická společnost nikdy
nebyla  schopná  dosáhnout  skutečného  socialismu.  To  jediné,  co  kdy  socialismus  byl  schopný
poskytnout svým přívržencům, je „zaručený příjem“ zmíněný v Římanům 6:23.)

P.  T.  Bauer  pokládá tuto fascinující  otázku:  „Jak byste  ohodnotili  ekonomické vyhlídky
asijské země, která má jen velmi málo půdy (a to pouze na svazích, které jsou velmi silně ovlivněné
erozí), a je zdaleka nejhustěji obydlenou zemí na světě; jejíž populace velmi rychle roste skrze
přirozený růst a rozsáhlou imigraci; která všechny ropné produkty importuje, tak jako suroviny, a
dokonce  i  většinu  své  vody;  jejíž  vláda  se  nezapojuje  do  ekonomického  plánování,  nijak
nekontroluje směnu na trhu ani neomezuje export ani import kapitálu; a která je jedinou zbývající
významnou  západní  kolonií?  Říkali  byste  si,  že  tato  země  musí  být  ztracená,  jestliže  nebude
dostávat velké dotace zvnějšku. Nebo spíš, museli byste tomu věřit, kdybyste se řídili tím, co říkají
politici  ze  všech  politických  stran,  Spojené  národy  a  na  ně  napojené  organizace,  prominentní
ekonomové a přední tisk o méně rozvinutých zemích.“476

Tou zemí je samozřejmě Hong Kong, který se stal tak mocným centrem průmyslu, že velké
západní národy vztyčily obchodní bariéry, aby ochránily své tuzemské průmysly od importu z Hong
Kongu! Lekce: „Nedostatek přírodních zdrojů, a to včetně půdy, má jen velmi málo nebo vůbec nic
do činění s chudobou jednotlivců nebo společností. … Malá velikost a nízká produktivita farem v
takovýchto  oblastech  [méně  rozvinutých  zemích;  či  MRZ] odráží  nikoliv  nedostatek  půdy,  ale
především  nedostatek  ctižádosti,  úsilí,  iniciativy  a  schopností.  …  Půda  je  sama  o  sobě
neproduktivní a nepřináší lidem nic hodnotného. Produktivní se stává jen v důsledku ctižádosti,
prozíravosti,  vynalézavosti  a  úsilí.  Tyto  atributy  a  charakteristiky  jsou  však  mezi  jednotlivci,
skupinami a společnostmi přítomné velmi nerovnoměrně.“477

K fenoménu proměny Hong Kongu ve velké a důležité průmyslové centrum můžeme přidat
i další příklady ekonomik v MRZ, které nebylo možné předvídat: například gumárenský průmysl v
jihovýchodní  Asii  nebo kakaový průmysl  v  západní  Africe.  To,  co  tohle  vše umožnilo,  nebylo
vládní plánování. Tyto věci se staly proto, že mnoho milionů lidí se rozhodlo a využilo příležitosti,

University of Chicago Press, 1978), s. 179-90, 232-46.
474 Friedrich A. Hayek, Studies in Philosophy, Politics, and Economics, s. 96nn.
475 Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis (Indianapolis: Liberty Classics, [1936] 

1981).
476 P. T. Bauer, Equality, the Third World, and Economic Delusion, s. 185. Viz také: Alvin Rabushka, Hong Kong: A 

Study in Economic Freedom (Chicago: University of Chicago, 1979).
477 P. T. Bauer, Reality and Rhetoric, s. 82.



jak zlepšit  svou ekonomickou situaci. A aby se tito lidé takto rozhodli,  nepotřebovali vědět, co
dělají všichni ostatní; a ani nepotřebovali prosazovat totalitářskou kontrolu nad trhem. Potřebovali
vědět  prostě  to,  jaké  příležitosti  a  možnosti  mají  k  dispozici.  Prostě  potřebovali  svobodu  a
zodpovědnost, která jde ruku v ruce s ní – což jsou koncepty, které chápou prakticky všichni, s
výjimkou politiků, novinářů, vydržovaných profesorů, duchovních a editorů InterVarsity Press.

Svoboda je vždy více než jen holá „ekonomická“ svoboda. „Decentralizované ekonomické
rozhodování úzce souvisí s dalšími faktory osobní svobody, včetně vyjadřování názorů a pohybu
lidí a jejich majetku. Není náhodou, že tyto prvky svobody najdeme v tržních společnostech, ale v
úzce kontrolovaných ekonomikách ne.“478 Státem spravovaná ekonomika nemá jinou možnost než
omezit  svobody  ve  všech  oblastech  života.  Nařízení  byrokratů  postupně  nahrazují  rozhodnutí
jednotlivců  v  oblastech  vzdělávání,  bydlení,  přepravy,  počtu  dětí  a  nesčíslných  dalších
podrobnostech života jednotlivců.  Všechny tyto oblasti  mají  vliv na ekonomiku;  proto,  jestli  si
někdo  přeje  kontrolovat  a  ovládat  ekonomiku,  musí  ovládat  i  tyto  oblasti. A to  znamená,  že
najednou má vše v životě politický význam. Znamená to politizaci celého života.

Když  se  vláda  drží  své  právoplatné  oblasti,  pro  průměrného  člověka  je  jen  okrajovým
zájmem. Ale když je život jako takový zpolitizovaný, vláda tak získává ohromný vliv na životy lidí.
Jakýkoliv  sebemenší  rozmar vládnoucí  třídy může pochopitelně  mít  drastické  dopady na celou
populaci.479 Jak chápal  Lenin,  politika je  vždy otázkou  kdo dělá co  komu.480 To znamená,  že v
myslích  lidí  je  nejpřednější  otázka,  čí  strana  je  u  moci.  Na  odpovědi  může  záležet  jejich
ekonomická aktivita a často dokonce i jejich vlastní přežití. A tak místo toho, aby se soustředili na
produktivní úsilí, přesouvají svou energii a zdroje k politické aktivitě. Ústřední pozici celého života
národa zaujímá boj o politickou nadvládu. 

Právě  to  je  důvod,  proč  jsou  politické  boje  ve  Třetím  světě  tak  krvavé.  Kvůli
všudypřítomným státním kontrolám a zásahům jsou politické otázky často doslova otázkami života
a smrti pro miliony lidí. Jak často poukazuje Bauer, Třetí svět nemůžeme chápat nezávisle na tom
nejzákladnějším faktu lidské existence v těchto zemích, kterým je politizace života.481

Ke konci  Kapitoly  13  jsem citoval  slavné  prohlášení  předsedy Maa,  že  „politická  moc
vyrůstá z hlavně zbraně.“ To, co obecně není až tak dobře známé, je všeříkající kontext tohoto
výroku, který ukazuje, co se stane, když dojde ke skoro naprosté politizaci života. Mao řekl toto:
„Každý komunista si musí uvědomit pravdu, že ‚Politická moc vyrůstá z hlavně zbraně.‘ Naším
principem je, že Strana přikazuje zbrani; že zbrani nikdy nesmí být dovoleno, aby ovládala Stranu.
A přece, jelikož máme zbraně, můžeme vytvořit organizace Strany po vzoru mocných organizací
Strany, které vytvořila Armáda osmé cesty v severní Číně. Můžeme také vytvářet kádry, vytvářet
školy, vytvářet kulturu, vytvářet masová hnutí. Všechno v Jen-anu bylo vytvořeno díky tomu, že
máme zbraně. Všechny věci vyrůstají z hlavně zbraně.“482 

Mao měl pravdu. Bez tržního řádu, který nechává lidem svobodu, aby dělali  své vlastní
ekonomické volby,  všechno vyrůstá z hlavně zbraně v rukou státu. Člověk v každou chvíli svého
života podléhá autoritě státu – což je situace, kterou rozhodně oceňují ti, kdo usilují o naprostou
autoritu nad druhými. Bauer z dobrého důvodu poznamenává, že tržní řád je nutnou podmínkou
osobní svobody; etatistický řád je pouze „kleptokracií“.483

„Zahraniční CO?“
„Navzdory mnohé kritice, vietnamský program byl oficiálními i neoficiálními zdroji označen

jako  model  toho,  čeho  je  americká  zahraniční  pomoc  schopná.  …  Vládní  mašinérie  se  stala
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efektivnější  a  po  určitou  dobu  lépe  reagovala  na  poptávku  a  požadavky  lidu;  Diemův  režim
postupně vybudoval určitý stupeň politického konsenzu a silnou národní armádu. Inflační důsledky
velkých snah v oblasti  obrany byly  omezeny a byla zvýšena ekonomická produktivita.  Nakonec
došlo i k pomalému zlepšování v oblasti občanských svobod v městských i venkovských oblastech,
ačkoliv postup na tomto poli úplně nenaplnil americké naděje. V každém případě byly snahy a
prostředky  vlády  jako  takové  financovány  z  amerických  zdrojů  nebo  byly  přijaty  v  důsledku
amerických návrhů.“484

„Zahraniční pomoc ukázala svou užitečnost a všestrannost, což jí zajistilo uznávané a trvalé
místo v arzenálu pokoje.“485

Zeptejte  se většiny lidí,  co je  Třetí  svět,  a oni  vám odpovědí,  že  se skládá z  „chudých
národů“, jako by byl svět úhledně rozdělený do dvou částí: jedna třetina (západní národy) bohatá,
dvě  třetiny  (Jih)  chudé.  Naším  problémem  s  tímto  obrázkem  je  to,  že  ve  skutečnosti  „na
mezinárodní škále příjmů neexistuje žádná jasná diskontinuita, žádná jasná propast, což znamená,
že dělící čára mezi dvěma globálními kategoriemi je umělá. V důsledku je tedy rozdíl, který se od
ní odvozuje, také svévolný a umělý.“486 

Tím  to  však  nekončí  –  faktem  je,  že  národy  Třetího  světa  nejsou  jednou  homogenní
skupinou lidí s podobnými zájmy a problémy. Kulturní rozdíly mezi nimi mohou být tak radikální
jako jejich rozdíly vůči Západu. „Třetí svět zahrnuje miliony Aboriginců a Pygmejů,  národy se
starověkými a sofistikovanými kulturami, a jiné národy, které používají vysoce rozvinuté metody
obchodu a technologie. Je matoucí a blahosklonné chovat se k velmi rozmanité většině lidstva tak,
jako by se jednalo o nerozlišenou a nerozlišitelnou uniformní, stagnující masu, kde je každý člověk
i národ jeden jako druhý, a, navíc, bez přísunu peněz zvnějšku se z tohoto stavu nedostanou.“487 R.
Emmet  Tyrrell  načrtává  vývoj  této  nomenklatury:  „Nejprve  byl  nerozvinutý  svět,  který  se  stal
nedostatečně rozvinutým světem, pak rozvojovým světem, pak méně rozvinutým světem a pak
Jihem. Nikdo skutečně nevěděl, jak ho nazvat, dost možná proto, že nikdy skutečně neexistoval.“488

„Co  tedy  je Třetí  svět?  Je  zde  jeden  faktor,  který  tyto  národy  spojuje;  jedna  společná
charakteristika, která je rozhodně označuje jako součást Třetího světa. Touto charakteristikou „není
chudoba, stagnace nebo zneužívání, není jí bratrství nebo barva pokožky. Je jí přijímání zahraniční
pomoci. Koncept Třetího světa a politika oficiální zahraniční pomoci jsou neoddělitelné. Jedno by
neexistovalo  bez  druhého.  Třetí  svět  je  pouze  název  pro  souhrn  zemí,  jejichž  vlády  s  velmi
výjimečnými a zvláštními výjimkami požadují a přijímají oficiální pomoc ze Západu. … Proto je
Třetí svět politickým, nikoliv ekonomickým konceptem. … Třetí svět nebo Jih je jednoduše entita
pro kolektivní smlouvání se Západem. … Cíl konceptu Třetího světa jako kolektivu je vyškemrat
nebo vynutit si peníze ze Západu.“489

Velká  část  průzkumu  Lorda  Bauera  se  během  let  věnovala  katastrofickým  –  nutně
katastrofickým – důsledkům, které měla zahraniční pomoc na země Třetího světa.  Jak ukazuje,
použití  výrazu  pomoc k  popsání  mezinárodních  přenosů peněz  a  zdrojů  do  velké  míry  vytváří
předpochopení celé otázky.

Pravděpodobně  nejkritičtějším  faktem  ohledně  zahraniční  pomoci,  který  si  musíme
uvědomit, je to, že rozhodně nejde těm ubohým, vyzáblým dětem na plakátech. Zahraniční pomoc
jde  vládám.  Tečka.  To  znamená,  že  skutečná  funkce  této  pomoci  je  zvýšení  moci  vlády  nad
populací. Navzdory tvrzením profesora Sidera a jeho sorty, podpírání totalitních diktátorů rozhodně
není to samé jako pomoc chudým. Faktem však je, že zahraniční pomoc povzbuzuje přijímající
vlády, aby se zaměřily na nezodpovědnou a destruktivní politiku, protože mají jistotu, že když se
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485 Tamtéž, s. 60.
486 P. T. Bauer, Reality and Rhetoric, s. 144.
487 Tamtéž, s. 39.
488 R. Emmett Tyrrell Jr., The Liberal Crack-Up, s.148. sr. Johnson, Modern Times, s. 691nn.
489 Bauer, Reality and Rhetoric, s. 40nn.



věci pokazí, Západ je znovu vyplatí a dostane z problémů.490 Pokud jde o její údajný cíl – zmírnění
chudoby – zahraniční pomoc je kontraproduktivní, jelikož „podporuje vládce na základě chudoby
jejich podřízených, a tak nedělá nic pro to, aby je odradila od politiky ochuzování a zbídačování.“491

Jediným odůvodněním pomoci z naší strany bylo, že jestli ji Třetímu světu nedáme my, dají
ji Sověti; proto, jestli chceme udržet Třetí svět mimo sovětský tábor, musíme poslat peníze tamním
vládám. Pokud je to pravda, pak bychom to měli přestat nazývat pomocí a měli bychom věc nazvat
jejím skutečným názvem:  placení výpalného. Pojďme však tento fakt pro teď ignorovat. Pojďme
teď také ignorovat fakt, že sovětská vláda sama byla schopná přežít jen díky štědrosti amerických
daňových poplatníků. Pojďme se zaměřit na logické omyly a bludy v tomto tvrzení. Přenos příjmů z
daní mezi vládami nepomáhá k rozvoji společnosti zaměřené na trh; ve skutečnosti tomuto rozvoji
brání. Navíc jasně a nutně povzbuzuje růst etatismu a politizaci života v zemích, které „pomoc“
přijímají.  Zahraniční  pomoc  jednoduše  napomáhá  příjemcům,  aby  se  stali  „malými  Sověty“.
Nemělo by nás překvapit, že tolik našich „klientů“ je vůči nám nepřátelských. Placení výpalného
zjevně nefunguje.

Během posledních  dvaceti  let  si  někteří  uvědomili  problémy,  které  jsou  neoddělitelnou
součástí zahraniční pomoci mezi vládami, a tak místo toho začali obhajovat takzvanou „nadnárodní
pomoc“492 – což znamená zahraniční pomoc formou vláda → mezinárodní rozvojová agentura →
vláda.  Tento  přístup,  jak  doufají  jeho  zastánci,  pomoc  depolitizuje;  Sider  argumentuje,  že
„politickému zneužití potravinové pomoci by se do velké míry dalo vyhnout, kdyby potravinová
pomoc šla multilaterálními kanály.“493 Ale, jak poukazuje Bauer, tato pomoc neustále přichází z
kapes daňových poplatníků, a proto není možné, aby alespoň do určité míry nebyla politická. Stále
se jedná o nátlakový a vynucený přesun zdrojů jedné skupiny jiné skupině, který se děje na příkaz
vládních úředníků.

 To však není vše. Nadnárodní pomoc jednoduše „nahrazuje politickou kontrolu dárcovské
vlády  nad  národní  pomocí  za  politickou  kontrolu  ze  strany  mezinárodních  organizací.“494 Na
politizaci života příjemců se nic nemění, jelikož tyto peníze stále nevyhnutelně směřují  vládám.
Nadnárodní pomoc je nepolitická jen v tom smyslu, že vlády, které ji přijímají, jsou vůči svým
dárcům ještě méně vykazatelné, než byly dříve: „Ve veřejném i soukromém utrácení platí, že čím
vzdálenější  a  volnější  je  vztah  mezi  těmi,  kdo poskytují  zdroje,  a  těmi,  kdo je  používají,  tím
pravděpodobnější je, že zdroje nebudou použity efektivně a k dárcem zamýšleným záměrům. V
případě nadnárodní pomoci neexistuje mezi dárci (daňovými poplatníky) a těmi, kdo jejich peníze
dostávají (administrátoři pomoci a přijímající vlády), vůbec žádný kontakt.“495

Tak jako v případě jiných byrokracií, organizace, které se zaměřují na nadnárodní pomoc, a
jejich personál mají v životě dva hlavní cíle: utrácet peníze a zvyšovat svůj rozpočet (až dvě třetiny
rozpočtu  těchto  organizací  se  utrácí  na  „administrativní  náklady“).496 Thomas  Sowell  situaci
nádherně shrnuje: 

Na rovinu řečeno, chudí jsou zlatý důl. Chudí pomohli mnoha liberálům ze střední
třídy,  aby  si  obstarali  bohatství  z  vládních  peněz  tím,  že  je  tito  liberálové
studovali, radili jim, experimentovali s nimi a řídili je. 

Bauer poznamenává: „Jak je tak běžné, lidem, kteří prohlašují, že dělají dobro, se dobře daří.“497 

490 Pro šokující příběh o katastrofických důsledcích programů zahraniční pomoci s Africe – „pomoci“, která ve 
skutečnosti vede k hladomoru a genocidě, viz: Karl Borgin a Kathleen Corbett, The Destruction of a Continent: 
Africa and International Aid (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982).

491 Bauer, Reality and Rhetoric, s. 50.
492 Někdy také nazývaná „multilaterální pomoc“. Viz Sider, Rich Christians, druhé vydání, s. 43-46.
493 Tamtéž, s. 212.
494 Bauer, Reality and Rhetoric, s. 64.
495 Tamtéž, s. 66.
496 Tamtéž, s. 67.
497 Bauer, Equality, the Third World, and Economic Delusion, s. 144nn. Název knihy, jejíž autorkou je Shirley 

Scheibla, je dost všeříkající: „Peníze jsou tam, kde je chudoba“; Poverty Is Where the Money Is (New Rochelle, NY: 
Arlington House, 1968).



Východ a Západ
Velká část rétoriky, která brání nesmysly teologie osvobození, stojí na tvrzení, že tradiční

křesťanské uvažování (které se drží prvenství Písma) je „západní“, a proto je jednostranné a špatné.
To je  velká ráže,  která  zaručuje,  že vinou sužovaní  západní  evangelikálové se budou na svých
sedačkách dost kroutit. (Ve skutečnosti mají dobrý důvod se cítit vinní – ne kvůli svému západnímu
dědictví, ale kvůli tomu, že ho nechápou a nežijí podle něj.) Pojďme teď položit drzou, zlobivou
otázečku: Co znamená „západní“? Co udělalo Západ „západním“? Proč není Východ „západní“? V
čem spočívá podstata tohoto rozdílu? Odpovědí je (jak by mělo vědět každé dítě v nedělní škole),
že Západ je křesťanský, zatímco Východ není. Tím neříkám, že Západ je zcela pokřesťanštěný, nebo
že Východ je zcela pohanský. Ale to, co udělalo Západ „západním“ v jeho názorech – například v
jeho pohledech na zákon, kauzalitu, lineární historii a, ať je to, jak je to,  relativní nepřítomnost
politické  tyranie –  je  křesťanství  a  jedině  křesťanství.  To,  co  odmítají  osvobozenci  na  obou
polokoulích, je křesťanství a hojné požehnání, které přineslo, a to i ve svých naředěných podobách.
Čímž říkám, že to, co teologové osvobození nenávidí, je Bůh.

 V tomto  kontextu  je  (křesťanský)  Západ  tím,  kdo  je  viněn  za  chudobu  Třetího  světa.
Profesor Sider a jeho vinu rozdávající přátelé, jak se zdá, nejsou schopni pochopit či připustit, že by
jakákoliv významná vina mohla ležet na Východě (nebo na Jihu, nebo... to je jedno) – jako příklad
bychom mohli uvést degradující pohanské filozofie, které způsobily, že celé civilizace byly tváří v
tvář  „Přírodě“ neschopné, a bující  a agresivní  etatismus,  který brání  rozvoji  produktivity,  trestá
úspěch a konfiskuje i tu trochu, která se vyprodukuje – stručně, neposlušnost vůči Božímu jasnému
zjevení, která přivolává Boží kletbu na další a další generace (Ř 1:18-32; Dt 28). Ačkoliv nové
vydání Siderovy knihy obsahuje celé dva odstavce, které uznávají vliv pohanských světonázorů a
důležitost  evangelizace  (s.  197nn),  základní  sdělení  Dr.  Sidera  se  nezměnilo:  Západ  je  vinný,
protože svým kolonialismem a obchodem zavinil chudobu zbytku světa.498

Ahistorické  brblání  kolonfóbního  profesora  Sidera  si  odporuje  s  neoddiskutovatelným
faktem, že „kontakt se Západem přinesl prosperitu nejen dřívějším koloniím v Africe, ale i dalším
zemím ve Třetím světě; oproti tomu některé z nejzaostalejších a nejchudších zemí nikdy nebyly pod
koloniálním jhem – například Afghánistán, Tibet,  Nepál,  Libérie a Etiopie. Některé prosperující
země jsou stále ještě koloniemi – například Hong Kong. A jiným by se bezpochyby dařilo neskonale
lépe, kdyby se vrátily ke Královně, k Císaři nebo jakémukoliv západnímu mocnáři, který by se jich
byl ochotný ujmout.“499

„Představa,  že chudoba třetího světa existuje  proto,  že Západ Třetímu světu ukradl  jeho
zdroje je nesmysl, který odráží rozšířený mýtus, že prosperita mála vychází ze zneužívání mnoha.
Některé z nejbohatších a nejrozvinutějších zemí světa nikdy neměly žádné kolonie ve Třetím světě,
které by mohly vykořisťovat: například Severní Amerika a Australasie. Navíc, většina zdrojů zemí
Třetího světa, jako jsou Zair nebo země vyvážející ropu, by nikdy neměla žádnou hodnotu, nebýt
objevů Západu a západního podnikání.“500

„V některých zemích Třetího světa by dokonce bylo mnohem méně zdrojů, kdyby je tam
Západ dokonce nepřinesl. Malajské kaučukovníky nepocházejí odnikud z Asie, jak poukazuje jejich
botanický název:  Hevea brasiliensis.501 A stejně tak čaj nepochází z Indie (Camellia sinensis502).
Obě rostliny přinesli britští ďáblové.“503 504

„Před  ustanovením  koloniální  vlády  nebyly  v  Ghaně  žádné  kakaovníky.  Když  Dr.

498 Jak už jsem zmínil, Siderova teze – kromě jeho nových informací ohledně vysokého kulturního rozvoje divochů!
 – je pouze omíláním Leninova učení v Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (V. I. Lenin, Selected Works, 
[Moscow: Progress Publishers, 1963], sv. 1, s. 634-731). Viz také diskuze v: Johnson, Modern Times, s. 152nn.

499 R. Emmett Tyrrell Jr., The Liberal Crack-Up (New York: Simon and Schuster, 1984), s. 164nn.
500 Tamtéž.
501 Pozn. př.: Kaučukovník brazilský.
502 Pozn. př.: Čajovník čínský.
503 Tamtéž.
504 Je pozoruhodné, že většinu krásných rostlin na nádherných Havajských ostrovech přinesli bílí návštěvníci! Viz: 

Rene Dubos, The Wooing of Earth (New York: Charles Scribner's Sons, 1980), s. 86.



Nkrumah505 vyrazil imperialisty, exporty kakaa čítaly stovky tisíc tun ročně, přičemž všechno toto
kakao bylo vyprodukováno na farmách vlastněných a provozovaných Afričany. Tyto farmy byly
brzy znárodněny pod socialistickou taktovkou Dr. Nkrumaha a teď leží v ruinách. Před sto lety
nebyla v tom, co dnes nazýváme Nigérií, žádná produkce kakaa. Země nevyvážela žádné arašídy
ani bavlnu. Produkovala jen malé množství palmového oleje a palmových jader. V době ustanovení
nezávislosti Nigérie exportovala všechny tyto produkty do celého světa. O dvě dekády později je
čistým dovozcem všech těchto produktů, s výjimkou kakaa.506 Dalším post-koloniálním zemím se
daří stejně špatně.“507

Západní zneužívání!
Jak v Latinské Americe vznikla teologie osvobození? Její mluvčí ji často prezentují jako

tamní,  místní  hnutí,  které  se  zrodilo  z  utrpení,  zápasů  a  inovativního  přemítání,  zkoumání  a
uvažování teologů osvobození. Skutečností však je, že teologie osvobození je import ze zahraničí.
Edward  Norman  píše,  že  „tím,  kdo  je  nejotevřenější  a  nejdůraznější  ve  svých  radikálních
politických přesvědčeních, jsou zahraniční duchovní, kteří jsou tímto svým přístupem všude velmi
dobře známí. Vskutku, velká část  z toho, co dnes západní křesťané chápou jako charakteristiky
‚latinsko-amerického‘  katolického  uvažování,  je  zjevný  vliv  evropských  a  severoamerických
misijních a jinak zaměstnaných kněží. … Kromě zahraničních duchovních jako takových, jsou další
skupinou, která se nejvíce vyznačuje svým politickým radikalismem, Latinoameričané, kteří byli
připravováni na kněžství nebo studovali v zahraničí – především pak na evropských univerzitách, a
obzvláště  v  belgické  Lovani.  Právě  tam,  v  kruzích  buržoazních  radikálů,  se  kterými  se  mísili,
pochytili různé verze marxismu.“508

Misijní oddělení semináře, které vyváží revoluci na misijní pole – to je velmi, velmi starý
příběh.509 Protizápadní  ideologie  je  sama  produktem  Západu!  Jak  dokumentuje  kniha  Chinese
Socialism to 1907 (Čínský socialismus do roku 1907) Martina Bernala, ten, kdo v 90. letech 19.
století  představil  socialistické ideje čínským intelektuálům, byli  britští  a američtí misionáři.510 V
důsledku jsou desítkami milionů Číňanů zmasakrovaných pod komunistickou tyranií vinní křesťanští
misionáři. Podobně, jak jsme viděli, sandinistická revoluce v Nikaragui byla často vychvalována,
vyzdvihována  a  propagována  křesťanskými  organizacemi  jako  příklad  toho  nejlepšího  ovoce
teologie osvobození. Sandinistický režim, jehož teroristy podporovaly desátky a dary amerických
křesťanů, kterým záleželo na chudých, se rozhodl, že bude kontrolovat a řídit církev a její politiku.
Výsledkem  byla  konfiskace  církevních  budov  a  zvrácené  pronásledování,  mučení  a  vraždění
věrných křesťanů, kteří odmítli uctívat císaře.511

Teologie osvobození je západní, bílou, buržoazní ideologií, kterou někteří latinskoameričtí
demagogové  shledali  užitečnou  pro  prosazování  svých  závistí  manipulujících  záměrů.  Norman
uzavírá: „Západní křesťané, kteří poslouchají latinskoamerickou církev a myslí si, že se jedná o
autentický hlas Třetího světa, slyší pouze ozvěnu svého vlastního hlasu.“512 

505 Pozn. př.: Kwame Nkrumah (18./21. 9. 1909 - 27. 4. 1972), první prezident Ghany, vlivný zastánce panafrikanismu,
v roce 1962 mu byla udělena Leninova mírová cena. 

506 P. T. Bauer, Equality, the Third World, and Economic Delusion, s. 67, 72. Viz také přelomová Bauerova práce, West 
African Trade: A Study of Competition, Oligopoly and Monopoly in a Changing Economy (New York: Augustus M. 
Kelley, Publishers, [1954] 1963).

507 R. Emmett Tyrrell Jr., The Liberal Crack-Up (New York: Simon and Schuster, 1984), s. 164nn. Pro jedinečnou 
studii úpadku kolonialismu a jeho následků, viz: Paul Johnson, Modern Times, s.138-75, 506-43; sr. Bauer, Dissent 
on Development (Cambridge, MA: Harvard, revidované vyd., 1976), s. 147-63; Equality, the Third World, and 
Economic Delusion, s. 163-90; a Reality and Rhetoric, s. 90-127.

508 Edward Norman, „The Imperialism of Political Religion“ v Ronald H. Nash, ed., Liberation Theology (Milford, 
MI: Mott Media, 1984), s. 127nn.

509 Toto téma se znovu a znovu opakuje ve dvou z úplně nejlepších knih na téma historie a teorie revolucí: James H. 
Billington, Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith (New York: Basic Books, 1980); a Erik von
Kuehnelt-Leddihn, Leftism: From de Sade and Marx to Hitler and Marcuse (New Rochelle, NY: Arlington House, 
1974).

510 Martin Bernal, Chinese Socialism to 1907 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976).
511 Viz: Humberto Belli, Nicaragua: Christians Under Fire (Garden City, MI: The Puebla Institute, 1984).
512 Norman, s. 135.



Ústředním  bludem  osvobozeneckých  ideologů  je  jejich  nonšalantní  ignorování  velmi
skutečných rozdílů v ekonomickém výkonu mezi různými etnickými a kulturními skupinami ve
Třetím světě. Jediné rozdíly, které podle nich existují, jsou rozdíly ve  výsledku, které pramení z
„faktu“,  že  bohatí  získali  své  „nezasloužené“  bohatství  na  úkor  chudých.  Samozřejmě,  existují
některé skutečně význačné příklady nezaslouženého příjmu, ale o těch socialisté obvykle nemluví:
„příjmy pocházející především z vládou udělených výsad. Tyto výsady jsou obzvláště významné a
rozšířené v extrémně politizovaných společnostech Třetího světa. Mezi jejich mnoho forem patří
státní podpora, omezování konkurence, přidělování licencí a privilegované druhy zaměstnání.“513 A
můžeme oprávněně pochybovat, že Sider má na mysli tyto druhy privilegovaného příjmu.

Proč socialisté kladou takový důraz na rozdíly v příjmech? Je to proto, že jejich cílem je
vzbudit závist, zášť a odpor, což jsou, slovy Bauera, „duši ničící postoje, které ničí lidi, kteří jimi
trpí“514 – slyšíme zde ozvěnu Šalomounova varování, že „závist je hnilobou kostí“ (Př 14:30). Bauer
také  upozorňuje  na  manipulaci  vinou,  která  je  v  dílech  teologie  osvobození  všudypřítomná:
„Kazatelé kolektivní viny jen velmi vzácně zkoumají, jestli jejich obvinění mají nějaký základ, nebo
jaké jsou výsledky politik, které navrhují. V kontextu zahraniční pomoci takováto obvinění spíše
povedou  k  nekritickému  převádění  majetku  vládám  Třetího  světa  a  různým  mezinárodním
organizacím. Důraz na vinu brání podrobnému zkoumání situace v přijímajících zemích či chování
a přístupu přijímajících vlád. Tohle je něco, co si nanejvýš nutně potřebujeme uvědomit, zvláště
proto, že vina se často staví na odiv v převleku za soucit, a proto, že je snadné si je spolu splést.
Kazatelé viny se pravidelně vyjímají ze svých obvinění; nehovoří o mea culpa, ale o nostra culpa,
nebo ještě raději  vestra culpa.515 To není náhoda; obvinění z kolektivní viny jdou ruku v ruce s
umenšováním osobní zodpovědnosti a uvědomění osobního hříchu.“516

Jeden z nejlépe informovaných a citlivých římskokatolických autorů, pokud jde o otázku
teologie  osvobození,  je  James  Schall,  který  na  toto  téma  napsal  velmi  působivou  a  rozsáhlou
knihu.517 Každý, kdo si přeje se tímto tématem zabývat hlouběji, by rozhodně měl využít Schallovu
práci, která obsahuje i řadu informativních esejů z pera dalších učenců. Jeho základní tezí, kterou
obhajuje velmi neúprosně, je to, že „teologie osvobození je už na základě svých hlavních rysů sama
o sobě příčinou trvající zakrnělosti,“ a varuje, že „její potenciální růst a úspěch v Latinské Americe
ustanoví  a  prosadí  život  minimalistické  socialistické  chudoby,  prosazované  rigidní  stranicko-
armádní  disciplínou,  kontrolující  ekonomickou  iniciativu  a  pohyb  lidí.“518 Jelikož  ji,  podle
Schallových slov, charakterizuje buřičská, závistí poháněná rétorika a rozsáhlé ignoranství ohledně
základních ekonomických principů, mnohem více se podobá excesům Velké francouzské revoluce
než čemukoliv v Písmu nebo křesťanské tradici.519

Sledování  činnosti  katolických  duchovních  je  obvykle  dost  depresivní  kratochvílí.  V
osvobozenecké mánii se však více a více objevují povzbudivé a osvěžující výjimky. Jednou z nich
je  africký  biskup  Monsignor  Bernard  Bududira  z  Burundi  ve  střední  Africe,  jehož  jedinečné
postřehy,  které  zveřejnil  ve své nedávné eseji,  shrnuje P.  T.  Bauer:  „Hlavním tématem biskupa
Bududiry je to, že tím, co brání materiálnímu pokroku, jsou v Africe a na dalších místech Třetího
světa  místní  kultury.  Biskup  trvá  na  tom,  že  ekonomický  růst  člověka  záleží  pouze  na  něm
samotném, především pak na jeho duševních postojích,  a obzvláště na jeho přístupu k práci.  V
Africe  a  na  dalších  místech  Třetího  světa  je  velmi  rozšířené  bezpodmínečné,  nekritické  přijetí
přírody a jejích rozmarů. Člověk nevidí sám sebe jako někoho, kdo tvaruje historii, ale kdo ji trpí a
přežívá. Biskup uzavírá, že Kristovo poselství osvobozuje lidi  z řetězů kmenového uvažování a
vede  je  k  většímu uvědomění  osobní  zodpovědnosti.  Nutných  změn  mohou  nejlépe  dosáhnout
křesťanské skupiny, které pracují v místních komunitách.“520

513 Bauer, Reality and Rhetoric, s. 81.
514 Tamtéž, s. 84.
515 Pozn. př.: Tedy nikoliv „má vina“, ale „naše vina“ nebo, ještě spíše, „tvoje vina“.
516 Bauer, Reality and Rhetoric, s. 85.
517 James V. Schall, S.J., Liberation Theology in Latin America (San Francisco: Ignatius Press, 1982).
518 Tamtéž, s. 67.
519 Tamtéž, s. 81.
520 Bauer, Reality and Rhetoric, s. 86nn.



Lord  Bauer  srovnává  biblickou  perspektivu  biskupa  Bududiry  se  v  zásadě  heretickými
pohledy,  které  se  objevily  v  nedávno  vydaných  papežských  dokumentech  ohledně  „sociální
spravedlnosti“, a velmi otevřeně říká: „Základními rysy křesťanství jsou zodpovědnost člověka za
důsledky jeho skutků a zásadní rozlišení mezi lidstvem a zbytkem stvoření. I proto tyto reality do
velké míry souvisejí s otázkami a problémy, na které papež odkazuje; napříč těmito dokumenty jsou
však zcela ignorované. … Jejich utopická, chiliastická521 ideologie v kombinaci s všeprostupující
předpojatostí  vůči  rozdílům  v  příjmech  tvoří  amalgám  představ  milenaristických  sekt,
extravagantních  tvrzení  raných  amerických  obhájců  zahraniční  pomoci  a  mesiánských  prvků
marxismu-leninismu.“522

Konec kacířství
Hlavní,  přímý  teologický  zdroj  teologie  osvobození  najdeme  ve  spisech  německého

marxistického teologa Jürgena Moltmanna, tvůrce takzvané „teologie naděje“.523 Pronikavá analýza
Moltmannova vlivu na osvobozenecké hnutí,  jejímž autorem je Robert Walton, však ukazuje na
hlubší zdroj v okultní teosofické tradici,  která se táhne zpět celá staletí.  Walton ukazuje mnohé
paralely mezi Moltmannovým uvažováním a mezi středověkými heretiky524 (pro pozadí těchto hnutí
– včetně vztahu pacifistického socialismu a masového vyvražďování – viz Dodatek 2 níže). To by
nás nemělo úplně překvapit; Friedrich Engels napsal knihu o krvežíznivém Thomasi Müntzerovi a
jeho  revoluci,  ve  které  ukazoval  na  anabaptistické  radikály  a  masové  vrahy  jako  předchůdce
marxismu.525 Jak o Müntzerovi poznamenal Martin Luther, tendencí všech kacířských hnutí je vést k
vraždě:

Kdyby se Kain nebyl býval uchýlil ke krveprolití … mohl svést celý svět a
začít nějaké pošetilé kacířství, ale Bůh dovolil, aby padl do hříchu.

Koncem a cílem všeho kacířství je meč. … Satan, jak řekl Pavel, nemůže
popřít sám sebe. Musí se ukázat jako lhář a vrah.526

Moltmannova  teologie  a  eklesiologie  pevně  stojí  v  heretické  tradici  a  jsou  „v  podstatě
totalitářské  a  vražedné.“527 Existuje  zde  přímé  spojení  mezi  Müntzerem  a  Moltmannem  a
Mirandou528 – a hnijícími těly indiánů kmene Miskito v džunglích Nikaragui. Volání po masovém
vyvražďování není poblouzněním a vybočením několika mála extrémistů; je v samotném centru
dědictví „křesťanského socialismu“. Koncem a cílem všeho kacířství je meč.

Právě to je důvod, proč už není místo na zdvořilost. Kdyby celá tato debata byla pouhou
akademickou disputací ohledně, řekněme, některých podrobností týkajících se křesťanského využití
majetku, mohli bychom k ní přistoupit v duchu těch ubíjejících článků, které tak těší předplatitele
teologických žurnálů. My zde však mluvíme s vrahy. Proponenti teologie osvobození se možná zdají
roztomilí  a  neškodní,  se  všemi  těmi  svými  roztržitými  a  ustaranými  pohledy,  profesorskými
záplatami na loktech, se svými poznámkami pod čarou a upřesněními a kvalifikacemi; to, co však
obhajují, je vláda teroru. Není to tak, že bychom si nebyli jistí jejich záměry a cílem. Problémem
není nevědomost. Problémem je běžná neochota chápat, rozlišovat a soudit spravedlivým soudem. 

521 Pozn. př.: Chiliasmus (z řeckého χίλιοι, chilioi, tisíc) neboli premilenialismus označuje očekávání Kristovy 
pozemské říše trvající tisíc let, kterou budou ukončeny světové dějiny. V drtivé většině případů tento náhled očekává
úpadek světa, jenž vyvrcholí vládou antikrista, kterou končí až Kristův druhý příchod, aby ustanovil své pozemské 
kralování z Jeruzaléma.

522 Bauer, Reality and Rhetoric, s. 88.
523 Viz Jürgen Moltmann, Theology of Hope: On the Ground and Implications of a Christian Eschatology (New York: 

Harper and Row, 1975).
524 Robert C. Walton, „Jürgen Moltmann's Theology of Hope“ v Ronald Nash, ed., Liberation Theology (Milford, MI: 

Mott Media, 1984), s. 139-86.
525 Friedrich Engels, The Peasant in Germany (Moscow: Progress Publishers, 1965). Viz Dodatek 2 níže. 
526 Luther's Works, sv. 54: Table Talk, ed. a př. Theodore G. Tappert (Philadelphia: Fortress Press, 1967), s. 41.
527 Walton, s. 177.
528 Pozn. př.: José Porfirio Miranda de la Parra (15.9. 1924 – 9.10. 2001); mexický jezuita a obhájce křesťanského 

komunismu.



Sečteno, podtrženo: Čí plán?
První kapitolu této knihy jsem začal stručným zvážením Siderových tvrzení ohledně autority

Bible.  Právě  ona  je  v  konečném důsledku  jádrem našeho sporu.  Pojďme se  znovu  podívat  na
Siderovy chvályhodné postřehy ohledně této otázky: 

Podle  biblické  víry  je  Hospodin  Pánem  všech  věcí.  Je  svrchovaným  Pánem
historie. Ekonomika není neutrální, sekulární sférou, která by byla nezávislá na
Jeho panství.  Ekonomická aktivita,  tak  jako každá  jiná  oblast  života,  se  musí
podřizovat Jeho vůli a zjevení.529

Podřizování  se  biblickým  principům  spravedlnosti  a  práva  ve  společnosti  je
jedinou  cestou  k  trvalému  pokoji  a  sociální  harmonii  pro  všechny  lidské
společnosti.530

Všimněte si, co je podstatou teologického liberalismu – je jí to, že dovolíme, aby
naše přemýšlení a život byly utvářeny pohledy a hodnotami okolní společnosti
spíše než biblickým zjevením.531

Normou je, jako vždycky, Písmo.532

Naneštěstí,  tato  znamenitá  prohlášení  doprovází  tvrzení,  že  když  pokládáme  konkrétní
otázky ohledně Boží vůle pro ekonomickou oblast,  „Bible na tyto otázky přímo neodpovídá.  V
Písmu nenajdeme žádný komplexní plán pro nový ekonomický řád.“533

Proto  –  i  když  Bůh  je  svrchovaným  Pánem  ekonomiky;  ačkoliv  ekonomika  se  musí
podřizovat  Jeho  zjevení;  ačkoliv  biblické  ekonomické  principy  povedou  k  trvalému  pokoji  a
sociální  harmonii;  ačkoliv  Písmo je  normou  –  nejsou v  něm žádné  normy!  Bůh,  který  zaslíbil
všechna ta úžasná požehnání těm, kdo Ho poslouchají,  nás opustil  bez toho, že by nám nechal
jakýkoliv plán! Kam se máme obrátit?

Ano,  právě  to  je  otázka,  které  zde  čelíme.  Jak  zjistila  Eva,  když  o  Božích  plánech
prohlásíme, že jsou nedostatečné nebo nedostupné nebo prostě „chybí“, najdeme si někoho jiného,
kdo nám rád poskytne své vlastní padělané plány. Tím, že Sider odmítá, že by existovaly jakékoliv
Bohem  dané  plány,  dovoluje,  aby  jeho  vlastní  „přemýšlení  a  život  byly  utvářeny  pohledy  a
hodnotami okolní společnosti,“ jak on sám tak dobře vystihuje.

Profesor však není sám. Nakladatelství InterVarsity Press roce 1984 vydalo knihu  Wealth
and Poverty: Four Christian Views of Economics (Bohatství a chudoba: Čtyři křesťanské pohledy
na  ekonomiku),  jejímž  editorem  byl  Rober  Clouse.  Tyto  čtyři  pohledy  jsou:  „kapitalismus
svobodného  trhu“ (v  kontextu  biblického  zákona),  obhajovaný  Garym Northem;  „řízený  tržní
systém“ (jakýsi  fašistický  kapitalismus,  ve  kterém  vláda  kontroluje  a  ovládá  „svobodný“  trh),
obhajovaný  Williamem  E.  Diehlem; „decentralistická  ekonomika“ (protekcionistický,
retreatistický,  komunalistický  socialismus),  obhajovaná  Artem  Gishem;  a  „centralistická
ekonomika“ (etatismus  v  plném  proudu),  obhajovaná  Johnem  Gladwinem.  To,  co  je
nejpozoruhodnější  na  této  sbírce  –  která  by  mohla  nést  podtitul  Tři  komančovské  bačkory  se
setkávají  s Godzillou – je to,  že oponenti  Garyho Northa,  ačkoliv mezi sebou nesouhlasí,  která
příchuť socialismu by se měla nastolit, zcela souhlasí na jedné ústřední otázce:  Bible neobsahuje
žádný plán! Necháme je, ať mluví sami za sebe:
 

Diehl: Skutečnost, že naše Písma lze použít k podpoření nebo odsouzení jakékoliv
ekonomické filozofie, naznačuje, že Bible nám nemá předložit ekonomický plán,

529 Sider, Rich Christians, s. 115 [s. 102nn].
530 Tamtéž, s. 206 [s. 193].
531 Tamtéž, [s. 77].
532 Tamtéž, s. 210 [s. 194].
533 Tamtéž, s. 205 [s. 193]. Kurzíva přidána.



který by se týkal všech dob a míst.
(s. 87)

Neexistuje žádný systém, který by byl ze své podstaty křesťanský.
(s. 101nn)

Gish: Bible neobhajuje jeden konkrétní ekonomický systém pro celý svět.
(s. 118)

Bible neobhajuje žádný konkrétní způsob ekonomického života.
(s. 140)

Gladwin: Písmo nepředkládá žádný plán pro formu či druh moderní vlády.
(s. 181)

V Písmu není  žádný  plán  nebo vzor  ideálního  státu  nebo  ideální  ekonomiky.
Nemůžeme  si  nalistovat  příslušné  kapitoly  Bible  a  najít  v  nich  model,  který
bychom měli napodobit, nebo plán, jak vybudovat ideální biblický stát a národní
ekonomiku.
(s. 183) 

Žádné plány! Právě to se velmi rychle stává hlavním refrénem v litanii vynořující se Církve
socialismu. Nedávno ho jednohlasně zpívala rada Národní konference římskokatolických biskupů
ve svém „Pastoračním dopise na téma katolického sociálního učení a ekonomiky USA“.534 Ačkoliv
biskupové tvrdí, že Bible musí „tvarovat naši vizi“, a to zjevně nějakým vágním, nedefinovaným
způsobem, zároveň pospíchají, aby nás ujistili, že „Bible nám nemůže dát a nedává jednoduché a
přímé odpovědi na dnešní komplexní ekonomické otázky.“535 Jsou si jistí? Dívali se? Nic neukazuje,
že by to tak bylo. Kde tedy tito biskupové berou své „plány“ – své standardy pro sociální politiku?
Až příliš často je zjevné, že biskupové se uchylují k tomu, aby se popřeli o nalomený rákos „pop“
socialismu. Kalibr tohoto socialismu je to, o čem si švitoří naše dnešní smetánka intelektuálních
strak – kvůli čemuž vypadají prakticky jako „levé křídlo [levicové] Demokratické strany, které se
shromáždilo  k  modlitbě,“  jak  trefně  vystihuje  Peter  Berger.536 Obecný  přístup  socialistických
biskupů je nápadně podobný přístupu jejich protestantských a anabaptistických kolegů: „Biskupové
opakovaně odmítají etatistický přístup k ekonomickému životu, ale přece, když dojde na konkrétní
podrobnosti,  to,  co  doporučují,  jsou  především  státní  zásahy“;537 navíc,  „nikdy  se  neptají  tu
nejdůležitější otázku: Jak se společnost dostane z chudoby k bohatství?“538

Berger  sám pokládá  velmi  ostrou  a  případnou  otázku:  „Existuje  dobrý  důvod  věřit,  že
strategie,  ke  které  biskupové  připojují  renomé  Církve,  může  nakonec  chudým  ublížit,  ne  jim
pomoci. Jde zde o lidské životy: jakým právem se tedy tito muži před nás staví, zahalení v plášti
autority  proroků a  papežů,  která  se  táhne  až  ke  starověkému Izraeli,  a  jakým právem se  nám
odvažují tvrdit, že konkrétní soubor nejistých, vachrlatých politických rozhodnutí představuje Boží
vůli pro všechny časy?“539

Přesně tak. Jakým právem? A ještě zásadnější otázkou je: Podle jakého standardu?540 Gary

534 První verze byla zveřejněna 11. listopadu 1984; 15. listopadu byla v celé své délce vydána v magazínu Origins 
(National Catholic News Service, 1312 Mass. Ave. N.W., Washington, D.C. 20005). O poslední verzi dokumentu 
budou hlasovat všechni biskupové v listopadu 1985, kdy se stane oficiálním římskokatolickým učením.

535 Tamtéž, s. 343.
536 Peter L. Berger, „Can the Bishops Help the Poor?“ (Commentary, Únor 1985), s. 35.
537 Tamtéž, s. 32.
538 Tamtéž, s. 34.
539 Tamtéž, s. 35.
540 Viz Rousas John Rushdoony, By What Standard? An Analysis of the Philosophy of Cornelius Van Til (Tyler, TX: 

Thobum Press, [1958] 1983).



North píše: „Vždy buďte podezřívaví vůči každému, kdo k vám přijde ve jménu Krista a tvrdí vám,
že Bible neobsahuje konkrétní plány. Můžete si být dost jistí, že vám řekne, že má ohledně daného
tématu ‚nový, lepší výklad‘, který je v souladu s ‚hlavním a nejvyšším důrazem a záměrem‘ Bible
nebo s ‚celkovým sdělením a cítěním‘ Bible nebo s jakýmkoliv jiným nejnovějším sloganem, ke
kterému se lidé uchylují, když se snaží vyhnout diskuzi ohledně jasně vyjádřeného učení Bible.“541

Samozřejmě,  měli  bychom si  také povšimnout,  že členové samozvané „Laické rady pro
katolické sociální učení a ekonomiku USA“ (která sepsala prokapitalistickou odpověď biskupům)
se o biblické plány nezajímají o nic víc než jejich otcové ve víře. Hned na začátku svého dokumentu
nám říkají,  že  „křesťanské Písmo neposkytuje  programové vedení  ohledně konkrétních institucí
politické ekonomie,“ a pokračují, aby souhlasně citovali badatele, který prohlásil, že ekonom by „ve
svém rozebírání tohoto tématu neměl teologizovat nebo moralizovat nebo, co je ještě horší, snažit se
odvodit  ekonomický systém z  učení  Svatého Písma.“542 Zdá  se,  že nikdo není  ochotný říct,  co
přesně je tak strašného na vyvozování ekonomického systému z Písma, ale všichni souhlasí: Je to
nebezpečné.

Místopředseda laické rady, Michael Novak, je vlivný učenec, jehož spisy (zvláště z poslední
doby) udělaly mnoho pro to, aby římské katolíky i protestanty vzdělaly ohledně fungování tržní
ekonomiky a selhání socialismu. Ale i on se, jak se zdá, za každou cenu chce zbavit tíživé autority
Bible.  Novak  ve  svém  nejznámějším  ekonomickém  díle  mluví  i  o  „pokusech  pokřesťanštit
[ekonomický]  systém“,  a  to  se  značným  nesouhlasem.543 Novák  nám  připomíná,  že  žijeme  v
„pluralistické“  společnosti,  a  proto  jakákoliv  „sjednocená  morální  vize“  založená  na  Bibli,  či
jakýkoliv  pokus  zabývat  se  sociálními  otázkami  v  kontextu  křesťanských  hodnot,  jsou
„nevhodné“.544 Jeho tvrzení jsou přinejmenším ohromující: „Každodenní život je (jak křesťané věří)
bojem se světem, tělem a ďáblem. Snaha prosazovat v tomto boji Boží Království je nebezpečná
nejen pro svobodu lidí, ale i pro křesťanství samotné (a pro jakékoliv další náboženství, které by
čelilo tomuto pokušení).“545 Myslel bych si, že Boží Království by mohlo být „nebezpečné“ pouze
pro svět, tělo a ďábla. O jakém konceptu „svobody lidí“ je tu řeč, že vyžaduje svobodu od Boží
nadvlády? Co bychom v tomto boji  měli prosazovat, jestli  ne Boží Království? Je tu snad nějaké
„vhodnější“ království?

Novak pokračuje, aby nám vysvětlil, že „křesťanské symboly [tedy  standardy] by neměly
být umístěny do centra pluralistické společnosti. Nesmí být, už z bázně před transcendentnem, ke
kterému jiní přistupují jinými způsoby.“546 Ano, ale co skutečnost toho, že křesťanství je tak jako
náhodou pravdivé? Odkud se vzala Novakova „neměla“ a „nesmí“? Kdo to říká? Jak by jakýkoliv
křesťan  mohl  mít  bázeň před  nějakým  „transcendentním“  čímsi  (tedy  falešným  bohem),  „ke
kterému  jiní  přistupují  jinými  způsoby“?  „Nebudeš  mít  jiného  boha  mimo  Mne,“  hromoval
Hospodin  ze  Sínaje  (Ex  20:3).  Podívejme  se  pravdě  do  očí,  soudruzi:  Bůh  prostě  nemá  rád
pluralismus. Rozhodně nepobízel svůj lid k bázni k „transcendentnímu“ zlatému teleti (Ex 32) nebo
k „transcendentním“ bohům Kenaánců (Dt 7:1-5; 12:1-3; 13:1-19; 17:2-7);  faktem je,  že to,  co
Kenaánci nazývali transcendentním, Bůh nazýval ohavností (Dt 18:9-13).

To, co by Novak raději nepřipustil, je, že ve chvíli, kdy opustil Bibli jako nejvyšší standard
pravdy,  dobra,  zla,  „vhodnosti“,  „svobody lidí“  a „transcendenta“,  vybral  si  jako standard  něco
jiného. Je nemožné vynášet jakékoliv morální soudy bez nějakého morálního standardu. A teď se
musím ptát, proč se lidé, kteří se nazývají křesťany, kteří byli pod přísahou pokřtěni do svatého
Jména  Trojice,  tak  moc bojí  řídit  se  v  Božím světě  Božím Slovem? Bible  hovoří  jasně:  Jestli
milujeme Boha, musíme milovat Jeho zákon, musíme se řídit Jeho přikázáními (Dt 6:4-6; J 14:15,
21;  1.  J  5:3).  „Hlavním sociálním a  ekonomickým důrazem Bible  je  otázka  etiky,  ne  finanční
hodnoty. Právě proto jsme nevyhnutelně vedeni zpět, abychom se zaměřili na konkrétní podrobnosti

541 Gary North, v Clouse, ed., Wealth and Poverty, s. 200.
542 Toward the Future: Catholic Social Thought and the U. S. Economy (New York: Lay Commission on Catholic 
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biblického zákona. Právě proto si musíme položit otázku ‚plánů‘.“547

Ujasněme  si  to:  Otázkou  není  a  nikdy  nebylo  „Plány  nebo  žádné  plány?“  Otázkou  je
vždycky: „Čí plány?“ Jak poukazuje „podobenství“ v Dodatku 3, vždy existuje nějaký Architekt; a
On (nebo on) vždy nějaké plány má. Profesor Sider a jeho kolegové si pouze podávají žádost o
místo, o kterém tvrdí, že je volné.

Veškerý  zákon je  náboženský.  Veškerý  zákon je  náboženský.  Každý zákonný řád,  každá
společnost, každá kultura stojí na „plánu“, na nějakém nejvyšším a konečném standardu a souboru
hodnot.  A to,  co je zdrojem tohoto standardu, je bohem daného systému. Právě  proto je každá
společnost  teokracií.  Teokracie  je  nevyhnutelná.  Volba,  před  kterou  člověk  stojí,  není  a  nikdy
nebyla, jestli bude žít v teokracii nebo ne. Volbou vždycky bylo: V jaké teokracii? V čí teokracii? V
Boží  nebo  v  Satanově?  V  Kristově  nebo  v  Antikristově?  Jestliže  společnost  není  otevřeně  a
explicitně křesťanská, je jednoduše pouze teokracií, která je zasvěcená a oddaná poslušnosti vůči
falešnému bohu.

Když Bůh dával Izraelcům pokyny o obsazování kenaánské země, varoval je, ať nepřijímají
řád zákona pohanů: „Já Hospodin jsem váš Bůh. Podle činů egyptské země, ve které jste sídlili,
nejednejte,  ani  podle  činů  kenaanské  země,  do  níž  vás  přivádím,  nejednejte  a  podle  jejich
ustanovení nežijte. Plňte Má nařízení, zachovávejte Má ustanovení a žijte podle nich. Já Hospodin
jsem váš Bůh. Zachovávejte Má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já
jsem Hospodin“ (Lev 18:2-5).

To je ta jediná volba: pohanský zákon nebo biblický zákon. Bůh velmi jasně a konkrétně
zakazuje „pluralismus“. Bůh se nechce o svět dělit s ďáblem. „Hospodinu patří země a vše, co je na
ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé“ (Ž 24:1). Popírat nebo odmítat tuto skutečnost – popírat nebo
odmítat existenci, platnost, závaznost a absolutní autoritu Božího božského plánu – je podstatou
sekulárního humanismu. Právě to bylo prvním hříchem v Zahradě. A důvodem, proč kapitalisté i
socialisté společně odmítají křesťanský řád zákona, je to, že chtějí být svými vlastními bohy, chtějí
si načrtávat své vlastní plány a sami si určovat, co je dobro a co zlo. Herbert Schlossberg přichází s
pronikavým pozorováním: „Západní společnost se svým odvrácením od křesťanské víry obrátila k
jiným věcem.  Tomuto  procesu  se  obvykle  říká  sekularizace.  Tento  výraz  však  komunikuje  jen
negativní aspekt. Toto slovo se chápe jako označení pro odvracení se od uctívání Boha; tím se však
ignoruje skutečnost, že se společnost místo Boha obrací  k něčemu jinému,  co dosazuje na Jeho
místo.“548 Právě to je důvod, proč  Humanistické manifesty z let 1933 a 1973 začínají odmítnutím
konceptu božských plánů pro společnost. Autoři díky tomu mohou svobodně načrtnout své vlastní
modlářské plány na rekonstrukci světa k jejich vlastnímu obrazu.549 Jen stručný pohled na praktická
doporučení  Humanistického  manifestu  II ukáže,  že  se  ohromně  podobají  socioekonomickým
principům  obhajovaným  Ronaldem  Siderem  a  evangelikálními  socialisty  –  vyžadování  vládní
kontroly  ekonomiky;  zaručený  příjem;  etatistická  sociální  péče  všech  druhů;  „celosvětová
komunita“, která „překračuje omezení národní svrchovanosti“; populační kontrola; přerozdělování
majetku  a  tak  dále  –  tohle  vše  požadují  obě  strany.  Z pohledu ďábla  by strategie  samozřejmě
nemohla  být  lepší:  křesťanský  profesor  teologie,  který  pracuje  v  evangelikální  komunitě  na
prosazování  oficiálního  programu  Humanistického  manifestu!  Jak  řekl  Ernst  Jünger:  „Opuštěné
oltáře obývají démoni.“550

Cílem popření Boží svrchovanosti je vždycky potvrzení svrchovanosti člověka.  Vždycky je
zde nějaký hlubší  záměr.  Rushdoony správně podotkl,  že  předurčení  je  nevyhnutelné:  „Učení o
předurčení je, samozřejmě, učením o naprostém plánování, nadvládě a kontrole. Držet se učení o
Božím věčném ustanovení znamená prostě říct, že Bůh od počátku naplánoval, předvídal a zcela
kontroluje a ovládá vše, co se stane. Moderní stát se jako nový bůh snaží zcela ovládat člověka,
snaží se promlouvat neomylná a neselhávající slova, aby tak mohl s člověkem experimentovat a
ovládat  ho  od  kolébky  až  do  hrobu.  Plánování  se  proto  více  a  více  stává  nutným  aspektem

547 Gary North, v Robert G. Clouse, ed., Wealth and Poverty, s. 164.
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549 Paul Kurtz, ed., Humanist Manifestos I and II (Buffalo, NY:. Prometheus Books, 1973).
550 Citováno v: Erik von Kuehnelt-Leddihn, Leftism, s. 313.



moderního  státu,  jelikož  moderní  stát  chce  předvídat,  prorokovat,  ovládat.  Cílem  je  totální
plánování, které mu umožní prorokovat; je jím totální kontrola, která mu dá totální moc.

Neomylnost je tedy nevyhnutelný koncept.  To, čemu dnes čelíme, není opuštění učení o
neomylnosti, ale její přenesení z boha na člověka, z Božího Slova na slovo člověka.“551

Lord  Keynes,  ateista,  jehož  destruktivní  etatistická  politika  je  minimálním  požadavkem
křesťanských socialistů,  ve své autobiografické  eseji  popsal,  jak  on a  jeho přátelé  odmítli  plán
Božího zákona a  všechny morální  hodnoty,  které  z  něj  vycházejí:  „Zcela a  úplně  jsme odvrhli
představu, že bychom měli osobní povinnost a zodpovědnost dodržovat nějaká obecná pravidla.
Chopili  jsme se svého nároku posuzovat každý jednotlivý příklad podle jeho vlastní podstaty a
okolností – a také moudrosti, zkušenosti a sebekontroly to dělat úspěšně. Bylo to velmi důležitou
součástí naší víry, které jsme se vehementně a agresivně drželi; pro svět venku se jednalo o naši
zjevnou a nebezpečnou charakteristiku. Zcela jsme odvrhli zvykovou morálku, konvence a tradiční
moudrost. To znamená že ve striktním slova smyslu jsme negovali veškerou morálku. Samozřejmě,
že jsme museli zvážit celý rozsah důsledků, které by mělo naše odhalení. Ale neuznávali jsme, že
bychom byli pod jakýmkoliv morálním závazkem, jakýmkoliv vnitřním zákonem, se podřídit nebo
poslechnout.  Tváří  v tvář  nebesům jsme prohlásili,  že  v našem vlastním případě budeme svým
vlastním soudcem.“552

To,  že  Lord  Keynes  odmítl  biblický  zákon,  bylo  důsledkem  jeho  nízkého,  špinavého,
mizerného života – a  důsledkem je  moderní  svět  nízké,  špinavé,  mizerné ekonomie.  Odmítnutí
Božích  absolutních  hodnot  neznamená  odmítnutí  absolutních  hodnot  jako  takových,  ale  jejich
nahrazení nemorálními absolutními hodnotami vzbouřeného člověka. Znamená to, že člověk si bude
hrát na boha; znamená to, že člověk se nevyhnutelně pokusí uchvátit nelegitimní moc nad ostatními.
Jak napsal Paul Johnson: „Všechny formy morálního relativismu mají vrozenou tendenci vést  k
morálnímu kolapsu, jelikož odstraňují jakékoliv pevné ukotvení a vrhají loď státu na oceán, kde už
není vůbec žádný pevný bod.“553 Odmítnout biblické absolutní hodnoty znamená dát státu naprosto
volné ruce, a proto toto odmítnutí musí  nevyhnutelně vést k etatismu. Lord Feverstone, jeden ze
zlých charakterů v úžasně prorockém románu C. S. Lewise Ta obludná síla, přesně shrnul základní
alternativy, kterým čelí humanista:

Člověk si  musí vzít  na starost  člověka.  Pamatujte,  to znamená, že někteří  lidé
musí řídit ostatní – což je další důvod začít z celé věci profitovat tak brzy, jak je to
jen možné. Vy i já chceme být těmi lidmi, kteří řídí,  ne těmi, kdo jsou řízeni.
Doopravdy.554

Závěr
Tam, kde Siderovo druhé vydání není naředěné a rozplizlé, zpívá tu samou starou píseň:

„Člověk  si  musí  vzít  na  starost  člověka.“  Ačkoliv  někde  do  určité  míry  trochu  dozdobil  svou
terminologii  ve snaze,  aby nezněla tak děsivě,  na jeho základním poselství manipulace vinou a
obhajobě totalitářských státních kontrol se v zásadě nezměnilo nic. Nepředložil žádné důkazy, že
jeho metody a politika povedou ke zmírnění chudoby nebo že přinejmenším samy nepovedou k
větší chudobě a bídě. A neopustil svou oddanost konfiskování a ničení; neřekl ani jediné slovo o
produktivitě a rozvoji zdrojů. A co je nejzákladnější a nejzásadnější, nezměnil svůj postoj k otázce
„plánů“: Boží svaté Slovo, podle Sidera, stále ještě nemá odpovědi a neobsahuje žádné konkrétní
etické  vedení  pro  sociální  politiku.  Anarchista/socialista  Pierre-Joseph  Proudhon  měl  pravdu:
Základem politiky je vždycky teologie.555

Teď se  Ronalda  Sidera  už  opravdu můžeme zbavit:  jeho  tvrzení  už  jsem zcela  vyvrátil
několikrát. Těchto několik posledních řádků chci strávit tím, že se zaměřím na vás, na čtenáře. Jestli
vám záleží na nepříjemné situaci chudých, co byste ohledně ní měli udělat  vy? Jsem více než kdy
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předtím přesvědčený, že programy na řešení chudoby tento problém nikdy nevyřeší, ať už by byly
financované a organizované jakkoliv. To, co potřebujeme, je produktivita. Máme být, jak říká název
této knihy,  Produktivní křesťané. To znamená věrnost, přičinlivost, vytrvalost a pečlivost v našich
povoláních. Znamená to, že budeme naše děti vychovávat k zodpovědnosti, čestnosti a pracovitosti.
Znamená to vysoce si cenit podnikavého ducha, schopnosti představit si a přinést nové příležitosti a
vytvářet  narůstající  bohatství  a  majetek.  A,  především,  to  znamená zbožnost  –  řízení  se  Plány.
Bohatství  a  produktivita  celé  společnosti  přijdou  pouze  skrze  Boží  požehnání.  On  svému
poslušnému lidu  zaslíbil  ohromující  hojnost  požehnání  v  každé  oblasti  života,  a  proto  musíme
hledat Jeho tvář – „pozvednutí Jeho tváře“, jak nám připomíná biblická liturgie (Num 6:24-26) –
aby naplnil naše potřeby.

Co programy dobročinnosti? Ty jsou rozhodně něčím oprávněným a nutným, samozřejmě za
předpokladu, že jsou svou podstatou skutečně dobročinné, nikoliv nátlakové (tedy etatistické). Ale,
znovu, musíme být opatrní a pečlivě se držet biblických standardů dobročinnosti a sociální péče:
Mnohá z varování Charlese Murrayho ohledně škodlivých důsledků nedisciplinovaného programu
sociální péče se mohou soukromých programů týkat stejně dobře jako vládních dávek. Těm, kdo si
přejí v církvi, soukromé asociaci nebo rodině realizovat biblický program dobročinnosti, se jistě
bude  hodit  zdaleka  nejnápomocnější  kniha  na  toto  téma:  Sbírání  snopů:  Proměna  chudoby  v
produktivitu George  Granta  (Bringing  in  the  Sheaves:  Transforming  Poverty  into  Productivity,
Atlanta:  American  Vision  Press,  1985).556 Jedná  se  o  praktickou  příručku,  kterou  může  využít
jakákoliv církev nebo skupina, bez ohledu na to, jak omezené jsou její prostředky. Ukazuje, jak
potřebným poskytnout skutečně soucitnou pomoc bez toho, že by tím vytvářeli kulturu závislosti.
Reverend Grant také sestavil doplňkové materiály pro speciální projekty a pro mládežnické skupiny.
Snášení snopů je přinejmenším povinnou četbou pro aktivní pastory a diákony. Jestli vás už unavuje
prázdná,  socialistická  rétorika  viny  a  lítosti,  jestli  chcete  ve  své  komunitě  realizovat  funkční
programy boje s chudobou, tahle kniha je pro vás. Napište na adresu:

American Vision
P. O. Box 720515

Atlanta, GA 30328557

Na druhou stranu, jestli chcete více prázdné, socialistické rétoriky viny a lítosti, projděte si poslední
katalog  nakladatelství  InterVarsity  Press.  Dr.  Ronald  J.  Sider  pravděpodobně  právě  vydal  další
knihu.

Dodatek 2

ANABAPTISTICKÁ HEREZE SOCIALISMU

„Co vás na čistotě děsí nejvíce?“ zeptal jsem se.
„Spěch,“ odpověděl Vilém.

556 Pozn. př.: V češtině vydala Antiteze, 2019.
557 Pozn. př.: http://americanvision.org The American Vision už tuto knihu neprodává (její poslední dotisk byl 

pravděpodobně v roce 1985); dá se však sehnat na stránkách, jako je Amazon.com; v PDF je k dispozici na adrese 
www.garyNorth.com/freebooks/docs/pdf/bringing_in_the_sheaves.pdf (pouze v angličtině); v češtině Sbírání snopů:
Proměna chudoby v produktivitu (Antiteze, 2019).
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Umberto Eco, Jméno růže

V roce 1975 byla v Paříži vydána kniha  Rusko v troskách,558 která se stala knižní senzací.
Jejím editorem byl Alexandr Solženicyn a jednalo se o sbírku esejů Solženicyna a šesti jeho ruských
disidentských  kolegů  –  mužů,  kteří  v  době  vydání  této  knihy  stále  ještě  žili  v  SSSR,  a  tak
sovětskému státu nic nebránilo je potrestat. Solženicynovým spolueditorem a autorem tří esejů v
knize byl významný, světoznámý matematik Igor Šafarevič. Šafarevič jakožto profesor Moskevské
univerzity  tím,  že  šel  do  tisku  s  křesťanským  útokem  na  sovětskou  civilizaci,  riskoval  –
přinejmenším – svou akademickou kariéru. A Šafarevič prohrál. V důsledku vydání těchto esejů byl
tento  brilantní  vědec  propuštěn;  okamžitě  však  vydal  Socialistický  fenomén,559 rozšíření  a
pokračování jeho esejů, které vyšly v Rusku v troskách.

Socialistický fenomén je nepochybně nejvýznamnější a nejvnímavějším způsobem napsanou
prací na téma osobního a kulturního významu socialismu, jaká kdy byla napsána. Šafarevičovi se
ohromujícím způsobem podařilo spojit různá vlákna nespočtu socialistických hnutí a společností a
vetkat  je  do  rozpoznatelné,  koherentní  definice  –  definice,  která  dokáže  zahrnout  starověké
Egypťany i středověké anabaptisty, Peruánské Inky i Sověty moderního, zotročeného Ruska.

 Šafarevič začíná otázkou: Jak můžeme vysvětlit ten pozoruhodný fakt, že socialismus, který
kritizuje společnost ze její nespravedlnost a nerovnost, vede k ještě větší nerovnosti? Jak je možné,
že systém, který agituje za svobodu, tak konzistentně vedl k masivnímu otroctví? Je to prostě tupost
–  nebo  je  součástí  socialismu nějaká  základní  logika,  která  nám,  pokud ji  odhalíme,  poskytne
definici socialismu, která si nebude protiřečit? Šafarevič argumentuje, že socialismus se zakládá na
soudržném a konzistentním světonázoru – na světonázoru, který vysvětluje zdánlivá protiřečení a
rozpory.560

Měli bychom pamatovat na to, že pro Šafareviče samotného, pro jeho ženu a jejich dvě děti
– kteří všichni stále žijí v Moskvě – tato otázka rozhodně není pouze akademická; a proto jeho
kniha, ačkoliv je odborná, ani v nejmenším není svým tónem oddělená od celé situace. Je zároveň
střízlivá i naléhavá. A Šafarevičova kniha nese neočekávanou naléhavost i pro nás; Šafarevič věnuje
velkou část  svého pojednání  tomu,  že  se  zabývá děsivou,  hrůzostrašnou historií  hnutí,  které  je
mnohem bližší americkým křesťanům než Rusům – tímto hnutím je „křesťanský“ socialismus. Ruští
křesťané se, jak bychom doufali, naučili svou lekci. (A právě to je otázkou, kterou kniha končí: Byla
už ruská zkušenost dostatečná?) 

Křesťanský socialismus: Raná léta
Ne, nezačalo to s Ronaldem Siderem. Pokusy ospravedlnit socialistické ideály a praktiky na

základě křesťanské terminologie mají dlouhou historii.  Jejich kořeny vidíme v antinomiánských,
gnostických, komunistických herezích, které vzkvétaly v období rané církve. Ale socialismus jako
široce rozšířené lidové hnutí začal ve středověku ruku v ruce se souhrnem milenaristických herezí,
který se nakonec obecně začal označovat jako novokřtěnectví nebo anabaptismus. Šafarevič tomuto
hnutí věnuje více než 50 stránek dlouhou kapitolu s názvem „Socialismus herezí“. Šafarevič říká, že
navzdory rozdílnostem mezi různými anabaptistickými sektami,  anabaptisté měli jeden společný
rys: odmítání ortodoxní teologie, které doprovázela „zuřivá nenávisti vůči Církvi jako takové.“561

Implikací je zde samozřejmě otázka „plánů“. Jak o anabaptistech píše Norman Cohn: „Pro
tento druh hnutí je charakteristické, že jeho záměry a předpoklady nemají hranice. Společenský boj
vidí ne jako boj za konkrétní, vymezené cíle, ale jako událost unikátní důležitosti, která se svým
druhem a podstatou liší od všech ostatních bojů v historii; je kataklyzmatem, ze kterého se svět
vynoří  zcela  proměněný  a  vykoupený.“562 Tento  „nevymezený“,  „bezplánový“  charakter  ve

558 From Under Rubble (Boston: Little, Brown and Company, 1975).
559 Igor Šafarevič, The Socialist Phenomenon, William Tjalsma, př. (New York: Harper & Row, 1975, 1980).
560 Tamtéž, s. xiii-xv.
561 Tamtéž, s. 18. Důležitou prací, která se věnuje heretickým socialistickým hnutím ve středověké Evropě, je: Norman 

Cohn, The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (New 
York: Oxford University Press, 1957; revidováno, 1970).

562 Cohn, s. 281.



skutečnosti zajišťuje, že hnutí  nebude úspěšné (ačkoliv, jak uvidíme, může velmi snadno způsobit
velký  společenský  chaos).  Harold  Berman  ve  své  jedinečné  knize  Law  and  Revolution:  The
Formation of the Western Legal Tradition (Zákon a revoluce: Formování západní právní tradice)
argumentoval, že úspěšná revoluční hnutí – skutečné revoluce západní historie – vždy měla soubor
plánů. Skutečná revoluce vždy hledá legitimitu v základním řádu zákona a skrze aplikaci napříč
generacemi vždy vytváří nový systém zákona, a tak mění západní právní tradici.563 Skupiny, které
tvrdily, že se neřídí žádnými plány, proto nebyly schopné vytvořit novou společnost. Objevily se na
okrajích skutečných revolučních hnutí – tedy skupin, které měly jasný, konkrétní cíl a organizační a
politickou sofistikovanost, aby ho dokázaly naplnit.564

Když  tedy  vidíme  milenaristické,  socialistické,  „revoluční“  hnutí,  které  odmítá  plány,
můžeme s jistotou předpokládat dvě věci: Za prvé, tak jako další podobná hnutí v historii, i tohle
hnutí možná (v krátkodobém hledisku) bude mít explozivní, ničivý, vražedný účinek na společnost;
za druhé, dost možná je na „okraji“ jiné, organizované, dlouhodobé revoluce – revoluce, která čeká
na svůj čas a prospívá z chaosu, který milenarističtí revolucionáři působí. Někdo plány má.

Jedním z  prvních  z  těchto  milenaristických hnutí  ve  středověku  byli  Kataři („Čistí“),565

volně provázaná skupina manichejských sekt. Všechny tyto sekty se držely dualistického pohledu
na svět, věřily, že „mezi fyzickým světem, který chápaly jako zdroj zla, a duchovním světem, je
neusmiřitelný rozpor.“566 Tohle logicky vedlo k popírání Kristovy inkarnace a Jeho vzkříšení a k
odmítnutí Starého zákona. Moc civilní vlády se chápala jako stvoření zlého boha; mít děti bylo
démonické;  konečným  a  nejvyšším  cílem  lidské  rasy  byla  všesvětová  sebevražda.567 Kataři
nenáviděli  Církev a  považovali  ji  za  Velkou Nevěstku z  Babylona:  podle  učení  Katarů  Církev
upadla  do  nenapravitelného  odpadlictví  ve  chvíli,  kdy  byla  v  Konstantinově  době  schválena
zákonem.568

Jelikož majetek se považoval za aspekt ze své podstaty hříšného materiálního světa, vůdci
Katarů požadovali, aby se jejich následovníci vzdali soukromého vlastnictví a praktikovali společné
vlastnictví  majetku.  „Kataři  ve  svých  kázáních  prohlašovali,  že  podmínkou  skutečného
křesťanského života je společné vlastnictví majetku.“569 (A samozřejmě, že – jako vždy – tím, kdo
spravoval socializované majetky, byli laskaví, blahovolní vedoucí společenství.) A jelikož zlý bůh
Starého  zákona  zakázal  cizoložství,  katarství  podporovalo  a  povzbuzovalo  promiskuitu,
prosazovalo sdílení manželek a odsuzovalo věrné manželství jako hříšné: „Manželské svazky jsou
proti zákonům přírody, jelikož tyto zákony požadují, aby vše bylo společné.“570

Kataři byli neuvěřitelně populární a úspěšní. Po dvě staletí se šířili napříč Evropou, zvolili si
celou řadu biskupů, svolávali synody a koncily. Milánský ortodoxní biskup zaznamenal, že v jeho
diecézi bylo více heretiků než věrných. Katarské hnutí, proti kterému se stavěly opakované misijní
snahy (včetně práce Sv. Bernarda z Clairvaux), nebylo zcela potlačeno až do třináctého století. Ale
tehdy už povstala jiná socialistická hnutí a zaujala jeho místo.

Bratři  a  sestry  svobodného  ducha byli  charismatickými  antinomiány,  jejichž  učení  do
značné míry tvarovala dvojice heretiků z 12. století, jejichž jména byla Jáchym [z Fiore] a Amalric
[z Beny] – tito muži byli do velké míry zapomenuti, ale jejich ideje se znovu a znovu vynořují v
socialistické  teorii.  Rozdělovali  historii  do  tří  věků:  věku  Otce  (otročení  zákonu),  věku  Syna
(synovská poslušnost) a věku Ducha (svoboda). Mezi rysy tohoto posledního věku patřilo společné
vlastnictví veškerého majetku, to, že nikdo nemusí tvrdě pracovat, a Boží lid je neschopný hříchu,

563 Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1983),·s. 19. Bermanův mistrovský 45stránkový úvod k jeho práci je kriticky důležitý pro 
pochopení podstaty západních revolucí.

564 Tamtéž, s. 26.
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566 Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 19.
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protože je osvobozený od veškerých morálních požadavků a omezení.571

Svobodný duch měl vlastní ideologický postoj k sexuální promiskuitě, a tak mu nevadilo se
účastnit „orgiastické mše“: „To, co pro něj bylo rouháním v minulosti (a pro ‚primitivní‘ lid to tak
zůstalo), se nyní stalo znamením konce jedné historické epochy a začátku jiné – začátku nového
Věku.“572 A tato svoboda od morálních omezení znamenala svobodu od všech omezení: Svobodní
duchové rozpoutali vzpoury, při kterých byly brutálně zmasakrovány populace celých měst, včetně
žen a dětí, a při kterých se tito Bratři, osvobozeni od plánů biblického zákona, obzvláště pyšnili
svým znásilňováním jeptišek.573 Velkou roli v revolucionářském, násilném charakteru Svobodných
duchů hrálo učení, které je pro socialismus naprosto centrální: rovnostářská nenávist k autoritě. Pro
socialistu platí, že veškerá hierarchie musí být zničena, všechny aspekty a důsledky nadřízenosti
musí být ve všech oblastech vymazány. Jak uvidíme, tento přístup se snadno posune k tomu, že
rozdíly jsou nerovností a že nerovnost je nespravedlivá a hříšná. Proto je zde neustálá tendence
toho, že když se socialismus stane konzistentnějším, přichází „společné vlastnictví“ manželek a dětí
a naprostá likvidace rodiny.

Z hnutí Svobodných duchů vyrostla další sekta,  Apoštolští bratři, kterou založil Gherardo
Segarelli,  venkovský  kazatel,  který  se  chtěl  přidat  k  františkánskému  řádu,  ale  byl  odmítnut.
Segarelli postupně začal přijímat pohledy Bratrů a sester svobodného ducha, a jeho sekta tak začala
přebírat charakter tohoto hnutí. Poté, co byl Segarelli v roce 1300 popraven za kacířství, nahradil ho
kněžský  bastard  jménem  Dolcino.  Nový  vůdce  dovedl  do  květu  zlý  růst,  který  v  hnutí  vždy
existoval: Dolcino vyhlásil, že Církev upadla do nezvratitelného odpadlictví, a proto je ztracena,
přikázal  společné vlastnictví majetku a manželek,  přišel  s  apokalyptickými proroctvími o konci
světa a shromáždil tisíce svých následovníků do ozbrojeného tábora. Ze své pevnosti pak začali
plenit okolní oblasti a ustanovili vzor drancování, ničení a masového vyvražďování, který posloužil
za příklad křesťanským socialistům budoucnosti (jedním z nejnovějších příkladů jsou evangelikální
sandinisté  v  Nikaraguy,  jejichž  zvrácenou řezničinu  z  části  umožnily  velkorysé  desátky  a  dary
zaslané pacifistickými anabaptisty  ve Spojených státech).  Dolcinovo milénium trvalo tři  hrůzné
roky, dokud ho ortodoxní křesťané v roce 1307 konečně nezajali a nepopravili.574

Dolcinovo  kacířství  se  v  nedávné  době  stalo  dobře  známým  díky  velmi  úspěšnému
historickému románu Jméno růže575 Umberta Eca, který se odehrává ve čtrnáctém století. Ke konci
knihy bratr Remigio (dřívější člen Apoštolských bratří) říká bratru Vilémovi, co hnutí motivovalo:
„A vypalovali a rabovali jsme, protože jsme chudobu vyhlásili za všude platný zákon a proto, že
jsme měli právo přivlastnit si neoprávněné bohatství druhých, a chtěli jsme zaútočit na samé srdce
sítě chamtivosti, která se roztahuje od farnosti k farnosti. Ale nikdy jsme neplenili proto, abychom
vlastnili,  ani  nezabíjeli  proto,  abychom plnili;  zabíjeli  jsme,  abychom trestali,  abychom očistili
nečisté  krví.  Možná  nás  hnala  arogantní  touha  po  spravedlnosti:  člověk  může  zhřešit  i  skrze
nadměrnou  lásku  k  Bohu,  skrze  přemíru  dokonalosti.  Byli  jsme  skutečným  duchovním
shromážděním, které poslal Pán a jehož osudem byla sláva těchto posledních dní; svou odměnu
jsme hledali  v  ráji,  a  tak  jsme urychlovali  čas  vašeho zničení.  My sami  jsme byli  Kristovými
apoštoly, všichni ostatní Ho zradili. A Gherardo Segarelli byl Boží květinou, planta Dei pullulans in

571 Cohn píše: „Dlouhodobý, nepřímý vliv Jáchymových spekulací můžeme vysledovat až do dneška, nejjasněji v 
některých ‚filozofiích historie‘, se kterými Církev důrazně nesouhlasí. Kdyby to tento naivní mystik viděl, určitě by 
se zhrozil, ale není pochyb o tom, že Jáchymovo fantazírování o třech věcích se znovu objevilo například v teoriích 
historického vývoje, jak je rozváděli němečtí idealističtí filozofové Lessing, Schelling, Fichte a do určité míry 
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Moeller van den Bruck a později byl přejat jako název pro ‚nový řád‘, který měl trvat tisíc let – a nebýt toho, že 
fantazie třetího a slavnějšího věku se v průběhu staletí stala standardem evropské sociální mytologie, tento výraz by 
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radice  fidei;576 náš  Zákon  přišel  přímo od  Boha.  Museli  jsme  zabíjet  i  nevinné,  abychom vás
všechny zabili rychleji. Chtěli jsme lepší svět, svět pokoje a líbeznosti a štěstí pro všechny. Chtěli
jsme zabít  válku,  kterou jste způsobili  svou chamtivostí,  protože jste nás hanili,  když jsme pro
ustanovení práva, spravedlnosti a štěstí museli prolít trochu krve. … Faktem je … faktem je, že to
moc nestálo, to urychlování, a stálo za to toho dne u Stavella proměnit vody Carnasca v krev, byla
tam i naše vlastní krev, neušetřili jsme ani sebe, naše krev a vaše krev, bylo jí moc, najednou, v
okamžiku, časy Dolcinova proroctví byly před námi, museli jsme vývoj událostí urychlit...“577 

O století později se znovu objevilo v zásadě to samé křesťanské kacířství. Se vší vážností
usilovalo o pokoj a spravedlnost skrze socialismus; tentokrát přišlo v podobě  Táboritů, kteří byli
dokonce ještě cíleněji krvežízniví než Apoštolští bratři. Rozhodli se, že konec světa přijde v roce
1420,  a  tak  museli  pracovat  rychle:  „Je  nutné,  aby  si  každý  z  věrných  umyl  své  ruce  v  krvi
Kristových nepřátel,“  prohlašovali  jejich  proroci.  „Všichni  sedláci,  kteří  se  odmítnou připojit  k
Táboritům,  budou  zničeni,  a  stejně  tak  jejich  majetek.“578 Vše  bylo  společné  (znovu,  včetně
manželek), města se srovnávala se zemí, muži, ženy i děti byli bez rozdílu a s radostí masakrováni.
Tito křesťanští socialisté byli kvůli své touze po krutosti a mučení (zvláštní zvěrstva si vyhrazovali
pro  těhotné  ženy)  považováni  prakticky  za  zvířata.579 Stejně  jako  předchozí  experimenty  se
socialistickým křesťanstvím, i  Táborité byli  pozoruhodně úspěšní:  otřásli  střední Evropou až do
základů a jejich vliv byl cítit až v Anglii a ve Španělsku. Ačkoliv země vydržela ještě dlouho po
roce  1420 (a  tvrdohlavě  tak  odporovala jejich inspirovaným proroctvím),  svět  Táboritů  skončil
krvavou bitvou v roce 1434. Křesťanský socialismus poté téměř na celé století nechal Církev v
relativním míru; pak v satanském a zuřivém pokusu zničit křesťanskou civilizaci a protestantskou
Reformaci znovu zvedl hlavu, a to v ještě vražednějších a ničivějších formách. 

Křesťanský socialismus během Reformace
Výraz,  kterým se  během reformace  označoval  revoluční  socialismus,  byl  anabaptismus.

Anabaptisté,  ačkoliv  tvrdili,  že  jsou  „ti  praví“  křesťané,  popírali  prakticky  celý  obsah  víry.580

Odmítali biblický zákon, bouřili se proti církevní správě, službě, uctívání a svátostem a odvraceli se
od ortodoxie  k  mnoha kacířským učením.  A byli  otevřeně  socialističtí,  přičemž používali  staré
dobré techniky manipulace závistí a vinou: „Je nemožné být křesťan a zároveň bohatý,“ tvrdili.581

Proto vytvářeli  křesťanské komuny,  ve kterých tito  bratři  sdíleli  veškerý svůj  majetek  – ano,  i
manželky – a  ze  kterých publikovali  svá radikální,  rovnostářská dogmata:  „Proto je  třeba,  aby
všechny autority, sekulární i církevní, byly jednou provždy připraveny o svůj úřad nebo byly zabity
mečem...“582

Pro pochopení charakteru křesťanského socialismu a pro dobrý odhad toho, kam směřuje v
budoucnu, jsou důležité příběhy dvou důležitých anabaptistických vůdců, Thomase Müntzera (či
Münzera) a Jana z Leidenu. Šafarevič se Müntzerovi a Janovi z Leidenu rozsáhle věnuje ve svém
dvacetistránkovém, malým písmem natištěném dodatku ke kapitole o herezích. Müntzer, potulný
kazatel a organizátor spiknutí brzy ustanovil vzor vzpoury proti autoritám v Kristově jménu. Po
mnoha eskapádách a problémech se zákonem nakonec ustanovil svou revolucionářskou základnu v
německém Mühlhausenu, odkud vydával vyhlášení, ve kterých odsuzoval statkáře, majitele půdy,
civilní autority a reformátory (Lutherovi napsal: „Rád bych cítil vaši smažící se mršinu“).583

Friedrich Engels shrnul  Müntzerovo učení  následovně:  „Pod pláštíkem křesťanství  kázal
druh  panteismu,  který  podivuhodně  připomínal  moderní  spekulativní  kontemplaci  a  občas  se
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dokonce  blížil  i  ateismu.  Odmítal  Bibli  jako  jediné  i  jako  jako  bezchybné  zjevení.  Říkal,  že
skutečným a živým zjevením je rozum, který je zjevením, které existuje a vždycky existovalo, a to
ve všech národech a ve všech dobách. Tvrdil,  že stavět se Biblí  proti rozumu, znamená zabíjet
ducha literou, jelikož Duch Svatý, o kterém Bible hovoří, není něco, co existuje mimo nás – Duch
Svatý je náš rozum. Víra není nic než rozum, který v člověku ožil, a pohané proto také mohou mít
víru. Skrze tuto víru, skrze oživený rozum, se člověk stává božským a požehnaným. Nebe tedy není
žádný jiný svět; lidé by o něj měli usilovat v tomto životě. Posláním věřících je ustanovit toto Nebe,
království Boží, zde na zemi. Tak jako není žádné Nebe po smrti, není ani žádné peklo ani zatracení.
Stejně tak neexistuje žádný ďábel, pouze zlé tužby a chamtivost člověka. Kristus byl člověkem tak
jako my. Byl prorokem a učitelem a jeho večeře byla prostým připomínkovým jídlem, kdy se jí
chléb a víno bez jakýchkoliv mystických okras.“584 

Engels vysvětloval, že „Münzer Božím královstvím myslel společnost bez třídních rozdílů,
soukromého  vlastnictví  a  státní  autority  nezávislé  na  členech  společnosti  nebo  jim  odcizené.
Všechny existující autority, které se odmítly podřídit a připojit se k revoluci, měly být svrženy,
veškerá práce a veškeré vlastnictví měly být společné, a měla být nastolena naprostá rovnost.“585 A
přichází s tímto velmi významným pozorováním: „Münzer tato učení většinou kázal zahalená ve
stejných křesťanských frázích, za kterými se tato nová filozofie musela po nějaký čas skrývat.“586

Tím, že Müntzer používal navenek biblický jazyk, byl schopný získat mnohé následovníky, kteří by
jeho prokleté a zavrženíhodné učení odmítli, kdyby jim bylo předloženo v jasném denním světle
jako povolání k závisti a masovému vyvražďování.

 Müntzer  dal  dohromady  armádu  měšťanů,  kteří  jeho  učení  o  rovnosti  prosazovali  a
vynucovali na venkově přístupem, který Engels chválí jako „masivní a nebojácný vandalismus“:587

drancování, loupení, vypalování a ničení majetku bohatých. Müntzer své věrné vybízel: „Ať jsou
vaše meče neustále zahřáté krví!“588 V roce 1525 se mu povedlo vyburcovat celé střední Německo
do krvavé, takzvané „selské války“ (je však třeba pozorně poznamenat, že na svou stranu dostal i
několik šlechticů). Tato vzpoura nakonec byla potlačena a Müntzer byl popraven; Luther řekl: „Ten,
kdo viděl Müntzera, může říct,  že viděl ďábla v těle, a to v jeho největší zuřivosti.“589 To bylo
předtím,  než Luther  viděl  Jana Bokelsona590 –  v  historii  lépe známého jako Jana (či  Johana)  z
Leidenu.

Bokelson  svou  kariéru  začal  jako  učedník  anabaptistického  vůdce  Jana  Matthijse  (nebo
Matthyse), který v roce 1534 rozpoutal vzpouru ve městě Münster a ujal se vlády nad městem.
Šafarevič  celou  scénu  popisuje  následovně:  „Ozbrojení  anabaptisté  se  vloupávali  do  domů  a
vyháněli ven každého, kdo odmítl přijmout druhý křest. Končila zima, byl bouřlivý den a padal
mokrý sníh. Očitý svědek popisuje zástupy vyhnaných měšťanů, jak se brodí sněhem, který jim
sahal po kolena. Nebylo jim dovoleno, aby si na sebe vzali teplé oblečení, ženy nesly děti v náručí,
staří muži se opírali o své hole. V městské bráně byli znovu oloupeni.“591

Ale to byli ti, kdo měli štěstí. Alespoň se vyhnuli nadvládě teroru, která následovala, když
Matthijs a Bokelson nařídili společné vlastnictví všeho majetku a ustanovili apoštoly revoluce, aby
po Evropě kázali revoluci. Komunistický ráj v Münsteru přilákal tisíce ozbrojených anabaptistů z
Německa a z Holandska. Nakonec vypukla válka mezi vzbouřenci v Münsteru a okolními městy.
Matthijs byl zabit v jedné z prvních bitev, a tak se velení ujal Bokelson. Ustanovil diktaturu (ve
jménu  rovnosti)  a  vydal  rozkaz,  který  byl  už  v  anabaptistické/socialistické  tradici  standardem:
přikázal  polygamii  (nebo,  formálněji,  sdílení manželek;  jak poznamenává Frederick Engels,  „Je
pozoruhodným  faktem,  že  v  každém  velkém  revolučním  hnutí  se  dostane  do  popředí  otázka

584 Friedrich Engels, The Peasant War in Germany (Moscow: Progress Publishers, 1956; druhé revidované vyd., 1965),
s. 55.

585 Tamtéž, s. 56.
586 Tamtéž, s. 55.
587 Tamtéž, s. 27.
588 Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 57.
589 Tamtéž, s. 59.
590 Cohn, který se jím a jeho hnutím rozsáhle zabývá (s. 261-80), jeho příjmení píše jako „Bockelson“.
591 Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 61.



‚svobodné  lásky‘“592).  Žádná  žena  nesměla  být  výjimkou  –  a  zároveň  existoval  zákon,  který
zakazoval neprovdaný stav, což znamenalo, že každá dívka „ve věku vhodném pro manželství“ byla
donucena  k  tomu,  aby  si  ji  muži  mezi  sebou  posílali.  Každá  žena  se  stala  lovnou  zvěří
anabaptistického chtíče. Tohle všechno pochopitelně vedlo ke znásilněním, sebevraždám a přísným
trestům;  prakticky  každý  den  docházelo  k  hromadným  popravám.593 (Událostí,  která  stojí  za
pozornost, je to, že Bokelson jednou sám sťal jednu ctnostnou ženu, která odmítla jeho sexuální
snahy.  Zatímco  jí  ceremoniálně  sekal  hlavu  na  náměstí,  chór  jeho  manželek  zpíval  „Sláva  na
výsostech Bohu.“) Tohle trvalo rok a půl, dokud nebylo město konečně dobyto ortodoxními silami,
které Bokelsona a jeho poručíky za jejich zločiny popravily – za jejich zločiny spáchané ve jménu
lásky, rovnosti a duchovnosti.

 Šafarevič poznamenává ohledně Müntzera a Bokelsona další zajímavou skutečnost: stali se
prvními  „v  dlouhém  seznamu  revolucionářských  vůdců“,  kteří  se  tváří  v  tvář  porážce  zcela
rozsypali.594 Když přišel konec, Müntzer a Bokelson se utíkali schovat. (Bokelson se skryl ve věži,
což  je  trochu humorné ve světle  skutečnosti,  že  těsně  předtím,  než  město  padlo,  přikázal,  aby
všechny věže byly zbourány, a to proto, že se nespravedlivě „povyšovaly“ nad ostatní budovy;595

abych nezapomněl, stejné rozkazy byly vydány – ale nevykonány – během francouzské revoluce.)
Když byli  chyceni,  tito  socialističtí  vůdci  se  přiznali,  donášeli  na své spojence a  společníky,  a
žadonili,  aby  byl  jejich  život  ušetřen.  „Tato  podivná  a  protichůdná  postava  se  bude  v  dalších
historických epochách objevovat znovu a znovu. Je to muž, který má zdánlivě nevyčerpatelnou
energii,  když  se  mu  daří,  ale  ve  chvíli,  kdy  se  jeho  štěstí  obrátí  proti  němu,  je  zuboženou  a
vyděšenou nulou.“596 Šafarevič vysvětluje: „Ideologie, která je nepřátelská vůči lidské osobnosti,
nemůže sloužit jako něco, co by ji podpořilo.“597 

Nutně jsem vynechal mnoho ze Šafarevičova materiálu na toto téma. A ani on sám rozhodně
neříká  celý  příběh.  Mohli  bychom  zmínit  mnoho  dalších  skupin  se  stejně  hrůznými  příběhy,
společně  s  různými  sektami,  které  sloužily  jako  pojítka  mezi  pohanskými  náboženstvími  a
anabaptistickými  kacířstvími.  Definitivní  dějiny  anabaptistické/socialistické  hereze  ještě  nebyly
napsány,  a  je  možné,  že  Církev  nikdy  nevyroste,  dokud  se  s  nimi  do  větší  míry  neseznámí.
Například,  některé  křesťanské  skupiny  dnes  považují  hnutí,  jako  byli  Donatisté,  Paulikiáni,
Bogomilové,  Petrobrusiáni  a  Albigenští,  za  „předchůdce  Reformace“  nebo  jiné  podobné
nesmysly.598 Ne,  nebyli  jimi.  Byly  to  heretické,  socialistické,  revolucionářské  sekty  za  hranicí
křesťanské  víry.  Pravdou  je,  že  Reformace  rozhodně  a  odhodlaně  odporovala  socialismu  a
anabaptismu, protože reformátoři věřili v Boží zákon, učili  ho a praktikovali  ho.599 Věřili,  že je
špatné vraždit,  smilnit  a  krást.  Anabaptisté  odmítli  „plány“,  zbavili  se tak zákona a  začali  tyto
ohavnosti považovat za známky posvěcení. Není divu, že angličtí reformátoři ve svém oficiálním
vyznání  víry,  Devětatřiceti  článcích  náboženství,600 konkrétně  a  jasně  odmítli  anabaptistický
socialismus. Článek XXXVIII zní:

O MAJETKU KŘESŤANŮ, KTERÝ NENÍ SPOLEČNÝ

592 Tamtéž, s. 33.
593 Tamtéž, s. 63nn.
594 Tamtéž, s. 58, 66, 79.
595 Tamtéž, s. 66; sr. s. 50.
596 Tamtéž, s. 79.
597 Tamtéž, s. 269; sr. s. 294.
598 Viz například The Modern Age: The History of the World in Christian Perspective, Vol. II (Pensacola, FL: A Beka 

Book Publications, 1981). Tato učebnice, která souhlasně uvádí mnoho z těchto heretiků po boku ortodoxních 
křesťanů (s. 15-21), se používá na mnoha konzervativních křesťanských vysokých školách. 

599 Viz: Willem Balke, Calvin and the Anabaptist Radicals, př. William J. Heynen (Grand Rapids: William B. 
Eerdmans, 1981); Jan Kalvín, Treatises Against the Anabaptists and the Libertines, př. Benjamin Wirt Farley (Grand
Rapids: Baker Book House, 1982); Peter A. Lillback, „Calvin's Covenantal Response to the Anabaptist View of 
Baptism“ v James B. Jordan, ed., The Failure of the American Baptist Culture (Tyler, TX: Geneva Ministries, 1982),
s. 185-232; James B. Jordan, „Calvinism and 'The Judicial Law of Moses'" v Gary North, ed., The Journal of 
Christian Reconstruction, sv. V, č. 2 (Zima 1978-79), s. 17-48.

600 Pozn. př.: The Thirty-nine Articles of Religion, viz např.: http://anglicansonline.org/basics/thirty-nine_articles.html.
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Bohatství a majetek křesťanů nejsou společné, pokud jde o právo a nárok na ně, a
jejich vlastnění, jak by se chtěli falešně naparovat jistí anabaptisté. Přesto by však
každý  člověk  měl  z  tohoto  majetku,  který  vlastní,  štědře  a  podle  vlastních
možností dávat almužny chudým.

Ačkoliv někteří učenci považují anabaptistické hnutí za produkt reformační doby, Šafarevič
argumentuje (a já věřím, že správně), že anabaptismus byl jednotnou herezí napříč celými dějinami
křesťanské Církve: „Vidíme zde pozoruhodný obraz hnutí, které trvalo patnáct století. … Zřejmý a
pevný  souhrn  náboženských  konceptů,  které  ovlivňují  obecný  přístup  k  životu,  byl  zachován
prakticky beze změny, často včetně těch nejmenších podrobností. … Toto heretické hnutí, které je
důsledně a ve všech ohledech nepřátelské vůči okolnímu světu, čas od času vzplane všepohlcujícím
plamenem nenávisti.“601

Jedním jasným protestem proti tomu všemu samozřejmě je tvrzení, že anabaptistická tradice
je tradicí pacifismu, ne násilí; proto je nespravedlivé a pomlouvačné hodit pokojné a mírumilovné
anabaptisty  do  stejného  pytle  s  těmito  krvežíznivými  revolucionáři. Tento  argument  má  jediný
problém: fakta. Ti krvežízniví revolucionáři, o kterých jsme mluvili, byli pacifisté! Některé skupiny
dokonce zastávaly teologické pozice proti zabíjení zvířat – a přece náhle explodovaly do jedněch z
nejnásilnějších  orgií  ničení  a  masového  vyvražďování  ve  známé  historii.  „Tyto  dva  extrémy
[pacifismus a násilí] tohoto heretického hnutí byly úzce propojené; nelze je ani jasně rozlišit. Občas
se dokonce stalo, že sekta přešla z jednoho extrému do druhého přes noc.“602 Šafarevič cituje mnoho
příkladů tohoto fenoménu a uzavírá: „Zjevně bylo možné, aby sekta existovala ve dvou stavech, v
‚militantním‘  a  ‚pokojném‘ – a  přechod z  jednoho do druhého se  mohl  stát  náhle  a  po všech
praktických stránkách okamžitě.“603

Anabaptismus/socialismus  nebyl  hnutím,  které  by  se  zaměřovalo  na  reformaci  nebo
zlepšení; místo toho volal po naprostém zničení Církve a dokonce i země samotné. Ve svém zápalu
pro ustanovení naprosté rovnosti odmítal jakoukoliv individualitu a hierarchii, a tak v konečném
důsledku prohlašoval,  že  člověk je roven Bohu. Johann vod Döllinger,  historik v devatenáctém
století, uzavřel: „Každé heretické učení, které se objevilo ve středověku, mělo revoluční charakter,
ať už zjevný nebo skrytý; jinými slovy, kdyby se ujalo moci, mělo by povinnost zničit existující
státní strukturu a prosadit politickou a sociální revoluci. Gnostické sekty Katarů a Albigenských,
které svou činností vyprovokovaly přísné a neúprosné středověké zákony proti kacířství, a proti
kterým zuřily  krvavé  boje,  byly  socialistické  a  komunistické.  Útočily  na  manželství,  rodinu  a
vlastnictví. Kdyby zvítězily, výsledkem by byl traumatický rozklad společnosti a úpadek zpět do
barbarství.“604

Ale nezvítězily. Selhaly. Socialismus, který se přetvařoval za radikální křesťanství, se ukázal
jako zbožně znějící podvod. Ortodoxie ukázala, že nikdy nemůže existovat něco jako „křesťanský
socialismus“,  protože  socialismus  je  antikrist.  A  tak  se  taktika  změnila.  Socialismus  se
sekularizoval a přešel do podzemí, vzdal se teologického přístupu a změnil se místo toho v otevřeně
autonomní, filozofický princip.

Je pozoruhodné, že dva velcí protivníci té doby – reformovaná ortodoxie a anabaptistické
kacířství  –  se  v  naší  době  znovu  objevují  společně  a  zároveň.  V  roce  1973  (tedy  v  roce
socialistického, plány popírajícího Humanistického manifestu II) Ronald Sider a jeho anabaptističtí/
socialističtí  společníci  (alespoň  někteří  z  nich  jsou  v  době  psaní  stále  ještě  pacifisty)  vydali
Chicagské prohlášení o evangelikální sociální angažovanosti (Chicago Declaration of Evangelical
Social Concern), které přineslo otevřený požadavek křesťanského socialismu do centra pozornosti
křesťanů  po  celé  zemi.  V tom samém roce  byly  vydány  dvě  reformované  práce,  které  budou
nakonec znamenat porážku křesťanského socialismu i v naší době:  The Institutes of Biblical Law
(Instituce biblického zákona) R. J. Rushdoonyho605 a An Introduction to Christian Economics (Úvod

601 Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 72nn.
602 Tamtéž, s. 73. Kurzíva přidána.
603 Tamtéž, s. 74; sr. s. 22, 35, 99.
604 Citováno tamtéž, s. 77.
605 Rousas John Rushdoony, The Institutes of Biblical Law (Nutley,. Nj: The Craig Press, 1973). Doufáme, že v 



do křesťanské ekonomie) Garyho Northa.606 Jako se podle tradice Pelagius i Augustin narodili ve
stejném roce (354), stejně tak Bůh přinesl do světa zároveň jed i protijed.

Filozofický socialismus
Socialisté po Reformaci opustili jakékoliv předstírání biblického ospravedlnění. „Kazatel a

potulný apoštol uvolnili místo publicistovi a filozofovi. Náboženská vytržení a odkazy na zjevení
nahradilo  odkazování  se  na  rozum.  Socialistická  literatura  nabyla  čistě  sekulárního  a
racionalistického charakteru; vymyslely se nové způsoby popularizace: práce na toto téma se často
objevovaly  pod  rouškou  cest  do  neznámých  zemí  prošpikovaných  lehkovážnými  epizodkami.
Stejně tak se liší i publikum, kterému je poselství směřováno. Už se nezaměřovalo na rolníky nebo
řemeslníky, ale na dobře sečtělou a vzdělanou veřejnost. Socialismus se tedy na nějakou dobu vzdal
přímého vlivu na široké masy.  Jako by hnutí  poté,  co selhalo v  přímém útoku na křesťanskou
civilizaci, přišlo s úhybným manévrem, který trval několik staletí. Socialismus znovu vyšel do ulic
až na samém konci osmnáctého století, kdy se setkáváme s novým pokusem vytvořit lidové hnutí
založené na jeho ideologii.“607 Moderní, filozofický socialismus je prostě sekulární anabaptismus –
anabaptismus, který došel do svého logického konce ve svém odmítání a popírání „plánů“.

Jedním z  význačných  příkladů  nové formy socialistické  literatury  byla  Utopie Thomase
Morea (1516). More viděl pramen lidských problémů ve faktu existence peněz a majetku; myslel si,
že kdyby tato zla prostě byla zlikvidována, všechno by se krásně dařilo. Proto vymyslel fiktivní
společnost, Utopii, jako dokonalý socialistický stát. Její náčrt je pozoruhodně přesný. Každá oblast
života  je  regulovaná  státem:  všechno  oblečení  je  stejné,  jídlo  je  na  příděl,  vláda  obyvatelstvo
libovolně  přesidluje;  soukromé vlastnictví  a  soukromí jako takové jsou zrušeny.  Neexistují  zde
žádné  materiální  potřeby,  žádný  občan  nemusí  vykonávat  těžkou  práci,  a  každý  je  si  zcela  a
naprosto rovný – kromě elitní třídy, která nepracuje vůbec. Takže kdo dělá všechnu tu těžkou práci?
Nakonec  se  ukáže,  že  dokonce  i  v  tomto socialistickém ráji  naprosté  rovnosti  není  skutečným
ekonomickým základem celé společnosti nic jiného než práce otroků. A jestliže se otrokům práce
nelíbí, svatý Člověk pro každé počasí má řešení: „Jsou pobiti jako divoká zvířata.“608609 

V  následujících  několika  staletích  následovaly  další  práce  dalších  socialistických
spisovatelů,  kteří  vytříbili  Moreovo základní  nastínění,  a  tak přišli  s  konzistentnější,  důkladněji
zpohanštělou, socialistickou vizí. Obecně však nepředkládají žádné praktické kroky, jak chudým
pomoci v jejich situaci; obrázek trpících chudých byl vytahován a zdůrazňován prostě proto, aby
podnítil nenávist a závist vůči bohatým. Filozofové byli velmi otevření v tom, že trvají na naprosté
standardizaci:  rovnost více  a  více  znamenala  totožnost.  Snili  o  „nevyhnutelném“  příchodu
socialistickému ideálu, o naprosté rovnosti pod nadvládou totalitního státu, kdy by se jazyk stal
statickým a neměnným, čtení (a postupně i myšlení) by zakrnělo a všechny dny by byly stejné, lidé
by dokonce měli i identický vzhled a výrazy tváří.610

Na základě tohoto literárního kvasu – a krátké inkarnace socialistických ideálů během Velké
francouzské revoluce  a  Vlády teroru  – začaly  vznikat  tajné  spolky a  spiknutí,  ohledně kterých

budoucnu z Boží milosti obě knihy vydáme v češtině.
606 Gary North, An Introduction to Christian Economics (Nutley, Nj: The Craig Press, 1973).
607 Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 81. Kurzíva přidána.
608 Tamtéž, s. 86.
609 Pozn. př.: Na Moreovu obhajobu je třeba říct, že komentátoři se neshodují, jestli More v Utopii popisuje své vlastní 

představy ideálního státu, nebo jestli představu ideálního státu naopak kritizuje. More byl podle všeho oddaný 
katolík, který odmítl uznat Jindřicha VIII jako hlavu anglické církve a odmítl legitimizovat jeho manželství, a tak 
byl odsouzen k smrti pro zradu a v roce 1535 popraven. Uznávali ho katolíci i protestanti napříč Evropou; Erasmus 
Rotterdamský o něm prohlásil, že „More byl čistší než napadlý sníh“; jako svatého ho ctí anglikáni i katolíci. 
Vzhledem k tomu, že v Utopii funguje eutanazie, jsou v ní ženatí kněží a ženy jako kněží, je v ní snadný rozvod atd. 
atd., ale ostatní Moreovy spisy mimo jiné obhajují katolické chápání svátostí (Obrana sedmi svátostí) a More byl 
respektován katolíky i protestanty téměř dvacet let po sepsání Utopie, je dost nepravděpodobné, že by si jeho 
současníci mysleli, že More v Utopii předkládá svou ideální vizi fungování světa. To však nic nemění na tom, že 
Utopie později vycházela například v edici „ABC marxismu-leninismu“...

610 Proto teze L. P. Hartleyho románu Faciální spravedlnost, Facial Justice (Garden City, NY: Doubleday & Company,
1960), citovaná v k. 13 výše není tak neskutečná, jak by se mohlo zdát. „Faciální spravedlnost“, ač je to podivné, se 
v socialistické teorii objevuje opakovaně: viz Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 120, 198, 260, 269.



Šafarevič přichází s velmi důležitým pozorováním: „Socialistická hnutí  ve chvíli svého počátku
často člověka ohromí svou bezmocností,  odříznutostí  od reality,  svým naivně dobrodruhovským
charakterem a svými komickými, ‚gogolovskými‘ rysy (jak to nazval Berďajev). Člověk má pocit,
že tyto beznadějné nuly nemají šanci na úspěch a že ve skutečnosti dělají všechno ve své moci, aby
kompromitovaly ideje, které vyhlašují. Pouze tím získávají čas. Přijde chvíle, kdy tyto ideály téměř
nečekaně dojdou přijetí v širší společnosti, a tak se stanou silami, které určují směr historie, zatímco
vůdci těchto hnutí začnou vládnout nad osudy národů.“611

Státní socialismus
 Šafarevič v tuto chvíli stáčí diskuzi k podstatě socialismu a začíná s pravděpodobně vůbec

tím  nejlepším  příkladem:  civilizace  Inků  v  Peru,  která  skutečně  dosáhla  téměř  naprostého
socialismu  (Inkové  byli  později  citováni  jako  model  pro  pozdější  experimenty,  a  to  včetně
experimentů Sovětského svazu).612 Jedním vědomým, cíleným napodobením Inků byl jezuitský stát
v  Paraguayi  sedmnáctého  a  osmnáctého  století,  který  bezohledně  zotročil  stovky  tisíc  Indiánů,
pokoušel  se řídit  všechny oblasti  života lidí,  naprosto zničil  jakoukoliv iniciativu jednotlivců u
svých „občanů“ a vytvořil úžasně neziskovou ekonomiku.613 Jak se dá čekat, tento jezuitský stát byl
velkým hitem pro filozofy, jako byl Voltaire, který ho označil za „triumf lidství“.614

Šafarevič pokračuje a zabývá se tím, jak se socialismus uplatňoval ve starověkých státech,
jako byly Mezopotámie, Egypt a starověká Čína, které  se domnívaly, že povinností státu je zničit
iniciativu, zajistit, že podnikání nebude přinášet zisky, odstranit veškeré osobní zájmy a kontrolovat
veškeré přírodní zdroje.615 Mao Ce-tunga obzvláště fascinoval starověký vládce Čchin Š’-chuang-
ti,616 který „pohřbil zaživa jen 460 konfuciánů. Bude tedy mít co dělat, aby se nám vyrovnal. Během
čistek  jsme  odstranili  několik  desítek  tisíc  lidí.  Chovali  jsme  se  jako  deset Čchin  Š’-chuangů.
Tvrdím, že jsme lepší než Čchin Š’-chuang-ti. On pohřbil zaživa 460 lidí, my 46 000 – stokrát více.
Vskutku, zabít, pak vykopat hrob a pohřbít někoho – i to znamená pohřbít někoho zaživa. Mnozí
nás  urážejí  a  nazývají  nás  Čchin  Š’-chuangy,  uchvatiteli  a  samozvanci.  Přijímáme  to  a
upozorňujeme, že jsme v tomto směru zatím udělali jen velmi maličko – je možné udělat mnohem
víc.“617

Samozřejmě,  když  se  lidé  snaží  být  jako  Bůh,  výsledky  jsou  nejen  děsivé,  ale  často  i
komické. Šafarevičova kniha obsahuje nespočet příkladů. Úrodnou půdu vždycky najdeme v práci
Charlese Fouriera, který jako první přišel s konceptem „vědeckého socialismu“. Fourier, který v
naší  době  zažil  jakýsi  comeback  skrze  práci  teoretika  Nové  levice  Herberta  Marcuse,  byl
pravděpodobně docela šílený. Věřil, že planety jsou živé bytosti, které kopulují (polární záře podle
něj byla noční polucí země a „znakem toho, že planeta je v říji“). Celosvětový socialismus podle něj
měl vést k novému sexuálnímu prožitku země, jehož výsledkem mělo být, že svět se stane mnohem
krásnějším a oceán bude chutnat jako limonáda.618

Dokonce i  Karel Marx měl své občasné omyly,  což platí  obzvláště o jeho předpovědích
založených na socialistické teorii, které měly s fascinující důsledností tendenci být zcela nesprávné.
Šafarevič říká, že faktem je, že „lepšího poměru správných předpovědí by se pravděpodobně dalo
dosáhnout  náhodným  hádáním.“619 Marx  se  obával,  že  by  to  tak  mohlo  být;  ale,  jak  napsal
Engelsovi, nevadilo to: „Je možné, že budu zdiskreditován. Ale v takovém případě i tak bude možné

611 Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 129.
612 Tamtéž, s. 132-42; viz Louis Baudin, A Socialist Empire: The Incas of Peru, př. Katherine Woods (Princeton: D. 

Van Nostrand, 1961); sr. Father Bernabe Cobo, History of the Inca Empire, př. Roland Hamilton (Austin: University 
of Texas, 1979); William H. Prescott, History of the Conquest of Mexico & History of the Conquest of Peru (New 
York: Modem Library, n.d.).

613 Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 142-51.
614 Tamtéž, s. 151.
615 Sr. Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power (New York: Vintage Books, [1957] 

1981).
616 Pozn. př.: Čchin Š'-chuang-ti (258 př. n. l. - 209 př. n. l.); král čínského státu Čchin, první císař sjednocené Číny.
617 Citováno v: Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 185.
618 Tamtéž, s. 205.
619 Tamtéž, s. 206.



vyváznout za pomoci trošky dialektiky. Ani není třeba říkat, že jsem své předpovědi napsal tak, aby
se ukázalo, že jsem měl pravdu, i kdyby se stal pravý opak.“620 

Aby upozornil čtenářskou veřejnost na první díl  Kapitálu, Marx zařídil,  aby jeho přátelé
napsali sedm za ucho přitažených recenzí z různých úhlů pohledu – které dokonce kvůli autenticitě
předkládaly, s čím nesouhlasit – a nechal je otisknout v předních žurnálech. „Je komické, jak oba
časopisy spolkly návnadu,“ řekl Engels Marxovi poté, co byly přijaty dva jeho vlastní padělky; a
Marx jásal: „Spiknutí ticha v buržoazním a reakcionářském tisku bylo zlomeno!“621

Ponuřeji  komický  je  charakteristický  fenomén  socialistické  strany,  který  nemá  ve
svobodných společnostech žádnou paralelu. Strana „nejen požaduje, aby jí její členové podřídili
všechny aspekty života, ale také v nich buduje náhled, podle kterého se život mimo stranu zdá
nemyslitelný.“622 Trockij ve své poslední řeči před sjezdem Strany řekl: „Vím, že je nemožné být v
právu proti Straně. Je možné být v právu jen společně se Stranou, jelikož historie nestvořila žádnou
jinou cestu k naplnění a uskutečnění toho, co je správné.“623 To vysvětluje „doznání“ členů strany
při hraných procesech ve 30. letech624 a věrnost členů Strany, kteří byli Stalinovi oddaní dokonce i v
koncentračních  táborech.  Jak  prohlásil  jeden  komunista:  „Jsme  Strana  lidí,  kteří  činí  nemožné
možným. Koncept násilí je nám velmi blízký a známý, a tak ho směřuje proti sobě samým, a pokud
to Strana požaduje a pokud je to pro Stranu nutné a důležité, můžeme aktem vůle za čtyřiadvacet
hodin dostat ze svých hlav ideály a myšlenky, které jsme celé roky milovali. … Někteří řeknou, že
strana se může naprosto plést,  může nazývat černým něco, co je jasně a nezpochybnitelně bílé.
Všem, kteří se mi snaží tento příklad vnutit, vzkazuji: Ano, budu považovat za černé něco, co jsem s
jistotou považoval za bílé, jelikož mimo Stranu, mimo soulad s ní, pro mě neexistuje žádný život.“625 

Mimo Církev není spásy.

Socialismus: Teofobní touha po smrti
Jedním  z  důvodů,  proč  je  Šafarevičovo  pojednání  tak  cenné,  je  to,  že  napříč  různými

odrůdami socialismu a kulturami se vynořuje neměnný obrázek hlavních rysů a základních principů
socialismu.  Ať  už  se  díváme  na  teorie  Platóna  nebo  anabaptistů;  ať  už  posuzujeme  praktiky
starověkých  Babyloňanů  nebo  moderních  Sovětů,  vidíme  ty  samé  koncepty  a  ideje,  a  to  i  ve
zdánlivě nedůležitých podrobnostech (jedním z mnoha zvláštních vláken, které se táhnou napříč
touto knihou, je znovu a znovu se objevující socialistické odsuzování soukromých místností, dveří a
stěn626). Socialismus není – na rozdíl od tvrzení marxistického dogmatu – „pozdější fází“ lidské
historie.  Jeho  základní,  kacířské  principy,  byly  prosazovány  a  obhajovány  už  po  mnoho  věků:
zrušení autorit, vlastnictví, rodiny a křesťanství. O této poslední skutečnosti Šafarevič říká: „Výraz
‚ateismus‘ je k popsání lidí ve spárech socialistických doktrín nevhodný. Bylo by správnější zde
nemluvit o ‚ateistech‘, ale o těch, kdo nenávidí Boha, ne o ‚ateismu‘, ale o ‚teofobii‘.“627

A to  nás  vede  k  tomu,  co  je  podle  Šafarevičových  silných  a  přesvědčivých  argumentů
podstatou  socialismu:  touha po smrti  a  ničení.  Závěrečné části  jeho knihy jsou plné  jedněch z
nejvíce  zarážejících  dokumentací  o  socialistické  nenávisti  k  lidstvu,  jaké  jsem  kdy  viděl.628

Socialisté znovu a znovu jasně ukázali, že netouží po ničem menším, než je smrt lidstva. Tohle je
podle Šafareviče základním lákadlem socialismu; tohle je tajemství jeho svůdné moci a jeho hnací
silou; není to nic menšího než hluboce emocionální, extatické nutkání k sebedestrukci. Tvrdím, že

620 Tamtéž, s. 210.
621 Tamtéž, s. 267.
622 Tamtéž, s. 217.
623 Tamtéž; sr. Alexandr I. Solženicyn, The Gulag Archipelago (New York: Harper & Row, 1974), s. 414: „A čeho se 

Bucharin v těch měsících před svým zatčením nejvíce bál? Spolehlivě víme, že se nade vše bál vyloučení ze Strany! 
Být připraven o Stranu! Být ponechán naživu mimo Stranu! ... Bucharin (tak jako zbytek z nich) neměl svůj vlastní 
úhel pohledu. ... A všechny jejich snahy se upíraly k tomu, aby mohli zůstat ve Straně.“

624 Pro skutečně děsivé čtení, viz doslovný záznam v Robert C. Tucker and Stephen F. Cohen, ed., The Great Purge 
Trial (New York: Grosset & Dunlap, 1965).

625 Šafarevič, The Socialist Phenomenon, s. 218.
626 Tamtéž, s. 198nn.
627 Tamtéž, s. 235. Kurzíva přidána.
628 Tamtéž, s. 258-300.



právě tohle je důvod, proč Ronald Sider ani žádná z jeho kohort, ať už v křesťanské Církvi nebo
mimo ni,  nebyli  schopni  přijít  s  pozitivním programem pro vytváření  majetku  a  bohatství,  pro
produktivní rozvoj zdrojů země, který by přinesl zvýšení životního standardu. Právě tohle je důvod,
proč dokáží hovořit jen o konfiskování a ničení. Nikdy jim nešlo o nic jiného. Vyhlídka na naprosté
zničení sebe sama a lidstva je právě tím, co táhne lidi k socialismu, a je tím, co má podprahovou
motivační  sílu  překonat  a  popřít  jakýkoliv  racionální  ekonomický  argument.  Socialismus  je
konečným,  definitivním  náboženstvím  teofobů,  těch,  kdo  nenávidí  Boha;  a  Bůh  nám  řekl  o
nevyhnutelném psychologickém stavu těch, kdo Ho odmítají a popírají:

Ale kdo proti Mně hřeší,  činí násilí své duši; všichni, kdo Mě nenávidí,  milují
smrt.
(Přísloví 8:36)

Dodatek 3

CHYBĚJÍCÍ PLÁNY
Podobenství

Lidé v Anómii se bouřili. Každý velmi důrazně trval na tom, že „Se s tím musí něco udělat!“
Problémem bylo, že si nikdo vlastně nebyl moc jistý, co dělat. Víte, všichni se sešli, aby postavili
Město,  ale  všichni  se  také  shodli,  že  neexistují  žádné  plány.  Pravda,  Architekt  plány  skutečně
připravil, už dávno – na  tom se shodli skoro úplně všichni. A dokonce každý měl jejich kopii ve
svém vlastním jazyce. Četli tu knihu –  Stavitelovu příručku – každý den. Ale tam všechna jejich
shoda končila, a tak se program stavby zastavil.

Někteří říkali, že  Příručka je zastaralá – koneckonců, tohle mělo být moderní Město, ale
Příručka byla napsána ve dnech, kdy ještě nebyly dálnice; dnes už určitě nemůže být užitečná.
Navíc, jak prohlašovali, i v době, kdy byla napsána, měla hodně strukturálních chyb. (Což jasně
dokazuje fakt, že mnoho konkrétních pokynů zahrnovalo opatření, která všichni Anomiáni ze všech
různých  stran  odmítali.)  „Příručka to  má  špatně,“  prohlašovali.  „Nikdo,  kdo  to  má  v  hlavě  v
pořádku, nechce, aby Město vypadalo takhle!“

Ale někteří  nebyli  tak  smělí.  „Konec konců,“  odporovali  opatrně,  „ty  plány v minulosti
fungovaly. Ale je pravda, že jsme v Novém věku. Určitě, kdybychom se teď snažili postavit Město
podle těch starých plánů, neskončili bychom s ničím menším než s Architektokracií! A to nikdo z
nás nechce. Ne tady v Anómii.“

Větev  téhle  skupiny  vzala  celý  argument  ještě  dál:  „Proto  není  možné  Město  postavit!
Neexistují na něj žádné plány; není žádný plán, na kterém bychom se všichni shodli. Tím, že se ho
snažíme postavit, jen ztrácíme čas. Jestli Architekt chce Město, ať se vrátí a postaví si ho sám!“ A
pohodili  své  nářadí  na  zem.  Nenechali  však  projektu  úplně.  Začali  pořádat  každotýdenní
konference, aby si zapsali do grafů a diagramů, co by se stalo, kdyby se Architekt jednoho dne



vrátil, mapovali krásu budoucího Města – s pár svými malými změnami – a zpívali svou hymnu: „V
mém srdci je město.“ Pokaždé, když cizinec, který šel kolem, poukázal na to,  že Architekt jim
přikázal  Město  postavit  předtím,  než  se  vrátí,  okamžitě  ho  začali  odsuzovat  a  ignorovat  jako
blouznícího „Příručkovce“ nebo „Architektokrata“.

Někteří  mladší  Anómiáni  pak  konečně  přišli  s  novými,  osvěžujícími  nápady.  Řekli:
„Souhlasíme  s  tím,  co  vy  všichni  říkáte  o  plánech.  Je  skutečně  překvapivé,  že  v  tak,  prý,
všeobsahující Příručce, jako je ta naše, s jejími 1189 kapitolami, nejsou vůbec žádné plány. Ale je
to tak, žádné tam nejsou – tím si můžeme být jistí. Na druhou stranu, opravdu bychom měli postavit
Město. Architekt to říká.“ A citovali strhující pasáže z Příručky, aby to dokázali.

„Ale pořád ještě nemáme žádné plány,“ postěžoval si někdo. „Jak můžeme vybudovat Město
bez plánů?“

„Jsem rád,  že se  ptáte,“  odpověděl  autoritativně znějící  hlas.  Dav se utišil,  když si  lidé
uvědomili, kdo to řekl. Nebyl to nikdo jiný, než Dr. Nárok Straník, význačný profesor na Škole
příručkových umění, expert na Teorii plánů. (Mezi svými společníky byl známý i jako zanícený
konzument pečených cejnů, kterým říkal žertovně ‚kejns‘, a sběratel starých německých marek, ale
nikdy  veřejně  nepřipustil,  že  by  byl  kejnesiánem  nebo  marksistou).  Dr.  Straník  posluchače
informoval, že důvodem celého dilematu je to, že všichni doteď ignorovali Dodatek k Příručce – že
chybějící plány celou dobu byly v něm. „Dodatek,“ pokračoval,  „sepsali  nějací mladí architekti
okolo roku 1848, a od té doby se při budování Měst ukázal jako velmi užitečný.“

„Počkejte chvilku!“ zvolal nějaký starý muž. „Vím, o čem to tu mluvíte. To rozhodně není
žádný  ‚dodatek‘.  Ti  architekti  to  napsali,  aby  Příručku  nahradili.  Ani  v  nejmenším ji  nechtěli
doplnit!“

Dr. Straník si mohutně povzdechl. Někteří z jeho následovníků (kteří si říkali Druhostraníci)
pohrozili starému muži svými obušky a vyrazili k němu, ale Dr. Straník je zastavil. „Teď není čas na
násilí,“ zašeptal. „Je čas na Laskavé postrčení.“ A tak, zatímco Druhostraníci laskavě dopostrkovali
starého muže pryč ze zástupu, Dr. Straník milostivě zodpověděl jeho námitku. „Ano, to je pravda.
Muži, kteří napsali Dodatek, Příručku nenáviděli a chtěli ji nahradit. To bylo velmi špatně – a já tu
nechci jejich skutky schvalovat. Nicméně, jejich praktické programy jdou velmi dobře dohromady s
Příručkou jako takovou, zvlášť když nebereme ohled na zastaralé části. Přišel snad nějaký Anómián
s lepším plánem? A jakou máme alternativu? Určitě by nikdo z nás nechtěl uplatňovat konkrétní
pokyny v Příručce! To by bylo barbarské!“

Všichni přikyvovali. Tady měl profesor rozhodně pravdu. Dr. Straník vycítil příležitost, a tak
zdvihl  svou poslední  knihu,  Stavitelé  měst  ve věku jeskynních lidí,  a  prohlásil:  „Odpovědi  jsou
všechny v této knize! Plány už nám nechybí!“

Dav začal šílet. Konečně, odpovědi jsou tu! Je tu způsob, jak postavit Město bez toho, že by
se řídili Příručkou – a zároveň bez toho, že by se zdálo, že Příručku odmítají. Prodaly se tisíce knih
Dr. Straníka. A ačkoliv se zcela nesplnilo to, co slibovala (také neobsahovala podrobné plány – jen
obecné náčrty podle Dodatku z roku 1848), i tak toho dokázala hodně. Způsobila, že se Anómiáni
cítili vinní za to, jak stavěli v minulosti. Ukazovala, jak by měly být zbořeny ty části města, které už
postavili.  Dokázala,  že Město se do té doby stavělo na účet jeskynních lidí  (no … vlastně nic
takového  nedokázala,  ale  tvrdila  to  tolikrát,  že  tomu všichni  uvěřili).  A,  z  Anómiánského úhlu
pohledu byla nevyvratitelná.

Lidé Anómie rádi dali Dr. Straníkovi a Druhostraníkům moc dělat si cokoliv, co chtěli. A on
na oplátku každému poskytl celoživotní přísun cejnů a německých marek. Někteří si začali stěžovat,
že cejni se skoro nedají jíst a že marky nemají žádnou skutečnou hodnotu; ale tihle rušitelé pořádku
byly rychle umlčeni. Více lidí začalo číst Dodatek; a Příručka (pokud se vůbec četla) se vyhradila
pro čtení na pohřbech, kde lidé mluvili o Městě na nebi. A pohřbů bylo mnoho, více než dříve; ale
Druhostraníci vysvětlili, že se to děje proto, že dostatečně rychle nebořili Město. „Kromě toho,“
dodával Dr. Straník – a citoval tak jednoho ze svých mentorů – „není možné udělat omeletu bez
toho, že by se rozbilo pár vajíček.“

A tak práce pokračovala, zatímco se jim nad hlavami stahovala mračna. Práce pokračovala,
zatímco  začalo  hřmít.  Práce  pokračovala,  dokud  se  zcela  nerozpoutala  bouře.  A spadl  déšť  a



přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na Anómii – a zřítila se a její pád byl veliký. A Anómiané
se skryli do děr ve skalách v horách (protože teď už byli  všichni jeskynními lidmi) a říkali těm
horám a skalám „Padněte na nás a skryjte nás před tváří Toho, který sedí na trůnu, a před hněvem
Architekta! Neboť přišel veliký den Jeho hněvu; kdo bude moci obstát?“

Ale Anómiány čekalo ještě jedno poslední překvapení. Přišlo po Konci, když si Dr. Straník
sundal svou masku.

Dodatek 4

OKOLNOSTI VYDÁNÍ „PRODUKTIVNÍCH KŘESŤANŮ“
Gary North

Dost možná nejpozoruhodnějším rysem celého obrázku [změny perspektivy
kapitalistů: z dlouhodobého, mnohogeneračního pohledu zakladatele rodinného
podniku na krátkodobý, na jeden život zaměřený pohled korporačního člověka] je
míra, do jaké buržoazie, kromě toho, že vzdělává své vlastní nepřátele, dovolí,
aby oni vzdělávali ji. Přejímá slogany současného radikalismu a je, jak se zdá, víc
než ochotná podstoupit proces konverze k vyznání, které je nepřátelské vůči její
samotné existenci. Váhavě a zdráhavě z části přistupuje na důsledky a implikace
tohoto vyznání.  Tohle by bylo nanejvýš ohromující  a skutečně těžké vysvětlit,
nebýt skutečnosti, že typická buržoazie rychle ztrácí víru ve své vlastní vyznání.
… Mluví  a prosí  – nebo si  najímají  lidi,  aby to dělali  za  ně;  chopí  se  každé
příležitosti udělat kompromis; neustále jsou ochotni ustoupit; nikdy nebojují pod
vlajkou svých vlastních ideálů. … Jediným vysvětlením pro poddajnost, které si
všímáme,  je  to,  že  buržoazní  řád  už  buržoazii  samotné  nedává  smysl  a  že  v
konečném důsledku jí na něm ani nezáleží.

Joseph Schumpeter (1942)629

Schumpeter jako hlavní příčiny tohoto úpadku víry viděl vzestup společností s „omezeným
ručením“ a paralelní úpadek rodinných podniků. Měl se dívat pozorněji a pečlivěji. Stejně silným
faktorem byl i úpadek víry ve svět řízený prozřetelností osobního Boha. Vzestup darwinismu s jeho
světem,  který  postrádá  jakýkoliv  kosmický  záměr,  podkopal  křesťanskou  civilizaci  v

629 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (3. vyd., New York: Harper Torchbook, [1950] 1962), s. 
161. Schumpeter byl uznávaným profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě, a to až do své smrti v roce 1950. 
Byl současníkem Ludwiga von Misese, a dokonce jeho intelektuálním rivalem. Oba v prvních letech 20. století 
studovali pod jedním ze zakladatelů „rakouské ekonomické školy“, Eugenem von Böhm-Bawerkem. Schumpeter 
nebyl socialistou, ale věřil, že socialismus ze své podstaty zvítězí – ne kvůli ekonomickému „selhání“ kapitalismu, 
ale, naopak, kvůli jeho s ničím nesrovnatelnému ekonomickému úspěchu. Viz jeho esej, který dokončil těsně před 
svou smrtí, „The March into Socialism“ (1950), který se objevila jako dodatek ve třetím dotisku jeho knihy 
Capitalism, Socialism and Democracy.



protestantských  národech,  ve  kterých  se  darwinismus  před  rokem  1900  stal  mezi  intelektuály
řídícím  konceptem.  Také  měl  vzít  v  potaz  dvoubřitý  útok  darwinismu  na  koncept  Boží
prozřetelnosti. Prvním břitem bylo popření toho, že existence našeho světa byla plánovaná a že má
daný  záměr  –  šlo  o  prosazování  kosmické  neosobnosti.  Druhý  břit  byl  zjevný  od  počátku
darwinismu: prosazování nové svrchovanosti, nového zdroje kosmického záměru a smyslu: Člověk,
nový zdroj předurčení. A, konkrétněji, nástroj, skrze který člověk předurčuje: plánující stát.630

Humanisté už dávno opustili víru v jakoukoliv podobu učení o stvoření Bohem. Velmi brzy
v této bitvě o lidskou mysl ukořistili instituce vyššího učení. Když tedy křesťanské denominace a
křesťanské vysoké školy začaly usilovat o „akademickou serióznost“,  přišly s požadavkem, aby
jejich profesoři (a v některých případech i  zájemci o studium na teologických seminářích) měli
akademické tituly z těchto humanistických institucí. Bylo to, jako by Martin Luther požadoval, aby
všichni kandidáti na pozici protestantských kazatelů před svým ordinováním získali vyšší tituly na
římskokatolických univerzitách.  Dokážete si  představit,  jak apoštol  Pavel  požaduje,  aby všichni
kandidáti  na kazatelskou službu nejprve chodili  na „Aténskou univerzitu“ a vystudovali  tam na
bakaláře, a pak pokračovali na „Farizejský teologický seminář“ v Jeruzalémě, aby tam pokračovali
ve svém pokročilém výcviku?631 A přece, právě tohle je to, co moderní denominace často požadují,
stejně  jako  prakticky  všechny  křesťanské  vysoké  školy  a  takzvané  „univerzity“.  Požadují
akademické certifikáty ze Satanových institucí.632 Říct, že křesťané trpí mrzačícím, paralyzujícím
akademickým komplexem méněcennosti by bylo velkým eufemismem.

Všudypřítomným výsledkem bylo, že se ve třídách seminářů a křesťanských vysokých škol
vyučoval darwinismus. V některých případech se tak dělo velmi křiklavě a očividně, jako v případě
„prestižních“  teologických  škol  spojených  s  „velkými“  humanistickými  univerzitami  –  škol  s
velkými jmény, kam naše blbákovské křesťanské semináře s láskou posílají své mladé muže, aby si
je pak přivedly zpět, aby na nich učili,  a to pěkně certifikovaní.  Skoro úplně slyšíte prezidenta
denominační vysoké školy nebo semináře, jak představuje profesora Smithe nějakému zazobanému
dárci: „Ano, pane, tady Dr. Smith vystudoval teologii na Harvardu a dokonce přežil bez toho, že by
to jeho víře ublížilo!“ Ale není to tak. Jeho víra  nezůstala nedotčena. A nebude to tak ani u jeho
studentů  na  Laodicejském teologickém  semináři.  Darwinismus,  který  učí,  bude  „v  mikrovlnce
ohřátý“  darwinismus  –  z  pohledu  prestižních  humanistických  škol  vyššího  vzdělávání  to  bude
poničený, nekonzistentní darwinismus – ale i tak to bude darwinismus. Jeho verze se může nazývat
„teologie  osvobození“.  Může  se  jí  říkat  „sociálně  zainteresované  křesťanství“.  Ani  nemusí  být
zabarvena otevřeným marxismem. Ale bude darwinismem: vírou v předurčující stát.

Fenomén Sider
Seminář za seminářem zve Dr. Ronalda Sidera, aby tam kázal svůj koncept předurčujícího

státu. Je přijímán s nadšením, které se velmi podobá tomu, jak byl na konci 60. let přijímán na
křesťanských vysokých školách „otec“ Groppi,  dnes už kněžství  zbavený římskokatolický kněz
(který při poslední „kontrole“ [1980] dělal řidiče autobusu v Milwaukee). Groppi byl mistrem v
manipulaci vinou, který dokázal velmi rychle měnit kabáty – a také byl radikálním obhájcem rasové
války a revoluce, kterého římskokatolická církev zbavila kněžství až ve chvíli, kdy se rozhodl, že se
ožení.633 Církevní hierarchie tolerovala jeho ekonomické a politické teorie, ale manželství už bylo

630 Viz Dodatek A mé knihy The Dominion Covenant: Genesis (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1982): 
„From Cosmic Purposelessness to Humanistic Sovereignty“.

631 Pro statistický pohled na úsilí moderních seminářů o akademickou serióznost, viz má esej „A Letter to St. Paul“ v 
The Journal of Christian Reconstruction, II (Léto 1975).

632 Viz mé eseje „Who Should Certify Competence?“ v Biblical Economics Today, sv. IV (Únor/Březen 1981); 
„Academic Compromise“ v Christian Reconstruction, I (Listopad/Prosinec 1978); „Humanism's Accomplices“ v 
Christian Reconstruction, III (Březen/Duben 1979); „Subsidizing One's Opponents“ v Tentmakers, I 
(Listopad/Prosinec 1978). Všechny tyto publikace vydává Institut pro křesťanskou ekonomii (Institute for Christian 
Economics).

633 Já sám jsem ho slyšel vyprávět nadšenému publiku univerzitních studentů, jak jednomu svému černému farníkovi 
dal následující duchovní radu, když se mu muž svěřil, že se chystá jít krást během etnických nepokojů, které na 



prostě trochu moc. Jeho vystoupení na protestantských a státem podporovaných vysokých školách
byla vždy charakterizována nadšením rozdivočelých davů posluchačů.

Proč  byl  tento  římskokatolický  verbální  revolucionář  vřele  vítán  protestantskými  členy
fakult i humanistickými členy fakult? Protože Groppi kázal značku humanismu, která byla v letech
1969  a  1970  populární  –  „předkentský“  humanismus,634 tedy  vysokoškolský  radikalismus  bez
osobních rizik – neboli humanismus, který zastávali jeho posluchači.635 (Konfrontace mezi Národní
gardou  a  studenty  na  Kentské  státní  univerzitě  v  Ohiu  byly  tím,  co  ukončilo  násilí  ze  strany
vysokoškoláků,  které  se  táhlo  v  letech  1964-70,  jak  ten  samý  týden  předpověděl  můj  starý
vysokoškolský spolužák a obhájce New Deal liberalismu. „Teď už je to pro ně příliš riskantní,“ řekl.
„Někdo  by  jim  mohl  ustřelit  jejich  *****.“  Během následujícího  semestru  vymizelo  násilí  na
univerzitách po celém světě; a nyní, o dekádu a půl později, je stále klid.)

Trh odtučněného radikalismu na křesťanských vysokých školách opět ožil na konci 70. let.
Byla  zde  skutečná  „potřeba“  tichého,  skromného,  laskavého  kazatele  třídního  konfliktu  a
socialistického přerozdělování majetku. Personál křesťanských škol stále ještě tvoří darwinisté a
jejich víra je stále ještě nedotčená. Důvěřují předurčujícímu státu, ne ekonomice svobodného trhu.
Ale potřebovali mluvčího, který bude jedinečně obdarovaný, aby dokázal svůj ideologický produkt
prodat na „pokentských“ kampusech. Tam, kde je poptávka, svobodný trh nakonec zareaguje. Trh
vyprodukoval nabídku: Sidera.

Bohatí křesťané ve věku hladu jsou pouze jednou z celé série knih, které mají zpochybnit,
jestli jsou instituce svobodného trhu ruku v ruce s křesťanskou dobročinností schopné dosáhnout
ekonomických cílů Božího Království. Operační skupina denominace Christian Reformed Church
(Křesťanská  reformovaná  církev)  zaměřená  na  světový  hlad  vydala  svou  zprávu,  And  he  had
compassion on them: The Christian and World Hunger (Slitovalo se Mu jich: Křesťan a světový
hlad; 1978). Její teze byly stejně špatná jako sazba jejího přebalu: příliš málo kapitálek a příliš málo
kapitalismu.  Organizace  World  Vision  vydala  knihu  What  Do  You  Say  to  a  Hungry  World?
Stanleyho Mooneyhama (Co řeknete hladovému světu?; 1975). (To, co řeknete, je tím, o čem je celá
tato kniha Davida Chiltona). Bohatí křesťané jsou však zdaleka nejvlivnější z těchto knih. Na jejím
vydání se podílela vydavatelství Inter-Varsity Pres, neoevangelikální protestantské vydavatelství,
které  se  zaměřuje  především na  křesťanské  studenty,  a  Paulist  Press,  liberální  římskokatolické
vydavatelství.  Ekumenický  impuls,  který  se  objevoval  u  mezidenominačních  shromáždění
masochistické  mládeže  „otce“  Groppiho,  je  s  námi  pořád.  Dnešní  radikalismus  je  prostě  jen
odtučněný a naředěný, aby lépe seděl „nevzrušené“ psychologii rohožky moderního protestantského
pietismu.  („Podupej  mě  svými  slovy,  zbičuj  mě  vinou,  dej  mi  pocítit,  že  je  to  všechno  chyba
Ameriky! Dokonce ti i pošlu peníze, hned jak mi taťka pošle šek na příští semestr.“ Žel, taťka ty
peníze skutečně pošle, jako to taťkové dělají už od dnů Aristofana, řeckého dramatika ze čtvrtého
století před Kristem, který ve své hře Mraky napsal satiru na téma vztahu otce a jeho syna, který
chodil do Sokratovy „školy“.) Rushdoony má pravdu; to, čemu čelíme, je politika viny a lítosti.636

Debata North-Sider
Od vydání  Bohatých křesťanů v roce 1977 až do prvního vydání této knihy se neobjevila

žádná obsáhlejší  kritika Siderovy práce.  Ve skutečnosti  si  nejsem vědom jakékoliv publikované
kritiky Siderovy knihy před rokem 1981.  To ukazuje, jak intelektuálně zkrachovalí jsou domnělí
obránci křesťanské ortodoxie. Nebyli schopni nebo ochotni konfrontovat ani jeho teologii ani jeho
ekonomii. A nejen to: studenti a fakulty křesťanských vysokých škol a seminářů aktivně verbovali
Sidera,  aby  u  nich  přednášel.  A to  se  týká  i  „bašt“  kalvinistické  učenosti,  Westminsterského

konci 60. let v Milwaukee probíhaly: „Jen se nenech chytit, Joe; jen se nenech chytit!“ Jeho posluchači vyhrkli 
nadšením.

634 Pozn. př.: Odkaz na násilný incident, při němž členové americké Národní gardy 4. května 1970 na Kentské státní 
univerzitě v Ohiu zastřelili 4 neozbrojené vysokoškolské studenty a 9 dalších zranili. K incidentu došlo v rámci 
zásahu proti studentskému protestu proti válce ve Vietnamu.

635 Pro záznam o jedné takové jeho návštěvě, viz „Father Groppi At Calvin College“ v The Standard Bearer, XLVI (1. 
červen, 1970).

636 R. J. Rushdoony, Politics of Guilt and Pity (Fairfax, Virginia: Thobum Press, [1970] 1978).



teologického semináře ve Filadelfii (má stará alma mater) a Reformovaného teologického semináře
v Jacksonu v Mississippi (kde studoval Chilton).  Tyto školy velmi rychle opouštějí svou oddanost
tradičnímu  kalvinismu  a  ve  svých  sociálních  a  politických  perspektivách  se  stávají
neoevangelikálními. Fakt, že konzervativní finanční sponzoři obou škol odmítají na protest „zavřít
kohoutky“ – což je jediný protest, který prezidenti seminářů uznávají nebo na jaký reagují – svědčí
o tom, že Schumpeterova analýza se týká i buržoazního křesťanského světa, ne pouze buržoazního
světa podnikání a obchodu.

V  říjnu  1980  mi  zavolal  Scott  Hahn,  student  na  semináři  Gordon-Conwell  School  of
Theology  v  South  Hamilton  v  Massachusetts.  Jakožto  člen  studentské  rady,  která  řídila
harmonogramy akademických programů, byl tím, kdo byl zodpovědný za zvaní řečníků na kampus.
Požádal mě, jestli bych přijel přednášet. Odmítl jsem. Nabídl mi honorář. Znovu jsem odmítl. Můj
program byl  prostě příliš  plný.  Už jsem se mu chystal  říct,  že  jediný způsob, jak by mě mohl
přesvědčit, abych jel do Massachusetts, abych mluvil před skupinou studentů, bylo, kdyby mi nabídl
příležitost debatovat s Ronem Siderem, když tu mi řekl, že mě zve na debatu s Ronem Siderem. V
tu chvíli jsem nejen souhlasil, ale řekl jsem, že to udělám bez jakéhokoliv honoráře.

 Cíl, který jsem si v této debatě představil a vytyčil, bylo vyhrát. Neměla to být „přátelská
výměna názorů“. Kdyby vzdělaná elita křesťanů (o většině ani nemluvě) přijala Siderovu teologii a
ekonomii,  jen  by  to  posílilo  moc domácího i  mezinárodního socialismu,  který  ohrožuje  přežití
Západu – což je konflikt, o kterém Solženicyn řekl, že ho Západ rychle prohrává. Proto má debata s
Ronem  Siderem  představovala  střet  mezi  dvěma  nekompatibilními  teoriemi  civilizace:  jedné
založené na na osobní zodpovědnosti, sebekontrole, dobrovolné ekonomické výměně a biblickém
zákoně  proti druhé,  která  stojí  na  etatismu,  politické  centralizaci  a  „krádeži  skrze  většinové
hlasování“.  Nemělo  jít  o  nějaké  „sdílení  nápadů  mezi  křesťany“.  Tohle  byla  –  a  je  –  totální
intelektuální a teologická válka.  Je to další kolo ve válce,  která zuří od roku 1525, kdy Martin
Luther zaútočil na primitivní bestiálnost revolucionářských anabaptistů.637 Já sám sebe chápu jako
novopuritána a Sidera jako jasného a otevřeného anabaptistu. Svou disertaci jsem napsal na téma
ekonomického uvažování puritánů v Nové Anglii,  zatímco on ji napsal na aspekt anabaptistické
historie.

Anabaptistické („znovu pokřtít“) hnutí bylo ranou odnoží protestantské reformace. Odmítali
křtít děti a pro připojení ke svým shromážděním vyžadovali překřtění. V historii anabaptistického
hnutí  vidíme dvě tradice.  První znamená revoluci,  komunismus a  násilí.  Druhou je  pacifismus,
komunalismus a pietismus. Druhá tradice je nám bližší a více známá, jelikož ji představují menonité
a amišové, kteří se zdají podivínsky malební a rozhodně nepředstavují žádné riziko pro společnost.
Ale ranní anabaptisté byli všechno, jen ne malební. Byli to masoví vrazi. Jejich hordy mezi lety
1520  a  1535  protestovaly  proti  občanskému  řádu  v  oblasti,  které  dnes  říkáme  Německo,  a
rozpoutaly revoluci. Šestadvacetiletý krejčí Jan Bokelson (Jan z Leidenu) a pekař Jan Matthijs vedli
dělnickou revoluci  ve městě  Münster  ve Vestfálsku,  kterého se zmocnili  v  roce 1533. Intenzita
revoluce narůstala: bylo prosazeno společné vlastnictví majetku a Jan z Leidenu, který se prohlásil
za proroka, poté vyhlásil, že Münster je „Novým Sionem“, a ustanovil se jeho králem. Ustanovil
polygamii a sám si pro sebe vybral řadu žen. Nechal pálit kostely. Bokelson ustanovil nadvládu
teroru. Prohlásil: „Převládá zde bezbožnost. Proto je nutné založit novou rodinu svatých osob, bez
ohledu na pohlaví, které budou mít dar proroctví a schopnost vykládat zjevení, a proto nebudou
potřebovat žádné učení, jelikož vnitřní slovo je více než jakékoliv vnější projevy. Nesmí být trpěno,
aby se jakýkoliv křesťan účastnil právního procesu, zastával veřejný úřad, přísahal nebo vlastnil
jakýkoliv  soukromý  majetek.  Všechny  věci  musí  být  společné.“638 Z  Münsteru  byli  posláni
apoštolové, aby tuto zprávu přednesli celé Evropě. Město bylo dobyto místními civilními autoritami

637 Martin Luther, „Against the Robbing and Murdering Hordes of Peasants“ (1525), v Luther's Works (Philadelphia: 
Fortress Press, 1967), sv. XLVI. Viz také: Luther, „An Open Letter on the Harsh Book Against the Peasants“ (1525), 
tamtéž, s. 63-85. Jan Kalvín byl vůči revolucionářským anabaptistům také nepřátelský. Viz Willem Balke, Calvin 
and the Anabaptist Radicals (Grand Rapids: Eerdmans, [1973] 1981).

638 Citováno v „Anabaptism“, Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, ed. John McClintock 
a James Strong (New York: Harper & Bros., 1894), I, s. 210. Dotisk: Baker Book House, 1981.



po krvavé bitvě v roce 1535.639

Je  Sider  představitelem  revolucionářské  nebo  pacifistické  tradice  anabaptismu?  V jeho
knihách je možné najít prvky obou. Někdy mluví, jako by upřednostňoval konfrontaci stávajících
světových  institučních  struktur  pouze  skrze  dobrovolný  politický  nátlak.  Jindy  zní  jako
revolucionář. Rozhodně ve svých knihách používá revolucionářský žargon. Není pochyb o tom, že
socialismus  musí  k  tomu,  aby  od  lidí  získal  jejich  majetek,  použít  státní  nátlak  a  donucovací
prostředky – donucovací prostředky, jaké Interní daňová služba640 někdy používala proti amišským
farmářům, kteří  na základě své víry odmítají  platit  daně v podobě sociálního pojištění  (protože
odmítají jakékoliv formy pojištění a spoléhají se na dobročinnost bratří). V důsledku chce, aby stát –
možná OSN – vytáhl majetek a peníze z „bohatých křesťanů“ a z každého, kdo by mohl vydělávat
více než 1800 dolarů za rok, jak už jste sami četli. Nevolá své následovníky, ať opustí společnost a
stanou  se  komunálními  farmáři,  kteří  nepoužívají  žádné  elektrické  nebo  benzinové  vybavení.
Nevolá je, aby se k němu připojili na amišských pozemcích v Pensylvánii, aby se připojili k životu
tvrdé  práce  na  polích.  Ti,  kdo  ho  poslouchají,  čtou  knihy  a  brožury;  nejsou  lidmi,  kteří
předpokládají, že si ušpiní ruce. Tématem mé debaty se Siderem nebylo: „Křesťané by měli svět
nechat,  ať  se  postará  sám  o  sebe,  a  měli  by  se  oddělit  a  stáhnout  k  pokojnému,  prostému,
zemědělskému životnímu stylu.“ Tématem bylo: „Křesťané mají povinnost vůči chudým.“ Otázka
ve skutečnosti zněla: „Konfiskační daně, nebo desátek?“

Poté, co jsem na tuto výzvu přistoupil, jsem si sedl, abych si promyslel nejlepší způsob, jak
vyhrát  –  pokud ne  debatu  ten  večer,  pak  přinejmenším debatu  v  dlouhodobějším kontextu.  Už
předtím jsem s Davidem Chiltonem mluvil o možnosti, že by napsal knihu vyvracející Siderovy
myšlenky, a on už pro ni nějakou dobu procházel materiály.  Rozhodl jsem se tedy, že je čas s
projektem pokročit. Zavolal jsem mu a řekl jsem, že o prvním dubnovém pondělí 1981, kdy se měla
debata konat, potřebuji mít knihu hotovou. Napadlo mě, že Sider nebude čekat, že někdo bude mít k
dispozici celou knihu, kterou bude konfrontovat pozici, kterou se chystá v debatě obhajovat. Většina
lidí nebere debaty tak vážně. Já ano. Chilton byl připravený psát. Museli jsme knihu dostat do tisku
do šesti měsíců.

A podařilo se: od začátku do konce. Týden před debatou bylo Scottu Hahnovi na Gordon-
Conwell doručeno několik stovek kopií Chiltonovy knihy. Řekl jsem mu, ať je v noc debaty rozloží
na stůl před přednáškovým sálem. Prodával jsem je za dolar: nic není tak dobrou pobídkou ke koupi
jako cenová soutěž. Nakonec jsme prodali asi 250 kopií – jednu kopii na každé dva lidi, kteří se
debaty zúčastnili. Chudák Ron: prodával  Bohaté křesťany za 3,75 dolaru, a nějak mu neubývali.
(Samozřejmě, většina studentů si svou kopii pravděpodobně už koupila v knihkupectví semináře.)

Nikdy nezapomenu na Siderovu reakci, na to, jak vyvalil oči na knihu, když přede mnou
ležela  na  debatním stole.  „Jak  dlouho je  vydaná?“  zeptal  se.  „Asi  24 hodin,“  odpověděl  jsem.
Skutečností ale je, že byla venku – pokud jde o kupující veřejnost – asi 30 minut.

Také  jsem  rozdával  čtyřstránkové  souhrny  mé  pozice,  které  obsahovaly  i  stránku
srovnávající a kontrastující citace Sidera a biblické pasáže; jinými slovy, stránku tvořenou pasážemi
z úvodních stránek jednotlivých kapitol této Chiltonovy knihy.

Navíc,  týden  před  debatou  vydal  Dr.  John  Robins  z  organizace  Trinity  Foundation
čtyřstránkový buletin „Ronald Sider Contra Deum.“641 Bez mého vědomí poslal kopie Hahnovi, aby
je při debatě rozdával. I ony tedy byly studentům k dispozici, a to zdarma.642

Debata byla burcující. Studenti na Gordon-Conwell byli – a jsou – z drtivé většiny na straně
Siderovy pozice. To není překvapivé; je to tak i u většiny členů fakulty, s výjimkou hrstky. Jednoho

639 Pro dobrý záznam o revolucionářských anabaptistech, viz: Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium: 
Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists ofthe Middle Ages (rev. vyd.; New York: Oxford University 
Press, 1970).

640 Pozn. př.: De facto berní úřad USA. 
641 Pozn. př.: Tedy „Ronald Sider proti Bohu“; jedná se o narážku na slavné „Athanasius Contra Mundum“, „Atanáš 

proti světu“.
642 John W. Robbins, „Ronald Sider Contra Deum“, The Trinity Review (Březen/Duben 1981). Kopie dostupné na 

vyžádání: The Trinity Foundation, P.O. Box 169, Jefferson, MD 21755. Pozn. př.: Dostupné i na této adrese: 
http://www.trinityfoundation.org/journal.php?id=18.

http://www.trinityfoundation.org/journal.php?id=18


z  členů fakulty dokonce někteří  z  jeho studentů  považují  za  ještě  více vlevo,  než je  Sider.  To
samozřejmě nejsou informace, které by administrativa semináře nějak horlivě oznamovala svým
dárcům, ne že  by to  znamenalo nějaký velký rozdíl.  Finanční  podporovatelé  školy,  stejně  jako
sponzoři Harvardu, Princetonu a Yaleu, budou tak jako tak pokračovat v nalévání svých peněz do
těchto institucí, aby pak byly použity na podkopávání všechno, čemu tito lidé říkají, že věří. Jsou
dokonale ochotní financovat své vlastní zničení – a vaše a moje – dokud jejich dary bude možné
odečíst z daní. Schumpeterova analýza se naneštěstí znovu potvrzuje.

Výsledky debaty North-Sider, pokud šlo o kampus, byly minimální.  Moc lidí  svůj názor
nezměnilo.  To se  dalo  čekat.  Dělící  čára  byla  nakreslena  dlouho  předtím,  než  jsme  já  a  Sider
dorazili. Konfrontoval jsem Sidera i posluchače s tím, co Bible říká o státem financované sociální
péči  –  tedy  že  by  ani  v  nejmenším  neměla  existovat  –  a  s  tím,  že  teologie  osvobození  je
protibiblická. To, o co mi ve skutečnosti šlo, byla nahrávka celé konfrontace. Chtěl jsem Sidera
přinutit,  aby se odkopal,  aby ukázal, co jeho teologická pozice  skutečně znamená. V tom jsem,
myslím si, byl úspěšný. Čtenáři si mohou udělat vlastní názor – stačí si kazetu objednat a celou
debatu si poslechnout. Sada obou kazet se prodává za 10 dolarů a je k dispozici na:

Dominion Tapes
P.O. Box 7999

Tyler, TX 75711643

Marxismus
Otázkou byl marxismus. Když jsem psal mou, dnes už vyprodanou, knihu Marx's Religion

of  Revolution:  The  Doctrine  of  Creative  Destruction  (Marxovo  náboženství  revoluce:  Doktrína
tvůrčího ničení,  Craig  Press,  1968),644 argumentoval  jsem,  že hybná síla  marxismu byla  ze své
podstaty vždycky náboženská. To potvrdila i výjimečná kniha Jamese Billingtona, Fire in the Minds
of Men: Origins of the Revolutionary Faith (Oheň v myslích lidí:  Kořeny revolucionářské víry,
Basic Books, 1980). Billington, dříve profesor historie na Harvardu a Princetonu, je hlavou instituce
Woodrow Wilson International Center for Scholars (Mezinárodní badatelské centrum Woodrowa
Wilsona) ve Washintonu D. C.. Jeho akademické „vysvědčení“ je tedy bezvadné (pro ty, kterým na
takových věcech záleží), a jeho práce je mistrovským dílem historického bádání. Argumentuje v ní,
že  dvěma  hlavními  zdroji  revolucionářského  socialismu  v  devatenáctém  století  byly  okultní
podzemí (tajná společenství) a žurnalismus. Jednalo se o skutečnou víru, o náboženství revoluce.
(Na existenci této práce mě jako první upozornila tato Chiltonova kniha.)

Marxismus momentálně zastává tři klíčové rysy, které nutně potřebuje jakákoliv ideologie,
která usiluje o změnu světa: 1) historickou dynamiku, 2) doktrínu zákona, 3) doktrínu o předurčení.
Tato víra v národech, kde marxismus dosáhl politického triumfu, do určité míry umírá, ale ve třetím
světě  je  hnací  silou  a  předním sekulárním náboženstvím naší  doby.  Marxisté  věří  v  historický
postup – zastávají teorii fází společenského rozvoje, v takzvanou dialektiku historie. Věří v unikátní
řád zákona, který jim umožňuje rozpoznat, propagovat a šířit „marxistické umění“, „marxistické
sociální struktury“, „marxistickou genetiku“ (např. nešťastná Lysenkova aféra, která začala ve 40.
letech  a  pokračovala  až  do  60.  let),645 a  tak  dále.  A nakonec,  marxisté  věří  v  nevyhnutelnost
socialismu,  jelikož  neosobní  síly  historie  vedou  lidské  instituce  do  socialistické  fáze  historie.
Marxistické hnutí bylo jako intelektuální síla téměř neodolatelné.

Křesťanství však nabízí alternativu. Nenabízí doktrínu historického pokroku založenou na
třídním konfliktu, ale teorii historie, která se zakládá na etickém konfliktu mezi Satanem a Bohem,
mezi  Satanovými  silami  a  silami  Božími.  Nabízí  řád  zákona,  který  se  zakládá  na  Božím
stvořitelském  díle,  ne  na  působení  neosobních,  neřízených  „sil“.  Nabízí  doktrínu  o  Boží
prozřetelnosti, ne učení o neosobní historické nevyhnutelnosti. Konflikt tohoto věku je konflikt mezi

643 Pozn. př.: Také k dispozici na http://www.wordmp3.com/details.aspx?id=956.
644 Pozn. př.: V angličtině zdarma k dispozici zde: 

https://www.garynorth.com/freebooks/docs/pdf/marx_religion_of_revolution.pdf. 
645 David Joravsky, The Lysenko Affair (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970).

https://www.garynorth.com/freebooks/docs/pdf/marx_religion_of_revolution.pdf
http://www.wordmp3.com/details.aspx?id=956


křesťanstvím a marxismem. Křesťanství je hlavním soupeřem marxismu. Když se křesťané budou
držet  všech  těchto  tří  postojů  –  historického  (eschatologického)  optimismu,  zákonného  řádu
založeného  na  zjevení  (na  Božím zákoně)  a  Boží  svrchovanosti  (Boží  prozřetelnost)  –  mohou
úspěšně konfrontovat a porazit marxistické náboženství revoluce.646

Problémem je, že některým intelektuálům, kteří se drží v zásadě marxistických předpokladů
ohledně podstaty historického vývoje, se podařilo stát se mluvčími Církve a jejími vůdci. Teologie
osvobození  není  nic  jiného než  nejnovější  z  těchto  marxistických „invazí“  do  řad  Církve.  Tito
infiltrátoři ovládli jazyk ortodoxie, tak jako heretičtí následovníci švýcarského teologa Karla Bartha
od 20. let.647 Barthiánům se v 50.  letech (nebo dříve)  podařilo  ukořistit  většinu denominačních
seminářů;  zastánci  teologie  osvobození  se  teď prostě  jen  řídí  strategií  Barthiánů,  kteří  dnes  už
ustoupili do pozadí. Co je tajemstvím jejich úspěchu? To, že  používají křesťanskou terminologii,
aby šířili marxistické a socialistické cíle. Tito infiltrátoři předpokládají, že ta věrná hrstka, která
stále  ještě  posílá  své  peníze  seminářům,  církevním radám a  na  misijní  pole,  si  rozdílu  nikdy
nevšimne. Žel, zatím to předpokládají správně.

Tím neříkám, že Ronald Sider je marxista. Také neříkám, že není. To musí říct on sám; a
kdyby  se  k  tomu  on  sám  tak  nějak  neměl,  je  na  čtenáři,  aby  to  posoudil  sám  po  pečlivém
přezkoumání  Siderových  spisů.  Problém je,  jak  Chiltonova  kniha  jasně  dokazuje,  že  Siderovo
vyjadřování je v klíčových bodech podezřele vágní. Sider se vyhýbá tomu, aby se jasně vyjádřil ke
konkrétním  podrobnostem  –  k  programu,  který  doporučuje.  Chilton  právem  nazval  svůj  další
článek, kde se zabývá Siderovou teologií, „Případ chybějících plánů“.648 Sider buď skutečně neví,
co by se mělo udělat  – a v takovém případě by měl přestat  volat  po nespecifikované radikální
společenské změně, čímž láká naivní křesťany do různých hnutí, která mohou být (nebo už byla)
uchvácena marxisty – a nebo cíleně a vědomě zůstává vágním, aby tak zmátl ortodoxní křesťany,
kteří  finančně  podporují  instituce,  které  soustavně  obrací  na  svou verzi  „teologie  osvobození“.
Volba je na vás.

Sider  používá  něco,  co  se  jeví  jako  ortodoxní  křesťanská  terminologie,  ale  dochází  k
socialistickým  (ačkoliv  ne  otevřeně  marxistickým)  závěrům.  V  Kristově  jméně  například
argumentuje, že člověk, který v roce 1977 vydělával 1800 dolarů ročně,649 vydělával příliš mnoho,650

a že nějaká agentura (možná OSN) by měla přerozdělovat veškeré peníze nad 1800 dolarů ročně na
osobu.651 Ale tohle všechno je trochu vágní. Neříká, že to musí dělat OSN; jen říká, že americká
vláda utrácí peníze vyhrazené na zahraniční pomoc, aby podpořila „despotické diktatury“ (čímž
míní nemarxistické diktatury), takže to pravděpodobně znamená, že jí tento úkol nemůžeme svěřit,
jelikož se účastní „politického zneužívání potravinové pomoci...“652 Ale nemůžeme se moc spoléhat
ani na soukromé dobročinné instituce, jelikož dávat peníze jim vede bohaté k tomu, aby se necítili
tak  vinní;  Chilton  tuto  prvotřídní  citaci  našel  v  Siderově  málo  známé  eseji  –  v  eseji  jejíž
neuvěřitelné závěry se Sider moudře rozhodl nesdělit širší křesťanské veřejnosti, která si koupila
Bohaté křesťany: „Osobní dobročinnost a filantropie bohatému dárci stále dovolují, aby si připadal
nadřazený.  A  nutí  příjemce,  aby  si  připadal  podřízený,  podřadný  a  závislý.  Oproti  tomu
institucionální změny dávají utlačovaným práva a moc.“653

Co to všechno znamená? Znamená to, že Boží zákon ohledně dávání, desátek, nestačí na to,
aby vytvořil zbožný sociální a ekonomický řád. Jak pochopíte po přečtení Siderových knih nebo po
přečtení této knihy nebo po poslechu nahrávky naší debaty:  Ronald Sider biblickému zákonu moc
nedůvěřuje.  Žel,  tento  postoj  s  ním sdílí  drtivá  většina  těch,  kdo si  říkají  křesťané.  Proto  byli

646 Gary North, Unconditional Surrender: God's Program for Victory (Tyler, Texas: Geneva Divinity School Press, 
1981), s. 213-14. V češtině: Gary North, Bezpodmínečná kapitulace: Boží plán vítězství (Antiteze, 2018).

647 Cornelius Van Til, Christianity and Barthianism (Philadelphia: Presbyterian & Reformed, 1962).
648 David Chilton, „The Case of the Missing Blueprints“ v The Joumal of Christian Reconstruction, VIII (Léto 1981).
649 Pozn. př.: V roce 2017 přibližně 190 000 Kč ročně. 
650 Ronald Sider, „Living More Simply for Evangelism and Justice“ (skripta), (Hlavní přednáška pro International 

Consultation on Simple Lifestyle [Mezinárodní konzultaci o prostém životě] v anglickém Hoddesonu, 17.-21. 
březen, 1980), s. 17.

651 Sider, Rich Christians, s. 216.
652 Tamtéž.
653 Sider, „Ambulance Drivers and Tunnel Builders“ (Philadelphia: Evangelicals for Social Action, bez data), s. 4.



křesťané ve vůdčích pozicích neúspěšní ve vyvracení Siderovy pozice. Jak by mohli doufat, že jeho
tvrzení vyvrátí? Dokonce i kaplan senátu Spojených států, Dr. Richard Halverson, nařídil  Bohaté
křesťany ve věku hladu jako povinné čtení pro funkcionáře své církve. Ron Sider je vlivný muž.

Právě to je důvod, proč jsem se rozhodl, že chci, aby Institut pro křesťanskou ekonomii
(Institute  for  Christian  Economics)  financoval  napsání  a  publikaci  této  knihy.  Absurdity  –  z
biblického i  z ekonomického hlediska –  Bohatých křesťanů ve věku hladu  bylo třeba otevřeně
konfrontovat a vyvrátit.

Chiltonův styl
Jestliže něco je absurdní a směšné, zaslouží si to posměch. Právě tento názor měl Augustin,

když došlo na ty, kdo odmítali představu nedávného stvoření země. „Jelikož to ještě není šest tisíc
let od prvního člověka, který se jmenoval Adam, nemáme se těm, kdo se nás snaží přesvědčit o
něčem, co se tak moc liší od této jisté pravdy a co jí tak jasně protiřečí, spíše vysmívat, než se snažit
jejich tvrzení vyvrátit?“654 Dnes jsou to ti, kdo vyhlašují šestidenní stvoření, komu se lidé vysmívají
– tento výsměch často přichází právě od těch členů církve, kteří udělali kompromis s darwinistickou
časovou stupnicí.655 Ale Augustin má pravdu: přijde chvíle, kdy je výsměch na místě – nebo, ještě
lépe, kdy je na místě trocha satirického humoru.

Problém  je,  že  intelektuálové,  kteří  přijali  alespoň  praktický  vztah  s  kosmologiemi
humanismu, odmítají satiru – o výsměchu nemluvě – tedy pokud ji používají ortodoxní křesťané
proti těm, kdo v Kristově jméně vyhlašují absurdity.  Intelektuálními spojenci zkompromitovaných
křesťanů, kterým nedělá problém se k nim hlásit, jsou humanisté, kteří káží socialismus – New Deal
socialismus,  marxistický  socialismus,  socialismus  zaměřený  na Třetí  svět,  cokoliv  je  zrovna na
kampusu populární  –  nikoliv  ortodoxní  křesťané,  kteří  káží  biblický  zákon.  Tito  intelektuální  a
teologičtí kolaboranti recenzují knihy v předních žurnálech křesťanského intelektualismu. Právě to
je důvod, proč se na Chiltonovu knihu sneslo tolik plamenných slov ze strany kritiků ponořených do
kompromisu až po uši. Chilton používá svůj důvtip jako kord, a to velmi úspěšně. Ale někteří to
považují za „nekřesťanské“. Kritici zapomínají, že tím, kdo nazval farizeje syny jejich otce, ďábla
(Jan 8:44), byl Kristus sám. Zapomínají,  že Petr veřejně odsoudil  a zatratil Šimona kouzelníka,
který vyznával víru a byl pokřtěný (Sk 8:9-24). Jak mu řekl Petr, „tvé srdce není upřímné před
Bohem“ (Sk 8:21b).

Křesťané,  kteří  souhlasili  s  mnoha  socialistickými  doporučeními  v  Siderových  dílech,
mohou být v pokušení ignorovat Chiltonovu biblickou kritiku, protože se jim „Chiltonův styl nezdá
fér“.  Jestli má Chilton ve své kritice pravdu, nezáleží na tom, jaký je nebo není jeho styl. Ti, kdo
Sidera následovali do jeho bludů, mají morální povinnost činit pokání, ať už je Chiltonův styl „fér“
nebo ne. A jestli neučiní pokání, pak jsou pokrytci, protože to, co jim vadí, v takovém případě není
Chiltonův styl;  jsou to  jeho závěry.  Jeho styl  může sloužit  jako pohodlná výmluva;  skutečným
důvodem, proč nepřijali jeho závěry, byl obsah jeho kritiky.

Napsal  jsem  dopis  nakladatelství  Inter-Varsity  Press  a  nabídl  jsem  se,  že  s  nimi  budu
spolupracovat  na  vydání  Chiltonovy  knihy,  jelikož  Siderovu  knihu  vydali  společně  s
nakladatelstvím  Paulist  Press.  Od  editora  Jamese  W.  Sirea  jsem  dostal  odpověď,  a  to  na
hlavičkovém  papíře  a  k  datu  26.  srpna  1981.  Jeho  odpověď  ukazuje  na  celý  problém.  Jeho
společnost prodala Siderovu knihu desítkám tisíc studentů. Nakladatelství Inter-Varsity tedy zkazilo
–  žádný  slabší  výraz  nebude  stačit  –  celou  generaci  křesťanů.  Ale  tento  editor  neměl  zájem
nabídnout těmto lidem jedinou momentálně dostupnou knihu, která předkládala alternativu. Proč
ne? Celá věc, podle něj, vůbec nesouvisí s ekonomickou teorií. Nijak nesouvisí s pravdivostí nebo
vylhaností dané teologie. Ne, to ani v nejmenším; problémem je tu styl. Jde prostě o otázku dobrého
vkusu:

Ačkoliv  jsem  ještě  úplně  neskončil  se  čtením  celé  této  [Chiltonovy]  knihy,
seznámil jsem se s ní dostatečně na to, abych si ujasnil, že se nejedná o knihu,

654 Augustin, O Boží obci, XVIII:40.
655 Viz Dodatek C mé knihy The Dominion Covenant: Genesis: „Cosmologies in Conflict: Creation vs. Evolution.“



ohledně které cítíme, že bychom ji měli vydat spolu s Vámi. Ačkoliv podrobnou
analýzu  Bohatých  křesťanů  ve  věku  hladu bychom  mohli  považovat  za  hold
autorovi a vydavateli původní práce, tón prezentace považuji za útočnější, než je
nutné. Ačkoliv Chilton občas říká, že ve skutečnosti není proti Ronaldu Siderovi
jako člověku, jeho tón ho zrazuje. … Ostatně, je jedna věc nesouhlasit s jiným
křesťanem ohledně ekonomické teorie nebo dokonce teologie; je něco dost jiného
tuto neshodu změnit v osobní útok.

Editor se domnívá, že Chiltonova odpověď je „holdem“ Siderovi a Inter-Varsity. Považoval
by Petrovo odsouzení Šimona kouzelníka za „hold“ Šimonovi a tomu temnému, který mu dal jeho
okultní  moc?  Měli  bychom  Solženicynův  Poloostrov  Gulag považovat  za  „hold“  Leninovi,
Stalinovi  a  teroristům,  kteří  udělali  z  gulagu  realitu?  Opravdu  to,  že  na  sebe  kniha  přitáhne
publikovanou kritiku ze strany ortodoxního křesťana, automaticky znamená, že jí její kritik vzdává
hold? Platí to pro každou knihu? Opravdu tomu pan editor věří? Jestli ne, pak si musí hrát se slovy.
Znamená to, že zásadním způsobem souhlasí se Siderovými závěry.

Já Chiltonovu knihu považuji ne za hold, ale za svědectví o sebevražedných intelektuálech,
kteří píší  socialistické knihy ve jménu křesťanství, a kteří dokáží přimět velkou vysokoškolskou
evangelikální  organizaci,  aby  na  ně  dala  svůj  protestantský  imprimatur.  Chiltonovu  knihu  také
považuji za svědectví o sebevražedných, naivních dárcích – v některých případech „profesionálně
naivních“ – kteří  podporují  Inter-Varsity a  křesťanské vysoké školy a semináře,  které ve svých
třídách propagují Siderovy knihy. V soudný den se budou mít hodně z čeho zodpovídat.

Závěr
Jsme ve válce. Ve válce.  Jestli  měl Schumpeter  úplnou pravdu,  pak ji  vyhrají  socialisté.

Schumpeter  však  nebyl  křesťan  a  nechápal  základní  podstatu  boje  mezi  kapitalismem  a
socialismem. Základní boj je mezi Božím Královstvím a Satanovou společností.656 Satan prohraje, a
to navzdory sovětským raketám, kubánským vojenským rezervám, teologii osvobození, Ronaldu
Siderovi  a  Inter-Varsity  Press.  Pak budeme mít  to  nejzbožnější  možné ekonomické uspořádání:
bohaté křesťany ve věku hladových socialistů.  (Do nějaké míry tuto situaci máme i  teď, což je
důvodem, proč jim naši domácí socialisté ve vysokých postaveních nepřestávají posílat jídlo, které
bylo zaplaceno z daňových dolarů křesťanů. Proč tedy Sider volá po další  ekonomické pomoci
Božím nepřátelům? A proč s ním souhlasí tolik amerických křesťanských intelektuálů? Musí to mít
nějaký důvod, nebo možná několik důvodů. Chiltonova kniha by vám měla poskytnout několik dost
dobrých  vodítek,  podle  kterých  můžete  hledat  odpovědi.  A až  budete  mít  tyto  odpovědi,  nebo
přinejmenším docela dobrý odhad,  měli  byste  si  znovu rozmyslet  svůj  přístup  k dobročinnému
dávání. Koho konkrétně jste podporovali a podporujete?)

Vy jakožto čtenář nemůžete uniknout své morální povinnosti uvádět své poznání do praxe.
Jestliže po přečtení Chiltonovy analýzy a po přezkoumání pravdivosti jeho kritiky dojdete k závěru,
že Siderova teologie představuje nebezpečí, které ohrožuje ortodoxní křesťanství a svobodný trh, co
s tím uděláte? Které z organizací, které finančně podporujete, otevřely své dveře Ronu Siderovi
nebo časopisu Sojourners nebo theOtherside nebo Nadaci Milostivého léta nebo Evangelikálům pro
sociální akci nebo jakýmkoliv jiným skupinám, které jsou nějak spojené se Siderem nebo Siderovi
podobné teologii  manipulace vinou? Budete  je  stále  podporovat,  jako ovce jdoucí  na porážku?
Napíšete protestní dopis, chvíli počkáte, jestli administrativa něco udělá (něco jiného, než že vám
pošle bezvýznamný formulářový dopis), a pak budete tak jako tak dál posílat své šeky, abyste si je
mohli odepsat z daní?

Jestli  opravdu  chcete  ztrácet  svůj  čas  –  ale  připovzdělat  se  v  oblasti  profesionálního
vymýšlení  vytáček  –  pošlete  dopis  prezidentovi  své  oblíbené  křesťanské  vysoké  školy  nebo
semináře a zeptejte se ho, jestli je součástí oficiální politiky administrativy propustit jakéhokoliv

656 R. J. Rushdoony, „The Society of Satan“ v Biblical Economics Today, II (Říjen/Listopad 1979). Kopie dostupné od 
Institutu pro křesťanskou ekonomii.
Pozn. př.: K dispozici i na této adrese: https://www.garyNorth.com/freebooks/docs/a_pdfs/newslet/bet/7910.pdf .
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profesora, který obhajuje teologii osvobození. Abyste se vyhnuli jakýmkoliv snahám verbálně tančit
okolo definice toho, co skutečně je podstatou teologie osvobození, prostě zmiňte knihy, které tuto
herezi  demontují  řádku  po  řádce:  Liberation  Theology,  ed.  Ronald  Nash  (Teologie  osvobození,
Milford, MI: Mott Media, 1984) nebo James Schall (S. J.),  Liberation Theology in Latin America
(Teologie osvobození v Latinské Americe,  San Francisco: Ignatius Press, 1982). A kdyby se pan
ředitel snažil předstírat, že nechápe, proč je vaše otázka důležitá, odkažte ho na záznamy výslechů
před Subkomisí pro bezpečnost a terorismus (subkomise senátora Dentona) Justiční rady senátu
USA: Marxismus a křesťanství v revolucionářské Střední Americe (18. - 19. říjen 1983).657

Konzervativci na jakékoliv fakultě mají tendenci být zdvořile zticha. Pečlivě si hledí svého a
učí své studenty materiály, které se týkají akademické disciplíny, kterou byly vyškoleni učit. Oproti
tomu liberálové využijí každou příležitost kázat nejnovější socialistický výstřelek, ať už se týká
osnov  daného  předmětu  nebo  ne,  a  ať  už  mají  nebo  nemají  jakýkoliv  formální  výcvik  nebo
expertizu  v dané  oblasti.  A tohle  platí  na seminářích  stejně  jako na  univerzitách.  Proč  se tedy
konzervativci dostávají do problémů? Proč jsou považováni za buřiče a narušitele pořádku? To je
prosté:  liberály hluboce trápí jakýkoliv kontakt s pravdou, i kdyby sebemenší. Pravda je něco, co
rozděluje kampusy. To je v očích administrativy, která je často také liberální (jelikož fakulty jsou
opatrné, aby konzervativce vytřídily už předem), ten zdaleka největší hřích. Administrativa se chce
problémům vyhnout. Celé rozdělení se může vynořit i mimo kampus; administrativa ví, že  dárci
mají tendenci být konzervativnější než členové fakulty a mohli by se přidat k hrstce konzervativců
na fakultě. Výsledek: konzervativní členové fakulty jsou odstraněni, pokud tedy nejsou tak naprosto
neškodní, že nic z toho, co řeknou nebo udělají, nemá žádný důsledek, a to ani na kampusu ani
jinde.

Závěr: Přestaňte svými dary odečitatelnými z daní financovat nepřítele.
Jestli chcete více informací o ekonomických postojích teologie osvobození, odkáži vás na

knihu Ronalda Nashe, Social Justice and the Christian Church (Sociální spravedlnost a křesťanská
Církev,  Mott  Media,  1983).  Jestli  chcete  vidět,  jak  zmučeně kvílejí  lidé,  kteří  obhajují  teologii
osvobození a prohlašují o sobě, že jsou křesťané, když jim někdo ukáže, že Bible učí ekonomii
svobodného podnikání,  nahlédněte do knihy editované Roberem Clousem,  Wealth and Poverty:
Four Christian Views of Economics (Bohatství a chudoba: Čtyři křesťanské pohledy na ekonomii,
InterVarsity Press, 1984). Má esej obhajuje kapitalismus, zatímco zbylí tři přispěvatelé už jen z té
samotné myšlenky řvou, jako by je na nože brali.  Až si  přečtete odpovědi Arta Gishe a Johna
Gladwina, uvidíte, jak zbankrotovaná teologie osvobození je. (Třetí kritik je obyčejný keynesián, ne
liberacionista.)

Pro dobré zdokumentování  činnosti  sandinistů – kterým Nadace Milostivého léta  v roce
1979 poslala peníze – viz  Nicaragua: Christians Under Fire  (Nikaragua: Křesťané pod palbou);
tuto knihu napsal dezertér, který po revoluci konvertoval ke křesťanství (Box 520, Garden City,
Michigan: Puebla Institute), 9 $. Je to dost ošklivý příběh.

Jestli  skutečně  chcete  způsobit  problémy  liberálům  a  humanistům  na  vašem  kampusu,
sežeňte si kopii mé knihy 75 Bible Questions Your Instructors Pray You Won't Ask (75 Biblických
otázek, u kterých se vaši učitelé modlí, abyste se je nezeptali). Institut pro křesťanskou ekonomii s
vámi bude spolupracovat a pošle vám tolik kopií pro studenty na jakékoliv křesťanské vysoké škole
v  Americe,  kolik  budete  chtít,  a  to  za  velmi  nízkou cenu  na  studenta.  Pro  informace o  tomto
programu studentského vzdělávání napište na adresu:

75 Questions Project
Institute for Christian Economics

P.O. Box 8000
Tyler, TX 75711658

657 Subcommittee on Security·and Terrorism; Judiciary Committee of the U. S. Senate: Marxism and Christianity in 
Revolutionary Central America.

658 Pozn. př.: Nabídka dnes už samozřejmě neplatí. Tuto knihu v češtině vydala Antiteze, 2018. 



Dodatek 5

NÁBOŽENSKÉ REPRESE V ETIOPII659

Arcibiskup Abba Mathias

Děkuji  našemu  Stvořiteli  Bohu  Všemohoucímu,  že  mi  dal  tuto  příležitost  promluvit  o
utrpení  milionů  mužů  a  žen  v  mé  zemi,  kteří  byli  vystaveni  náboženskému  pronásledování,
nejbrutálnějšímu porušování lidských práv a nejpustošivějšímu hladomoru v historii Etiopie.

Rád bych využil tuto příležitost poděkovat Centru pro etiku a veřejnou politiku (Ethics and
Public Policy Center) za jeho upřímnou humanitární angažovanost a aktivní zájem o osud milionů
hladovějících etiopanů. Tím, že Centrum pro etiku a veřejnou politiku připravilo tuto konferenci
Bílého domu,  umožnilo,  aby byly slyšeny miliony utlačovaných a hladovějících Etiopanů, kteří
jinak nemají hlas, a to v nejvyšším a nejvýznamnějším sídle moci civilizovaného světa. Rád bych
vyjádřil  svůj  upřímný  vděk  prezidentu  Centra  pro  etiku  a  veřejnou  politikum  Dr.  Ernestu
Lefeverovi, a to za to, že se účastní této konference Bílého domu a za to, že ji vůbec umožnil. Také
bych chtěl  z  hloubi  svého srdce poděkovat  panu Robertu Royalovi  a  dalším členům personálu
Centra pro etiku a veřejnou politiku za jejich úsilí při organizování dnešních úžasných událostí.

 Je  vskutku  potěšující  vidět  tolik  významných  Američanů  jako  panelisty  a  hosty  této
konference Bílého domu, jejíž pozornost se zaměřuje na katastrofickou situaci, které čelí miliony
hladovějících Etiopanů. Děkuji jim za jejich zájem, angažovanost, soucit a, ano, za jejich lidskost.

Děkuji Všemohoucímu Bohu, že mi dovolil sloužit Mu a Etiopské pravoslavné církvi od
doby, kdy mi bylo dvanáct  let.  Opustil  jsem zájem o vezdejší  věci,  a tak jsem nejen vyrostl  v
klášteře  a  sloužil  Etiopské  pravoslavné  církvi  jako  její  pokorný  služebník,  ale  také  jsem  už
čtyřiadvacet let mnichem a sedm let arcibiskupem. Proto se už mnoho let snažím ve jménu Božím a
ve jménu etiopských věřících respektovat a ctít úkol, který mi byl svěřen, tím, že otevřeně hovořím
proti  náboženskému  pronásledování  a  proti  vykořeňování  duchovního,  kulturního  a  sociálního
života mého lidu ateistickým, totalitářským komunismem.

Proto  chci  využít  této  příležitosti,  abych  podal  svědectví,  co  v  posledních  deseti  letech
zažívá etiopský lid a co na něj nepřestává přicházet.

Od chvíle,  kdy se  v roce  1974 chopila  politické  moci  marxisticko-leninistická  vojenská
chunta,  čelí  Etiopská pravoslavná církev,  etiopské katolické církve a  různé protestantské církve
mnohému pronásledování, utlačování a bezpráví.

Už od úplného začátku viděla tato marxisticko-leninistická vojenská chunta, a hlavně její
sovětští mentoři,  křesťanské církve – a především pak Etiopskou pravoslavnou církev a zástupy
jejích následovníků – jako hlavní bašty proti ateistické, marxisticko-leninistické ideologii, kterou se
rozhodli shora v národě prosadit.

  Poté, co si marxisticko-leninistická vojenská chunta vydefinovala křesťanské církve jako
svého úhlavního nepřítele, rozhodla se, že je zničí.

659 Tato řeč přednesená na konferenci na Capitol Hill nesla název „Politika hladomoru: Co by měla Amerika dělat v 
Etiopii?“ (The Politics of Famine: What Should America do in Ethiopia?) Konferenci sponzorovalo Centrum pro 
etiku a veřejnou politiku, 1030 15th Street, N.W., Washington, D.C. 20005.



Aby ateistický režim dosáhl svého hrozivého a ďábelského cíle, přijal a začal uplatňovat
dvousložkovou strategii.  První  část  jeho strategie  volala  po otevřené ideologické kampani  proti
kříži.  Druhý  aspekt  jeho  strategie  vyžadoval  použití  důvtipnějších  nástrojů,  jak  podkopat
náboženská přesvědčení a autoritu Církve, a nakonec tak víru zcela vyhladit.

Svou ideologickou kampaň proti kříži spustil tím, že označil Etiopskou pravoslavnou církev
za nepřítele lidu, za utlačovatele a nepřítele revoluce. Prohlásil, že katolické a protestantské církve v
zemi dělají to samé a obvinil je z toho, že jsou nástroji západního imperialismu, nepřáteli etiopské
revoluce  a  podporovateli  secesionistických  hnutí.  Po  cílených  a  soustředěných  kampaních
nenávistné propagandy proti církvím stát podnikl sebevědomý krok proti křesťanům, o kterém věřil,
že  bude  rozhodující,  smrtelnou  ranou.  Komunistický  režim  skrze  jediný  tah  pera  byrokrata
zkonfiskoval  veškerý  majetek  církví  v  celé  zemi.  Toto  drastické  opatření  režimu  mělo  církve
připravit o materiální prostředky potřebné pro jejich existenci. Režim věřil, že pokud Církev bude
postrádat tyto prostředky materiální podpory pro samotný základ své existence, církve a náboženská
přesvědčení  se  vypaří  do  atmosféry  nenávisti,  kterou  měly  vytvořit  státní  propagandistické
kampaně.  

To se však nestalo! Členové všech církví si udrželi svá místa uctívání a svou víru naživu tím,
že podporovali své církve z vlastních zdrojů. Tyto smělé skutky následovníků Etiopské pravoslavné
církve a  katolických a protestantských církví  zhatily  cíle  režimu.  Právě  v kontextu  neochvějné
oddanosti etiopských křesťanů jejich víře se komunistický režim rozhodl přijít s ještě hrozivější,
tentokrát tajnou operací proti křesťanství v Etiopii. Ve své „přísně tajné“ protináboženské direktivě,
kterou režim rozposlal svým politickým kádrům v září 1982, jasně předložil konkrétní opatření,
která  měla  vymýtit  křesťanství  a  islám  z  Etiopie.  Komunistický  režim  v  tomto  svém  tajném
dokumentu vyjadřuje frustraci nad selháním své strategie, o které doufal, že bude smrtelnou ranou
náboženským přesvědčením. Budu citovat dokument samotný. Píše se v něm, cituji: „ … Doufalo
se, že díky znárodnění veškeré půdy (včetně církevního majetku), tedy díky vítězství, za které lid
zaplatil svou krví, náboženské organizace – zvláště pak církve a mešity – nebudou mít prostředky
na  to,  aby  měly  dostatek  duchovních  a  dalších  náboženských  pracovníků,  aby  mohly  šířit  svá
kontrarevoluční učení, a že v důsledku tato živná půda pro reakcionářství a zneužívání zanikne a
vymře.

„Naneštěstí,  následný vývoj tyto výsledky neměl. Ztráta nezávislých zdrojů příjmu (která
byla jen do určité míry zmírněna dočasnými vládními granty) je neoslabila. Naopak, posílilo je to v
jejich rozhodnosti šířit svou víru a poskytovat duchovní oporu svým následovníkům. Lidé sami se
také skrze dobrovolné sbírky peněz stali zdrojem nezávislé podpory. Církve a mešity více a více
přilákávají velké davy uctívajících, a tak jejich ohrožování revoluce nebezpečně narůstá. Abychom
tedy zajistili, že revoluce bude pokračovat ke svému konečnému cíli, opakujeme, že nemůže být
žádný  naléhavější  úkol,  než  je  okamžité  spuštění  kampaně,  která  povede  k  odstranění  zla
náboženství.“ Konec citace.

 Od vydání této direktivy se komunistický režim zapojil do mnoha skutků náboženského
pronásledování a útlaku. Zmíním jen několik příkladů jeho mnoha zlých skutků proti křesťanství:

1. Komunistický režim zatkl a degradoval Jeho Svatost Abunu Theophila, společně s dalšími
členy Synodu, a nakonec zrušil Synod samotný.

2.  V roce  1976  zatkl  Jeho  Svatost  Abunu  Theophila  a  tři  další  přední  arcibiskupy.  Tři
arcibiskupové  strávili  ve  vězení  6  a  8  let.  Umístění  a  situace  Patriarchy  a  několika  dalších
politických vězňů jsou stále ještě neznámé.

3.  Aba Samuel,  arcibiskup provincií  Hy'coteh a  Butajera,  byl  brutálně zavražděn agenty
režimu. Komunistický režim později tvrdil, že arcibiskup spáchal sebevraždu.

4. Aba Lucas, arcibiskup Arussi, byl unesen tajnou policí a tři roky vězněn. Jeho milost byla
obviněna z rozvratnictví,  protože se pokusila promlouvat proti  kampani režimu s názvem Rudý
teror, která se zaměřovala proti domácí opozici.

5.  Komunistický režim vyhodil  do povětří  řadu kostelů a  náboženských svatyní.  Mnoho
kostelů a sborů předělal na vojenské kasárny. Odstranil z trhů a obchodů kadidlo a svíčky, aby tak
Církev a věřící připravil o bohoslužby. Kněží a mniši byli za promlouvání proti útlaku ze strany



režimu uvězněni a necháni prakticky napospas smrti.
Komunistický režim svévolně propustil následujících 14 arcibiskupů z jejich úřadů: Jeho

svatost
1. Arcibiskup Yohanes z provincie Tigre
2. Arcibiskup Mikael z Eritrey
3. Arcibiskup Gebriale z Wella
4. Arcibiskup Markos z Jogamu
5. Arcibiskup Joseph z Kaffy
6. Arcibiskup Kirloss z Illubaboru
7. Arcibiskup Matheias z Jeruzaléma
8. Arcibiskup Philips, člen synodu
9. Arcibiskup Jackob z Welegy
10. Arcibiskup Endrias z Gondaru
11. Arcibiskup Selama z Gemugofy
12. Arcibiskup Saweros z Šoa
13. Arcibiskup Thimeteous ze Sidama
14. Arcibiskup Atnatious z New Yorku

V roce 1984 měl ateistický, komunistický režim tu drzost dosadit pana Ababawa Yegzawa,
otevřeného a uznávaného marxistu-leninistu ze svých vlastních řad za hlavu administrativy Etiopské
pravoslavné církve. Dosazení pana Yegzawa jako hlavy administrativy Etiopské pravoslavné církve
bylo posledním krokem kontroly církve ze strany komunistického režimu.

Ačkoliv se jedná o jasné a přímé porušení kanonického práva, degradování a přemisťování
arcibiskupů diktuje Ababaw Yegzaw, který je přímo vykazatelný komunistickému režimu.

Od  znásilnění  pravoslavné  církve  komunistickou  chuntou  bylo  ze  svých  arcidiecézí
odvoláno sedmnáct arcibiskupů.

Komunistický režim měl dokonce i tu drzost, aby dosadil komunistického kádra, aby se stal
arcibiskupem etiopského pravoslavného kláštera v Jeruzalémě. Tento komunistický kádr, který byl
dosazen  jako  Aba  Yohanes,  se  nyní  jmenuje  arcibiskup  Athnatious.  Jen  za  posledních  pět  let
komunistický režim odstranil z kláštera v Jeruzalémě pět arcibiskupů.

Z  těch  skutků,  které  jsem popsal,  je  jasně  vidět,  jak  daleko  komunistický  režim  jde  v
ponižování a pokořování Etiopské pravoslavné církve.

Komunistický režim se ve svém pronásledování však nezaměřil jen na pravoslavnou církev.
Stejně kruté tresty a útlak se týkají etiopských katolických a protestantských církví. Zmíním několik
opatření, se kterými režim přišel proti protestantským církvím:

1. Komunistický režim zkonfiskoval jednu z nejsilnějších rádiových stanic – Rádio Hlas
evangelia (Radio Voice of the Gospel).

2. Znárodnil misijní nemocnici Adventistů sedmého dne.
3.  Komunistický režim bez  jakékoliv  kompenzace  zkonfiskoval  nespočet  majetků  církví

držících se protestantské víry.
4.  Zabil  nebo uvěznil  mnoho prominentních protestantských duchovních a následovníků,

včetně Kess Gudinwy Tamsy, hlavy protestantské církve Mekane E. Yesus. Režim také nenechal
jediný kámen neobrácený ve své snaze zničit náboženská přesvědčení. Tíha jeho útlaku dopadla
stejně tak i na etiopské židy a muslimy. Dvě stě osmdesát osm protestantských duchovních je stále
ve  vazbě.  Bylo  zkonfiskováno  tisíc  pět  set  kostelů  a  sborů  a  staly  se  kancelářemi  kádrových
ideologií.

Systematická protináboženská kampaň komunistického režimu utlačuje všechny, kdo věří v
Boha.

 
Občanská válka a hladomor

To,  že  komunistický  režim  etiopskému  lidu  vnutil  cizí,  nepřátelskou,  ateistickou,
marxisticko-leninistickou  ideologii  a  s  ní  související  politiku  nucené kolektivizace  zemědělství,



etiopské národy natolik vzájemně odcizilo,  že posledních deset let  v zemi zuří  občanská válka.
Špatné hospodaření se zdroji země, korupce a špatná politická správa společně se suchem přivedly
zemi k naprostému kolapsu.

Etiopský hladomor
Zatímco ohromující devastaci občanské války a hladomoru v Etiopii mohl v televizi vidět

celý svět, ostatní africké země pronásleduje strašidlo podobného osudu.
Rád bych využil  tuto příležitost  a poděkoval  z hlubin svého srdce lidu Spojených států,

jejich  vládě,  dobrovolnickým  organizacím  a  národům,  vládám  a  dobrovolnickým  organizacím
západního světa za jejich velkorysost, soucit, lidskost a skutky křesťanské lásky, za to, že zachránily
stovky tisíc hladovějících životů v mé zemi.

Kdyby Západ a obzvláště Spojené státy nezareagovaly tak velkoryse, mnoho dalších stovek
tisíc Etiopanů by zemřelo hlady.

Komunistický režim však místo toho, aby byl vděčný a děkoval, že byl zachráněn z trosek,
které v naší zemi udělal, kouše po ruce, která ho krmí. Ale co jiného se dá čekat od bezbožných
vládců?

Ať už bude propagandistická mašinérie komunistického režimu říkat cokoliv, národy Etiopie
nikdy nezapomenou na své přátele v Americe a na Západě, kteří jim přišli na pomoc v hodinách
nejzoufalejší potřeby.

Podle  nejspolehlivějších  zdrojů  je  stávajícím  krutým  hladomorem  ovlivněno  8  milionů
Etiopanů. Podle deníku Washington Post v roce 1984 trpělo hladem tři sta tisíc Etiopanů, a to po
dobu devíti měsíců. Nicméně, chtěl bych všem připomenout fakt, že tato čísla mluví jen o těch,
kterým se podařilo dostat se do potravinových táborů ve vládou ovládaných oblastech.

Nesplnil  bych svou povinnost  všem Etiopanům, kdybych obzvláště  nepoděkoval  vysílací
společnosti BBC, americkým televizním sítím a západním médiím obecně za to, jak výjimečnou roli
sehrály tím, že o katastrofálním hladomoru v Etiopii informovaly své diváky.

Nyní, když jsem jim z hloubky svého srdce poděkoval, rád bych na ně apeloval, aby si ve
svých reportážích osvojily  širší  perspektivu k celé věci.  Ačkoliv obdivuhodně ukázaly rozsah a
vážnost  hladomoru  v  Etiopii,  nevěnovaly  se  jeho  hlavním  příčinám.  To,  co  už  je  zjevné
informovaným pozorovatelům, musí být objasněno i americké a západní veřejnosti. Ačkoliv sucho
je Božím skutkem, aby se takovýto Boží skutek stal katastrofou, jsou k tomu třeba vědomé skutky
mužů a žen. Svět je třeba informovat nebo mu připomenout, že to, co zastavilo jakékoliv pobídky k
produkci jídla a následně vedlo k hladomoru, byla státní zemědělská politika nucené kolektivizace,
nátlaku a  utiskování  farmářů.  To,  co přivedlo Etiopii  na hranici  propasti  naprostého zničení,  je
špatná správa zdrojů země a zneužívání moci ze strany komunistického režimu

Komunistický režim dále poškozoval a ničil produkci potravin v zemi skrze svou politiku
nucených odvodů mladých a schopných mužů, které po stovkách tisíc odváděl z jejich farem do
armády. Útěk nespočtu mužů do okolních zemí, aby se vyhnuli nucenému odvodu, aby tak nemuseli
bojovat  v nekonečné občanské válce,  jen zkomplikoval  problémy okolních zemí,  které  se  o ně
musely nějak postarat.

V  důsledku  náboženského  pronásledování,  obludného  porušování  lidských  práv,
kolektivizace zemědělství, devastujícího hladomoru, režimu, který je pevně rozhodnutý vnucovat
bezbožnou,  cizí  ideologii  po  celé  zemi,  a  v  důsledku  bouřlivých občanských  válek  utekly  dva
miliony  Etiopanů  ze  své  země  do  okolních  zemí  jako  uprchlíci.  Podmínky  těchto  etiopských
uprchlíků v okolních zemích, v Súdánu, Keni, Somálsku a Džibutsku, jsou prakticky totožné jako
situace těch, kdo hladoví v Etiopii samotné.

Modlím se k Bohu a apeluji na svobodu milující národy Západu, aby nezapomněly na bolest,
násilí a agónii, kterými denně trpí muži a ženy v mé zemi.

Kéž Bůh požehná tuto konferenci Bílého domu.
Bůh vám všem žehnej!
Bůh žehnej Americe!



GLOSÁŘ

Následující  seznam  termínů  má  vyjasnit  význam  vyjádření  používaných  v  této  knize.
Několik z těchto definic bylo přejato z knihy Mises Made Easier (Mises snadno a rychle) Percyho
L. Greavese Jr. Tato Greavesova kniha je skvělým zdrojem pro pochopení ekonomiky svobodného
trhu. (Free Market Books, EO. Box 298, Dobbs Ferry, NY 10522; 12 $.)

Anarchie znamená „žádná civilní vláda“ (společnost bez jakékoliv hierarchie); jedná se o utopický
stav bezzákonnosti, která vede k nepokojům a sociálnímu chaosu, po kterém následuje vojenská
diktatura nebo etatistická tyranie (reakce).660 Viz Antinomiánství.

Antinomiánství je „anti-zákon-ství“; jedná se o přesvědčení a praxi, které odmítají Boží zákon jako
standard pro každou oblast života.661 Viz Hřích.

Autonomie znamená „sebe-zákon“; jedná se o přesvědčení a praxi, kdy si člověk sám, samostatně
určuje standardy svého života. Nikdo nemůže být skutečně autonomní, nezávislý na Bohu, jelikož
„v Něm žijeme, pohybujeme se a jsme“ (Sk 17:28). Člověk, který se pokouší žít autonomně, bude
proklet. 

Bankovnictví s částečnými rezervami je běžnou praxí komerčních bank, kdy tyto banky půjčují
více peněz, než kolik ve skutečnosti mají ve svých sejfech. Jedná se o nejsilnější nástroj inflace.
Momentální míra vyžadovaných rezerv (kterou určuje FED) je osm procent. To znamená, že banky
mohou teoreticky půjčit 12,5 milionu dolarů za každý 1 milion dolarů, který skutečně vlastní. Jedná
se o sofistikovaný, zákonem schválený způsob krádeže. A bankám to tak dost vyhovuje. Proč civilní
vlády něco takového dovolí? Protože se jim líbí, že tak mají přístup k méně nákladným půjčkám.
Viz Úvěrová expanze.

Biblický má v této knize dvě použití. V mém použití znamená řídící se zákony Božího Slova. Podle
toho, jak ho používá Ronald Sider, znamená etatismus.

Ceny jsou  určovány  podle  projevujících  se  preferencí  spotřebitelů.  Vysoké  ceny  nestanoví
producenti;  pouze  ukazují  na  to,  že  mnoho  lidí  hodně  chce  zboží  s  vysokými  cenami.  Žádný

660 Pozn. př.: Je potřeba rozlišovat anarchii a anarchismus; anarchie je stav, anarchismus politické přesvědčení.
661 Pozn. př.: Encyclopædia Britannica definuje antinomiánství takto: Antinomiánství (z řeckého anti, „proti“, nomos, 

„zákon“) je učení, které tvrdí, že křesťané jsou milostí osvobozeni od povinnosti řídit se Mojžíšovým zákonem. 
Antimoniáni často odmítají samotný koncept poslušnosti jako zákonický: život dobrých skutků podle nich vychází 
jedině z vnitřního díla Ducha Svatého. Pro konfrontaci antinomiánství, viz Greg Bahnsen, By This Standard: The 
Authority of God's Law Today (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1985; v češtině: Podle tohoto 
standardu: Autorita Božího zákona v dnešní době; Antiteze, 2018).



producent nemůže svévolně stanovit  ceny, jak se mu zlíbí,  protože kdyby jeho ceny byly příliš
vysoké, lidé by prostě koupili něco jiného. Navíc, někdo jiný by začal s výrobou daného produktu
za nižší cenu, aby vydělal uspokojováním poptávky spotřebitelů za cenu, kterou jsou ochotnější
zaplatit.  V  prostředí  svobodného  trhu  budou  ceny  dostatečně  nízké,  aby  zabránily  trvalým
přebytkům, a dostatečně vysoké, aby zabránily trvalým nedostatkům.

Cla jsou formou legalizované krádeže. Vláda zdaňuje importované zboží, a tak zvyšuje jeho ceny,
aby  umožnila  domácímu  průmyslu  „soutěžit“  se  zahraničními  produkty.  Cla  povzbuzují
mezinárodní neefektivitu. Chráněné průmysly nejsou nucené trhem, aby zlepšovaly své produkty
nebo snižovaly své ceny. Cla ubližují spotřebitelům tím, že je nutí utrácet více peněz za produkty,
které jsou méně kvalitní, než ty, které by jim poskytl svobodný trh. Cla ubližují vývozcům, protože
cizinci nemají tak dobrý přístup k tolika dolarům, a proto musí snížit svou spotřebu amerického
zboží.  To  samozřejmě  pomáhá  chránit  neefektivní  zahraniční producenty.  Všude  prohrávají
spotřebitelé.

Černé trhy  jsou trhy pro nakupování a prodávání, které porušuje vládní kontroly cen a předpisy
přídělového  systému.  Obhájci  svobodného  trhu  často  černé  trhy  raději  nazývají  „alternativními
oblastmi nabídky“, jelikož vládní omezení a kontroly jsou v první řadě samy o sobě z biblického
hlediska nezákonné. 

Deismus je začínajícím ateismem. Nejedná se o jasně vydefinovanou myšlenkovou školu,  ale o
obecnou  tendenci  (zvláště  mezi  některými  evropskými  mysliteli  18.  století)  popírat  biblické
principy zjevení, Boží prozřetelnosti, modlitby a biblické etiky. Tento směr obecně chápe autonomní
rozum člověka jako to, co určuje pravdu; svět podle něj funguje podle „přírodních“ zákonů spíše
než podle Boží  nepřetržité vlády.  Ronald Sider  tím, že nebere ohledy na Boží zjevené sociální
zákony, dává najevo silné deistické tendence.

Dělba  práce je  nepostradatelným  požadavkem  směnného  obchodu,  ve  kterém  každý  člen
ekonomiky pracuje v oblasti, ve které může být nejproduktivnějším. Bůh rozdělil jednotlivým lidem
různé  dary;  požadavky  trhu  vedou  lidi  do  těch  aktivit,  o  kterých  očekávají,  že  budou
nejproduktivnější pro společnost jako takovou, a tak i osobně nejprospěšnější. Každý člověk pak
směňuje svůj produkt nebo službu za produkty a služby druhých. Když se lidé specializují na to, co
dělají nejlépe, celková produktivita společnosti se zvyšuje.

Dohody o zboží jsou smlouvy, ve kterých různé národy ustanovují kartely, které kontrolují prodej
„primárních produktů“ (surovin a potravin) za konkrétní ceny, které jsou „stabilizované“ nad tržní
cenou. Stanoví minimální (povolené) ceny. Viz Kontrola cen.

Ekonomie studuje činnost lidí, když cílevědomě a záměrně používají prostředky a nástroje, aby
dosáhli svých zamýšlených cílů. Výchozím bodem křesťanské ekonomie není to, co „funguje“ –
pragmatismus  – ale  příkazy a  zákazy Božího zákona.  Všechny lidské  skutky stojí  před Božím
soudem.  Bůh žehná činnosti,  která  je  v  souladu s  Jeho zákonem,  a  to  v tomto životě  i v  tom
budoucím; činnost, která jde proti Božímu zákonu, je Jím však prokleta, v tomto životě  i v tom
budoucím. Nebiblická ekonomika je morálně špatná, a proto prokletá, a tak nefunguje. Biblická
ekonomie  bere  ohled  na  nedostatek  (Gen  3:15-17),  smlouvu  nadvlády  (Gen  1:28)  a  osobní
zodpovědnost (Fp 2:12). 

Empirismus je  nebiblická  představa,  že  prožitek  a  zkušenost  jsou  jediným  zdrojem  poznání.
Významnými zastánci tohoto pohledu byli například John Locke a David Hume. Oproti tomu Bible
nám říká, že zdrojem poznání je Boží Slovo. Naše zkušenost může pravdu zkoumat jen do té míry,
do  jaké  se  podřizuje  Božímu  Slovu.  Křesťané  začínají  své  hledání  poznání  s  výchozím
předpokladem, že Bible je pravdivá. Viz Předpoklady. 



Etatismus  je  praxe  toho,  kdy je  vládě  postupně dávána  neomezená  moc.  Jedná se  o  porušení
Božího zákona, kdy se vládci snaží hrát si na boha tím, že kontrolují a ovládají životy a činnosti
svých podřízených. Bůh velmi významným způsobem omezil  moc státu.  Když stát  tyto hranice
překračuje,  nárokuje  si  tím božství,  to,  aby  „byl  jako  Bůh“.  Etatismus  je  aplikovanou teologií
Ronalda  Sidera  a  „křesťanských“  socialistů.  Odpověď  na  prakticky  všechny  problémy  života
nehledají u Boha a v řádu zákona, který On sám dává. Místo toho se upínají k všemocnému státu.
Etatismus zahrnuje všechny formy intervencionismu a socialismu. Viz Hřích a Kletba.

Evangelium je „dobrá zpráva“ o Božím Království. Nejedná se pouze o holou zprávu, jak člověk
může být ospravedlněn před Bohem nebo jak může jít do nebe. Je „celou vůlí Boží“ ohledně naší
spásy v Kristu – včetně Jeho panství nad námi a Jeho příkazů pro každý aspekt našich životů. Proto
poselství evangelia zahrnuje povolání k pokání z bezbožných ekonomických a politických praktik, a
také  vysvětlení  toho,  co  Bůh  v  těchto  oblastech  požaduje.  Římští  císaři  se  nechali  nazývat
Spasitelem,  Pánem a Bohem; to, že raná Církev tyto tituly vztahovala na Ježíše Krista, znamenalo
vyhlášení války falešnému náboženství etatismu. Evangelium je celým učením Písma v tom, jak
ovlivňuje všechny oblasti a aspekty života, a zaměřuje se na Ježíše Krista jako na Pána.

Federální  rezervní  systém je  centrální  banka  Spojených  států,  vytvořená  Aktem  o  Federální
rezervě z roku 1913. (K tomuto Aktu bylo od té doby přidáno více než 100 dodatků, které zásadním
způsobem ještě zvýšily moc FEDu.) FED má pod kontrolou peněžní zásobu a úvěry, které řídí podle
politiky administrativ, které je momentálně u moci. Vytváří  peníze z ničeho a skupuje federální
dluh.  Vláda  pak  tyto  nové  peníze  utrácí.  Činnost  FEDu tedy  způsobuje  stále  větší  bezcennost
dolaru. Viz Úvěrová expanze, Bankovnictví s částečnými rezervami a Inflace. 

Hodnota je  soud,  který každý člověk vynáší  ohledně toho,  jak jsou pro něj  různé  věci  cenné.
Důležitost věcí posuzujeme podle svých vlastních stupnic hodnot, a tyto stupnice hodnot se odrážejí
v  tom,  jak  jednáme.  Je  nutné  si  uvědomit,  že  hodnota  nespočívá  ve  zboží  nebo službách jako
takových, ale v mysli  lidí.  Všichni si různých věcí ceníme různě.  To neznamená, že všechno je
relativní nebo že nezáleží na tom, čeho si ceníme. Všichni staneme před Bohem a budeme souzeni
za naše myšlenky a skutky; a On sám určil konečnou hodnotu všeho na světě. Ale pointou toho, že
hodnota je subjektivní, je to, že nemůžeme arbitrárně stanovit ceny, jako kdyby tržní ceny věcí byly
definitivní  a  trvalé.  Hodnoty  se  mění  podle  toho,  jak  se  mění  lidé,  jak  se  přeskupují  jejich
hodnotové žebříčky a váhy podle toho, co si myslí, že zrovna potřebují nebo postrádají. Například,
někdo, kdo bydlí v Anchorage na Aljašce, si bude pravděpodobně cenit sněžnic více než někdo, kdo
žije v San Diegu; lovec kožešin v Anchorage si jich pravděpodobně bude cenit víc než bankéř z
toho samého města; a lovec kožešin, který potřebuje nový pár, si jich pravděpodobně bude cenit víc
než  jiný  lovec  kožešin,  který  právě  dostal  k  Vánocům  tři  páry.  Ještě  jednou:  Hodnota  není
inherentní, přirozená, objektivní. Hodnotu připisují lidé. Ve světě neustálé změny neexistují žádné
pevné ekonomické vztahy.

Humanismus je systém, jehož základním předpokladem je, že základem pro posuzování dobra a zla
jsou hodnoty a zájmy člověka, který se prohlásil za autonomního. Jedná se o odmítnutí podřídit se
standardům Božího zákona. Humanismus je obecně synonymní s antinomiánstvím a autonomií (viz
výše). Viz také Hřích.

Hřích je něco, co Bible definuje jako „bezzákonnost“ (1. J 3:4).662 To znamená, že hřích znamená
dělat něco, co Boží zákon nedovoluje, nebo nebýt poslušný vůči tomu, co Boží zákon přikazuje. V

662 Pozn. př.: V originále je v této pasáži řecký výraz ἀνομίαν, anomian, tedy bezzákonnost; v češtině tento překlad 
používá Pavlík, blíží se mu i ČEP a BK, v angličtině například překlady ESV, RV, NASB, KJV, NKJV. ČSP je zde 
nekonzistentní, protože na řadě dalších míst (např. Mt 23:28; 24:12; 2. Te 2:3, 8) tento výraz překládá jako 
„bezzákonnost“.



kontextu důrazu a zaměření této knihy je kriticky důležité si uvědomit, že Bible přikazuje vládám,
aby trestaly zločince a chránily lidi, kteří se zákonu podřizují. Když se naši vládci neřídí těmito
příkazy, hřeší. A Bible vládám nedovoluje spravovat ekonomiku nebo zasahovat do trhu. Když naši
vládci takové věci dělají, hřeší. Program Ronalda Sidera je ve skutečnosti voláním po ještě větší
neposlušnosti. Jeho kniha stojí na premise, že hřích je prospěšný.

Inflace je činností, v rámci které vláda uměle zvyšuje peněžní zásobu. Lidově se takto označuje
zvýšení cen.  To je však matoucí a jedná se o pohodlný způsob, jak mohou politici  nasměrovat
pozornost  od  skutečného problému,  tedy od způsobu,  jak  centrální  banka financuje  rozpočtové
deficity národní vlády. Vyšší ceny jsou důsledkem inflace. Když vláda zvýší peněžní zásobu (ať už
skrze tisk nových bankovek nebo skrze úvěrovou expanzi), kupní síla každého dolaru se sníží, a
obchody tak musí zvýšit ceny, aby vyrovnaly své vlastní zvýšené náklady. Inflace také zkresluje
ekonomické  výpočty:  jejím  důsledkem  jsou  špatné  investice  s  „penězi“,  které  ve  skutečnosti
neexistují. Jediný, kdo má z inflace prospěch, jsou ti, kdo se k novým penězům dostanou jako první,
a tak mohou nakoupit dříve, než se zvýší ceny. Jak inflace pokračuje, ceny se začnou zvyšovat
rychleji,  než jak se zvyšuje objem peněz. To nakonec vede k poslední fázi inflace: k běsnícímu
spěchu zbavit  se peněz výměnou za jakékoliv skutečné zboží.  (K vyléčení  inflace se vláda jen
potřebuje  zbavit  centrální  banky,  požadovat  stoprocentní  rezervy  u  všech  komerčních  bank  a
odvolat všechny své zákony o zákonných platidlech.)

Tato poslední fáze nastala v Německu v roce 1923, kdy hodnota německé marky padla na
jednu triliontinu hodnoty, jakou měla v roce 1914. V Maďarsku po druhé světové válce padla kupní
síla penga na hodnotu, která se pravděpodobně nedá srovnat s vůbec ničím v historii: ceny během
necelého roku vzrostly 399,62 x 1021krát. Vláda začala tisknout bankovky o hodnotě sto kvintilionů
peng, jejichž kupní síla i tak byla mnohem nižší než síla  jednoho penga před počátkem inflace.
Pointou je, že  inflace je vždycky způsobená vládním rozšířením peněžní zásoby, které jde ruku v
ruce s bankovnictvím částečnými rezervami, tedy s vládou licencovaným a schváleným systémem
penězokazectví. 
 
Institucionální nezaměstnanost je výsledkem toho, když vláda zasahuje do dobrovolných dohod o
mzdách. Nezaměstnanost se tak místo toho, aby byla dočasným jevem, stane trvalým fenoménem,
který vyplývá z vládních nařízení, že mzdy musí začínat na určité hranici. Všichni, jejichž práce má
nižší hodnotu, než kolik je tato hodnota, jsou tak ze zákona nezaměstnatelní. Viz Odborové svazy,
Zákony o minimální mzdě a Přebytky.

Intervencionismus je vládní praxe intervencí, neboli zasahování do trhu tím, že stanoví pravidla a
nařízení  (např.  zákony o  cenách a  mzdách)  nebo  poskytuje  službu,  kterou jí  Bible  nedovoluje
vykonávat  (např.  daněmi  financovanou  zdravotní  péči  a  sociální  péči  či  vzdělávání).  Musíme
pamatovat na to, že intervence vedou k dalším intervencím; to znamená, že když vláda sníží ceny
mléka, následně bude muset snížit ceny krmiva pro dobytek, poté ceny zemědělského vybavení a
tak dále, dokud neskončí v naprostém socialismu (je to jako zakrývání lží dalšími a dalšími, většími
lžemi – skutečnost vás neustále dohání). Viz Socialismus.

John  Maynard  Keynes  [ˈkeɪnz]  byl  obhájcem  teorie,  že  řešením  nezaměstnanosti  je  cenová
inflace. Tvrdil, že když bude k dispozici více papírových peněz a úvěrů, bude snadnější zaměstnat
více lidí – i když bude skutečná kupní síla nižší. Pracující přijmou nižší skutečné mzdy (méně zboží
a  služeb),  a  tak  je  zaměstnavatelé  zaměstnají.  Uvědomil  si,  že  pracující,  kteří  nemají  tituly  z
ekonomie,  si  rozdílu  nevšimnou.  Lord  Keynes  zemřel  v  roce  1946.  Od  té  doby  dostává  svou
spravedlivou mzdu. (Keynes byl homosexuál, který měl slabost pro malé, špatně placené, tuniské
chlapce. Právě to byl jeho způsob, jak bojovat s nezaměstnaností v nerozvinutém národě.) 

Kapitalismus  je  marxistický výraz pro  křesťanskou společnost.  Jedná se o systém soukromého
vlastnictví a kontroly nad výrobními prostředky i  nad plody produkce,  který stojí  proti  politice



vládního vlastnictví či kontroly. Viz Svobodné podnikání. 

Kapitalisté jsou lidé, kteří buď investují do podnikání nebo brání a obhajují kapitalistický systém.

Kapitál  je čistý souhrn veškerého zboží, majetku a úspor vlastněný člověkem, který se podílí na
trhu. Kapitál může být shromažďován pouze skrze spoření a zvyšování přísunu kapitálového zboží.
Viz Spoření.

Kapitálové zboží jsou věci jako nářadí, stroje a budovy – již vyprodukované „výrobní faktory“ –
které činí práci produktivnější tím, že snižují čas a energii, které jsou třeba k dosažení produkčních
cílů. (Sider se drží bludu, který říká, že produkce, která si žádá více těžké práce – neboli produkce,
která je méně produktivní – je morálně nadřazená; viz  Bohatí křesťané, s. 54, 230 [s. 47, 237].
Faktem však je,  že  zvýšení  produktivity  práce  znamená zvýšení  množství  majetku  na  osobu a
příležitostí zaměstnání. Peníze, které producent ušetří tím, že najme méně pracovníků, utratí jinde, a
tak  zaměstná  pracovníky  v  jiném  průmyslu.  Viz  Henry  Hazlitt, Economics  in  One  Lesson
[Ekonomie v jedné lekci], k. 10.)

Kletba je Boží soud nad těmi, kdo jsou vůči Němu neposlušní. Jak popisuje Deuteronomium 28:15-
68, Kletba může mít mnoho forem. Ačkoliv nemůžeme předpokládat,  že  vztah  jednotlivce vůči
Bohu se vždy odráží v jeho vnější situaci, to, co můžeme obecně a pravidelně pozorovat, je, jak se
prokletí Božího zákona projevují v nepřítomnosti materiálních požehnání na úrovni společností; také
si  můžeme všimnout,  že  v  kulturách,  které  jsou  dlouhodobě  neposlušné  vůči  Bohu,  dochází  k
většímu  výskytu  přírodních  katastrof.  Bůh  ve  své  milosti  kletbu  snímá  v  reakci  na  pokání  a
poslušnost dané kultury (2. Le 7:13-14).

Komodity jsou věci, skutečné zboží, které si lidé cení. Například papírové peníze nejsou komodita:
peněz ve své peněžence si neceníte podle skutečné hodnoty papíru, ale podle toho, co doufáte, že
tento papír představuje (schopnost nakupovat zboží). Ale komoditní peníze (zlato nebo stříbro) jsou
ceněné podle toho, že samy o sobě jsou komoditou. Viz Peníze a Hodnota.

Komunismus je  obecně synonymní  se  socialismem,  ve  kterém veškerou ekonomickou aktivitu
kontroluje stát. Komunisté tento výraz od roku 1928 používají jako označení pro svůj vyznávaný cíl
socialismu, kdy majetek bude ve společném vlastnictví všech a nebude třeba žádná civilní vláda.
Tento  cíl  je  nebiblický a  neuskutečnitelný  a  žádný socialistický stát  se  nijak vážně  nesnaží  ho
dosáhnout. Viz Socialismus.

Kontrola cen je označení pro vládní opatření, která stanoví buď maximální nebo minimální cenu
konkrétních položek. (Z nějakého důvodu je tato praxe často označována jako „fair trade“, tedy
„spravedlivý obchod“, což znamená, že je nespravedlivé, aby lidé obchodovali na dobrovolné bázi.)
Bible nic takového státu nedovoluje, a proto kontrola cen nikdy nefunguje. Cena, která je stanovená
nad cenu svobodného trhu, povede k přebytkům, protože ji bude ochotno zaplatit jen málo lidí. Cena
stanovená  pod  tržní  cenou  způsobí  nedostatky,  jelikož  producenti  nebudou  schopni  zboží
produkovat. (Jestliže se vlády zařídí podle Siderovy rady a ustanoví cenové stropy, možná začnou
tím, že ocení jeho knihu na 10 centů. Kvůli chudým, samozřejmě.) Kontrola cen dokáže jen přidat
na lidské bídě. Hlavním důvodem cenových kontrol není zmírnit chudobu, ale zvýšit moc vlády. Viz
Etatismus.

Krize se v mnohém podobá stavu, do kterého se dostane narkoman závislý na heroinu, který se
snaží  svého návyku zbavit.  Když se  obchod dostane  „na  vrchol“  díky  rozmachu způsobenému
inflací, nafukováním měny, trh si nakonec musí projít „abstinenčními příznaky“: velkým snížením
obchodní aktivity, masovou nezaměstnaností a strádáním, když se trh znovu přizpůsobí realitě, tedy
nenafouknuté  poptávce.  Krize  nejsou  způsobené  svobodným trhem,  ale  vládními  intervencemi,



zvláště pak inflací ze strany centrální banky a úvěrovou expanzí ze strany komerčních bank (kdy
lidé  investují  padělané  „kouzelné  peníze“).  Inflační  nárůsty  nutně  končí  v  krizích.  Krize  je
bolestivou, avšak nutnou procedurou; jakýkoliv pokus do ní nějak zasahovat jen prodlouží trýznivé
symptomy inflace. Jen počkejte několik let a uvidíte, jaké to je.   

Laissez-faire znamená „nechat věci na pokoji“. Jedná se o synonymum pro svobodný trh, který by
měla vláda nechat na pokoji. Trh je vymezený civilními zákony: Bible nedovoluje, aby se na trhu
dělo cokoliv jen proto, že je někdo ochotný za to zaplatit. Mělo by být například ilegální, aby si
homosexuálové kupovali sexuální služby od dětí výměnou za heroin. Ale obecně platí, že funkcí
vlády  je  chránit  lidi  a  trestat  zločin.  Vláda  musí  prosazovat  Boží  zákon.  Jinak  ale  vláda  musí
„nechat věci na pokoji.“

Libertariánství je název filozofie, která v oblastech ekonomie a politiky zastává mnoho biblických
postojů. Ale těm, kdo se nazývají libertariány, obvykle moc nesejde na křesťanství ani na zákonech
Bible;  jen  chtějí,  aby jim vláda  slezla  z  hřbetu.  Uvědomují  si,  že  biblický systém svobodného
podnikání bez vládních zásahů dobře funguje, ale nelíbí se jim biblické zákony, které jdou ruku v
ruce  s  ním.  Takže  ačkoliv  mnoho  z  toho,  co  říkají,  je  ekonomicky  přesné,  jejich  základním
principem je anarchie a antinomiánství. Například: chtějí, aby vláda přestala kontrolovat a stanovit
ceny (správně); ale nechtějí, aby vláda trestala homosexuály, cizoložníky a potratáře (nesprávně). 

Marxismus je  filozofie  Karla  Marxe  (1818-1883),  který  napsal  Das  Kapital,  pravděpodobně
nejslavnější nečtenou knihu na světě, možná s výjimkou Darwinova Původu druhů. Marxismus učí,
že každý, kdo bohatne,  bohatne na úkor chudých. Marxismus učí,  že práce je jediným zdrojem
hodnoty. Marxismus učí, že vlastníci země by měli být vyvlastněni a že veškerý majetek by měl být
ve společném vlastnictví, musí být společně „vlastněn“ všemi. Marxismus učí, že lidé by měli mít
jen to, co potřebují. Dnes už některé z těchto idejí znějí až podezřele důvěrně. 

Merkantilismus byl populární v 16. a 17. století. Jedná se o teorii, že jestliže nějaký národ bohatne,
je to na úkor jiného národa. Merkantilisté si mysleli, že jestliže nějaká výměna někomu prospěla, je
to jen proto, že druhého ošidil. Proto říkali, že vláda musí zasáhnout a udělat věci spravedlivými –
tím, že zvýhodní jednu skupinu před jinou. Výsledkem je, že neprofituje nikdo kromě vlády a těch,
které vláda dotuje. Merkantilisté občas používali z kontextu vytržené biblické verše, aby si obhájili
svou politiku státních intervencí. Žel, dělají to i někteří moderní merkantilisté. To má tendenci lidi
mást; nicméně, prodává to knihy.

Měna jsou peníze nebo náhražky peněz. Jediný způsob, jak mít poctivou měnu, je to, když peníze
jsou skutečné peníze (viz Peníze). Je snažší s sebou nosit papír než mince a slitky, ale pevná měna
bude krytá „tvrdými“ penězi (zlatem nebo stříbrem) a plně vyplatitelná v těchto tvrdých penězích.
Papírové  peníze  by  měly  být  „stvrzenkou  ze  skladiště“  za  konkrétní  komoditu:  měly  by  být
stoprocentně  kryté  rezervami.  Vládní  monopol  v  oblasti  peněžnictví  není  možné nijak  biblicky
ospravedlnit.  To, co by mělo být dovoleno, je dobrovolná výměna mnoha druhů mincí, slitků a
stvrzenek (svěřeneckých prostředků) při volně se měnících směnných poměrech (cenách).

Monopol znamená situaci, kdy má jeden člověk nebo jedna skupina výhradní kontrolu nad něčím,
co chtějí ostatní. Jestliže vláda ovládá trh a zakazuje lidem, aby směňovali podle svých vlastních
přání,  jedná  se  o  monopol.  V prostředí  svobodného  trhu  každý,  kdo  má  velké  zisky,  přitáhne
konkurenci; a tato konkurence s ním bude soutěžit tím, že nabídne srovnatelný produkt za nižší
cenu. Jediný způsob, jak zabránit tomu, aby úspěšná iniciativa měla konkurenci, je to, že stát danou
konkurenci zakáže zákonem.  To, co vytváří monopoly, je vždycky vláda. Monopol nikdy nemůže
existovat v prostředí svobodného trhu; jedinou možností je, že si spotřebitelé prostě nemyslí, že
stojí  za  to  kupovat  si  alternativní  produkt.  Příklad:  99% podíl  společnosti  Arm & Hammer  na
americkém trhu jedlé sody. Ptáte se: „A co jako?“ Přesně tak. 



Nabídka  je  udávána  ochotou a  schopností producentů  prodávat  zboží.  Určuje  ji  poptávka
soutěžících  spotřebitelů,  kterou  ukazuje  cenový  systém svobodného  trhu.  Budou  se  vyrábět  ty
produkty, které spotřebitelé chtějí nejvíce. Jedinečnou charakteristikou kapitalismu je to, že zboží je
poskytováno podle potřeb běžných lidí. Navštivte dům jakéhokoliv běžného pracovníka v této zemi
a zjistíte, že prakticky veškerý jeho majetek byl dodán „velkými firmami“. To, co dělá z velkých
firem velké, je ta prostá skutečnost, že efektivně naplňují potřeby mas. Masová výroba, nízká marže
na prodej a masový trh vedou k velkému bohatství. Jestli věříte, že některé produkty – například
gotické romány – by se neměly vyrábět, není to o tom, že se budete snažit zastavit jejich nabídku;
cílem je zastavení poptávky po nich. A jediným biblickým – a efektivním – způsobem, jak zastavit
poptávku  po  nich,  je  to,  že  srdce  lidí  budou  proměněna  evangeliem.  Lidé  pak  přestanou  číst
únikovou literaturu a začnou číst dobré knihy. Nabídka se scvrkne kvůli nedostatku poptávky, který
bude důsledkem změněných hodnot. (Samozřejmě, tohle bude nutně znamenat, že lidé přestanou
číst i škodlivější druhy únikové fikce, a tak si Ron Sider bude muset najít nějakou jinou obživu.) Viz
Poptávka.

Nacista je zlidovělý výraz pro člena Národně socialistické německé dělnické strany Adolfa Hitlera.
Nacisté  věřili,  že  kapitalismus  je  nespravedlivým,  vykořisťujícím systémem;  že  vláda  by  měla
spravovat a řídit ekonomiku; že kontrola cen a zákony o minimální mzdě jsou dobré; a že úvěrová
expanze je jednou z cest k prosperitě země. Byli byste ohromeni, jak populární tyto představy pořád
jsou.

Nadvláda je povinností a zodpovědností člověka podmaňovat zemi k Boží slávě. Pro Adama to
znamenalo tři hlavní úkoly: produkci zboží, vědecké zkoumání a estetické úsilí. Skrze dělbu práce,
kdy se každý člověk učí specializovat v konkrétním oboru v těchto oblastech, se dílo nadvlády
může významným způsobem šířit a podporovat. Tím, že se člověk vzbouřil proti Božímu zákonu,
opustil  tuto  svou  povinnost;  a  čím  otevřeněji  vzpurná  je  konkrétní  společnost,  tím  méně  této
nadvlády  (v  biblickém  slova  smyslu)  bude  uplatňovat.  Právě  to  je  biblickým  vysvětlením
takzvaných  „primitivních“  kultur:  nejsou  chronologicky  primitivní  –  jsou  dekadentní  a
zdegenerované.  Jejich  předci  se  odvrátili  od  Božího  zákona,  který  byl  známý Noemovi  i  jeho
synům; a čím více odpadli, tím méně byli schopni se vypořádat se svým prostředím (viz  Kletba).
Božímu lidu, který je znovu stvořen k Božímu obrazu, je obnoven tento mandát nadvlády, a díky
tomu je podrobování země znovu možné. Viz Požehnání.

Nedostatky jsou vždy důsledkem cenových kontrol. Tržní cena na svobodném trhu zajišťuje, že
zboží  bude směřovat  tam,  kde je  po něm největší  poptávka – tam,  kde  jsou lidé  nejochotnější
obětovat  své  jiné  koupě,  aby  daný  produkt  získali.  Například,  v  mrazivém  roce  1977  vládou
kontrolovaná cena zemního plynu zabránila lidem, aby zaplatili vysoké ceny za to, aby dostali plyn.
Vyšší ceny by bývaly motivovaly producenty, aby lidem, kteří zoufale potřebovali zatopit, dodali
plyn, zatímco lidé v teplejších klimatech by omezili svou spotřebu, protože nepotřebovali topit až
tolik,  aby byli  ochotni  platit  vyšší  ceny.  Ale  kvůli  cenové kontrole  lidé,  kteří  potřebovali  plyn
nejvíce, nebyli schopni ho získat tím, že by si za něj připlatili. Cena zůstala na „spravedlivé“ úrovni,
a tak lidé umrzli k smrti. Díky výhodám, které jim vláda zajistila, však ušetřili však na svém účtu za
plyn 20 %.

Nekryté bankovky (fiat měna) vychází z biblického záznamu o stvoření, kdy Bůh řekl (v latinském
překladu) „Fiat lux,“ což znamená „Budiž světlo.“ Vláda řekne „Fiat doláče! Budiž peníze!“ Dělá
to tak, že tiskne papírové peníze nebo expanduje úvěry za hranici toho, na co má zlaté nebo stříbrné
rezervy. Jedná se o moderní formu alchymie, ve které vládní kouzelníci proměňují obyčejné kovy
ve zlato. Vláda ví, že její kouzelné peníze jsou ve skutečnosti bezcenné, a tak je podepírá zákony o
„zákonných platidlech“ a nutí lidi, aby je přijali. Fiat měna je krádež. Viz Inflace.



Odborové  svazy jsou  gangy  zákonem  schválených  kriminálníků  a  gangsterů.  Nevěří,  že  by
zaměstnavatelé a zaměstnanci měli mít svobodu v tom, jakou smlouvu spolu uzavřou. Nedovolují
lidem  mimo  tyto  svazy  prodávat  svou  práci  za  nižší  mzdy.  Vytvářejí  tak  institucionální
nezaměstnanost, protože jsou zároveň silnými a důraznými obhájci zákonů o minimální mzdě. Tím,
že nutí zaměstnavatele, aby zvýšili mzdu nad cenu na svobodném trhu, zvyšují výrobní náklady, což
znamená  nižší  produkci  a  vyšší  cenu  pro  spotřebitele.  Na  tom,  aby  pracující  smlouvali  se
zaměstnavateli o mzdách, není nic špatného. To, co je špatně, je, že odbory jsou schopné dostat na
svoji stranu stát. To znamená, že smlouvání se děje namířením hlavně zbraně. Skutečnost, že se
vláda staví na jejich stranu, také znamená, že odbory obvykle mohou vyhrožovat těm, kdo se staví
proti nim, terorizovat je a dokonce je i zabít, a to bez toho, že by jim ze strany státu hrozil trest.
Jejich skutečným protivníkem však nejsou zaměstnavatelé, ale pracující, kteří jsou ochotni pracovat
za nižší mzdy, než jaké pro sebe chtějí odboráři.

Osvobození má znamenat „dát lidem svobodu“. Socialisté tento výraz však používají k označení
revoluce,  která vede k tomu, že všichni jsou pod kontrolou státu.  Když tedy  osvobození prostě
přeložíme,  vyjde  nám  tyranie a  diktatura.  „Teologie  osvobození“  je  dnešní  verzí  této
revolucionářské perspektivy.

Peníze jsou komodita, skutečná věc, které si lidé cení. Jsou tou nejlépe směnitelnou komoditou. V
Bibli  jsou  peníze  vždycky zlato  a  stříbro.  Peníze  velmi  usnadňují  výměnu,  jelikož  lidé  mohou
vyměnit  své zboží za peníze a použít  peníze,  aby si  koupili  jiné věci,  které  chtějí.  Peníze také
pomáhají lidem spočítat tržní hodnotu jejich produktů a umožňují jim jasněji rozpoznat jejich zisky
a ztráty.  Papírové peníze původně vůbec nejsou peníze.  Jsou  náhražkou peněz a jsou užitečné,
protože je těžké složit si mince do peněženky. Ale jestli jsou papírové peníze poctivé, vždy budou
kryté příslušným množstvím skutečných, „tvrdých“ peněz a budou v nich kdykoliv vyplatitelné.
Mělo by se jednat o „potvrzení ze skladiště“. Papírové peníze, které máte teď, nejsou kryté ničím
kromě vládního slibu, že jsou dobré – což je důvod, proč každý dolar, který máte teď, ve srovnání s
kupní silou dolaru z roku 1932, má nižší hodnotu než pěticent.663 Mnoho optimistických ekonomů si
myslí, že v roce 1990 dolar ještě nebude zcela zničený. Mnoho optimistických ekonomů je také
zapojeno do vysokoškolských penzijních programů. Mnoho optimistických ekonomů brzy dostane
jedinečnou lekci z ekonomie. Není vzdělávání úžasné? 

Podnikatelé jsou  ti,  kdo  jednají  v  přítomnosti,  aby  vytvořili  lepší  a  žádoucnější  situaci  v
budoucnosti. Jednají, protože věří, že nedělat nic nového by nebylo tak prospěšné. V tomto smyslu
je do nějaké míry podnikatelem každý, protože spekuluje ohledně neznámé budoucnosti a jedná
podle ní. V obchodní terminologii je podnikatel někdo, kdo směřuje výrobní faktory tak, aby dosáhl
požadovaného  výsledku  tím  nejefektivnějším  a  nejziskovějším  způsobem.  Ale  měli  bychom si
pamatovat, že „profesionální“ funkce podnikatele se kvalitativně neliší od činnosti kohokoliv, kdo
používá a rozděluje své zdroje podle toho, jakou očekává budoucnost. Podnikatelé jsou specialisté v
oblastech riskování a ekonomického předvídání.

Poptávka je ochota a schopnost spotřebitelů utrácet peníze. Můžu si přát mít flotilu jachet, ale to
není  poptávka,  pokud nejsem ochotný a schopný si  ji  koupit.  Spotřebitelé  skrze svou poptávku
(produkci) diktují, jaké zboží se v důsledku bude vyrábět a za jakou cenu. Jestliže se neočekává, že
poptávka  bude  dostatečná  na  to,  aby  producentům zaplatila  produkci  daného  zboží,  toto  zboží
nebude vyrobeno. To znamená, že zboží, které je k dispozici, je to, o kterém producenti věřili, že
úhrn spotřebitelů ho bude chtít  nejvíce.  Navíc,  poptávka spotřebitelů určuje mzdy pracujících v
jednotlivých odvětvích průmyslu tím, že ukazuje tržní hodnotu produktu dané práce, a tak i tržní
hodnotu  práce,  která  je  třeba  k  jeho  produkci.  Není  možné  dlouho  „zneužívat“  práci,  jelikož
konkurenční producenti nedovolí jedné firmě, aby profitovala tím, že bude platit nižší  než tržní

663 Pozn. př.: Pro ilustraci, mezi lety 1990 a 2010 se kupní síla koruny snížila 4,5násobně (s průměrnou meziroční 
inflací 7,8 %).



mzdy. Konkurenční zaměstnavatelé zvyšují mzdy. 

Pozemková reforma je socialistický eufemismus pro to, když vláda krade půdu některým lidem a
dává ji jiným. Nazvat krádež jiným jménem nemění fakt, že je krádeží.

Požehnání jsou darováním či věnováním něčeho. Boží požehnání vůči Jeho lidu je především v
tom, že mu dal spasení skrze svého Syna. To vede k dlouhodobým materiálním požehnáním, jelikož
věřící společnost se podřizuje Božímu zákonu (Ef 1:3; Dt 28:1-14; Př 10:22, 28:20; Mal 3:10-12).
Boží lid je požehnaný narůstající nadvládou nad zemí, a když lidé zbožným způsobem rozvíjejí její
zdroje, země jim nese hojnost plodů.

Produktivita je  rychlost,  s  jakou  je  produkováno  požadované  zboží.  Produktivita  může  narůst
pouze tak, že narostou výrobní faktory, které se věnují produkci toho, co spotřebitelé chtějí. To, co
spotřebitelé  chtějí,  ukazují  ceny  na  svobodném  trhu.  Jestliže  jsou  tyto  informace  zkreslovány
cenovými kontrolami nebo inflací měny, producentům to znemožňuje se přesně rozhodovat ohledně
toho, co vyrábět. Vysoké produktivity lze dosáhnout pouze ve svobodné společnosti, kde producenti
mají osobní, přímou motivaci uspokojovat poptávku spotřebitelů. 

Prostý život je výraz, kterým Ronald Sider označuje život na úrovni životního minima. Jak už jsem
v této knize poukázal, tento koncept je naprostým podvodem, protože ačkoliv ho Sider prezentuje
jako dobrovolnou volbu, ve skutečnosti zamýšlí, aby ho vláda vnutila naprosto všem. Je tu i další
důvod, proč socialisté chtějí, abychom žili „prostě“. Uvědomují si, že socialismus nedokáže vést k
ekonomickému pokroku a že socialistická ekonomika není nic jiného než udržovaná stagnace, tedy
kromě chvílí, kdy se ekonomika smršťuje nebo zcela rozpadá. Zatímco nás tedy připravují na Ráj
pracujících,  chtějí,  abychom si  zvykli  „obejít  se  bez  toho“.  Když  totiž  budou zcela  prosazeny
socialistické  principy,  to  jediné,  co  budeme  dělat,  bude,  že  „se  bez  toho  obejdeme“.  Bude  to
znamenat trvalý nedostatek všeho, s výjimkou hladovění, smrti a státem vyžadovaných formulářů se
čtyřmi opisy.

Přebytky se objevují, když vláda stanoví cenu, která je vyšší než tržní cena. Když je cena příliš
vysoká, lidé produkt nebudou kupovat. Na druhou stranu, vysoké ceny nalákají na trh prodejce.
Velmi jasným příkladem je minimální mzda, která je státní kontrolou ceny práce. Práce je tak drahá,
že producenti nenajmou pracovníky, jejichž produktivita má nižší cenu, než kolik stojí zaměstnat je.
To  vytváří  „přebytek  pracovní  síly“,  který  nazýváme  nezaměstnaností.  Jsou  miliony  těchto
přebytečných pracovníků, kteří by byli schopni si najít práci, kdyby byla opuštěna kontrola cen.
Přebytky vždycky způsobuje kontrola cen. Viz Kontrola cen a Nedostatky.

Předpoklady či  výchozí  předpoklady jsou představy a  porozumění,  které  máme  předtím,  než
přemýšlíme. Když přemýšlíte o problému, už jste předpokládali, že jste schopni uvažovat logicky.
Křesťané předpokládají, že Bible je pravdivá, že Boží Slovo je standardem pravdy pro naprosto vše.
Vědí,  že  bázeň  před  Hospodinem  je  počátkem poznání  v  každé  jedné  oblasti.  Nekřesťané
předpokládají, že standardem pravdy je rádoby autonomní rozum člověka. Když budete pozorovat,
jak se člověk vypořádává s problémem, poznáte podle toho jeho předpoklady. Začíná na základě
Bible a pokračuje z tohoto místa, nebo začíná někde jinde? Snaží se uvažovat podle Božích zákonů,
nebo se snaží vykládat Boží zákony podle nějakého jiného standardu? Říct, že Bible je Boží Slovo,
opravdu nic moc neznamená, jestli zároveň říkáte, že Bible nemá odpovědi na ekonomické otázky.
Ronald Sider nevěří, že by nám Bible dávala „plány“ pro fungování ekonomiky. To znamená, že
když píše o ekonomii, jím navrhované politiky nevycházejí z Bible. V důsledku existuje jen jediný
jiný zdroj.  

Psychický zisk nijak nesouvisí s placením vykladačů a psychiků. Tento výraz označuje osobní,
subjektivní  pocity lidí (tedy nikoliv nutně finanční stránku věci), které jsou pro ně odměnou při



usilování o konkrétní cíl nebo při jeho dosažení. Lidé často preferují práci v krásném prostředí a s
přátelskými spolupracovníky či konkrétní druh práce více než vydělávání většího množství peněz.

Rovnostářství je bezbožná touha, vyprovokovaná závistí, která snižuje všechny lidi na svévolně
smyšlenou úroveň „rovnosti“,  přinejmenším v těch oblastech a  otázkách,  které  si  stát  myslí,  že
může kontrolovat. Rovnostáři jsou etatisté: chtějí, aby vláda společnosti vnutila rovnost. To vede k
nerovnosti před zákonem, jelikož relativně bohatí jsou zákonem diskriminováni ve prospěch těch
chudších, než jsou oni. Biblický zákon tento druh nerovnosti odsuzuje. Porušuje princip  desátku,
tedy pevného procenta zdanění. 

Skutečné mzdy jsou mzdy měřené ne v dolarech, ale podle „kupní síly“ (kolik je toho za danou
mzdu skutečně možné koupit). Například, průměrný pracovník v roce 1967 vydělával 5000 dolarů
ročně.  O  deset  let  později  vydělával  dvakrát  tolik,  měřeno  v  dolarech  –  když  ale  jde  o  jeho
schopnost kupovat, jeho skutečná mzda se vůbec nezvýšila. To, co se však zvýšilo, byly jeho účty:
zařadil se do vyšší daňové kategorie. Na druhou stranu, skutečné mzdy se mohou zvýšit, i když se
mzdy jako takové nezvýší.  Když roste  produktivita  a  je  k dispozici  více zboží,  ceny se rychle
snižují;  a  stejné  množství  peněz  tedy  stačí  na  více  zboží.  Naší  snahou  musí  být  zvyšování
skutečných mezd; a to je možné pouze skrze zvýšení produkce žádaného zboží. Viz Kapitál.

Socialismus je vládní kontrolou – nebo otevřeným vlastněním – výrobních prostředků. To znamená,
že stát má monopol na vše na trhu, určuje, co se bude vyrábět, kdo to bude vyrábět, jak se to bude
vyrábět,  kdo bude schopný se k produktu  dostat,  a  jak bude daný produkt  používat.  Jakékoliv
intervencionistické praktiky logicky vedou k socialismu, jelikož není možné plně kontrolovat jednu
část ekonomiky bez toho, že byste kontrolovali všechny její ostatní části. Samozřejmě, ekonomiku
nemůže ovládat nikdo jiný než Bůh, a proto je skutečný socialismus nemožný. Konečným cílem
socialismu je naprostá vládní kontrola nad úplně každým. Viz Hřích a Etatismus.

Soutěž  je  činností  jednotlivců,  kteří  se pokoušejí  dosáhnout nejlepší pozice v dělbě práce dané
společnosti. Není „konkurenční“ ve smyslu válčení, ale prostě v tom smyslu, že zboží a služby jsou
rozloženy tím nejméně nehospodárným způsobem. Prodejci spolu soutěží/soupeří tím, že nabízejí
lepší a levnější zboží; kupující spolu soutěží tím, že nabízejí vyšší ceny; pracovníci spolu soutěží
tím, že nabízejí lepší a levnější práci; zaměstnavatelé spolu soutěží tím, že nabízejí vyšší mzdy.
Výsledkem tohoto procesu je to, že nabídka a poptávka se navzájem vyrovnávají skrze svobodně se
měnící ceny, a spotřebitelům je tak předkládáno nejlepší a nejlevnější  zboží,  a to v míře,  která
odpovídá poptávce. V etatismu soutěž degeneruje v pokusy získat přízeň a výhody ze strany těch,
kdo jsou u moci v civilní vládě – důsledkem jsou uzákoněné, násilné monopoly. 

Spoření znamená  ukládání  majetku  pro  budoucí  použití  –  jeho  shromažďování,  aby  zajistil
budoucnost.  Spoření vyžaduje etiku  odloženého uspokojení:  vzdaní se užitku v současnosti,  aby
člověk měl více užitku později. Jediným způsobem, jak zvýšit budoucí produkci je omezit stávající
spotřebu a shromažďovat kapitál pro budoucí investici.  Tohle je něco, co socialisté nechápou, a
proto  mají  pro spoření  jiné slovo:  hromadění.  Všimněte  si,  že  Sider  naprosto nechápe koncept
spoření,  když říká: „Není třeba se vzdávat kapitálu.  Ale veškerý příjem je třeba dávat chudým,
jakmile člověk uspokojí své nejzákladnější potřeby“ (Bohatí křesťané, s. 172 [sr. s. 164]). Odkud si
myslí, že se bere náhradní kapitál? Kapitál prostě nepadá z oblohy. Je výsledkem šetření příjmu nad
to, co jsou nejzákladnější potřeby člověka. Sider vlastně říká, že veškerý stávající kapitál je třeba
spotřebovat a že po něm by neměla přijít už vůbec žádná produkce, s výjimkou „nejzákladnějších
potřeb“, které si člověk zajistí holýma rukama.

Spravedlnost je definovaná Božím zákonem. Jakékoliv odchýlení se od Jeho přikázání – a to i ve
jménu „lásky“ nebo „soucitu“ – není spravedlností, nýbrž nespravedlností a bezprávím. Náš pohled
na to, co je dobro a co zlo, musí vždycky vycházet z Bible. Tím, co definuje dobré a špatné, dobro a



zlo, je Bible, ne Platón, ne Marx a ne Keynes.

Strukturální změna je výrazem, kterým Ronald Sider označuje změnu zákonů konkrétního národa.
Obvykle odkazuje na státní intervence, které Bible zakazuje. Sider je v tomto ohledu většinou velmi
vágní, aby tak mezi svými čtenáři vzbudil větší vinu, a zároveň se vyhnul tomu, že bude znít jako
marxista. Hlavně žádné plány, prosím! Bezpečnost je na prvním místě! Viz Intervencionismus.

Svobodné podnikání je svoboda libovolně kupovat a prodávat, bez jakýchkoliv vládních zásahů.
Biblická funkce civilní vlády je chránit trh od nátlaku nebo podvodů ze strany jednotlivců. Státní
intervence  je  legitimní  pouze  tam, kde je  dané „podnikání“  zakázané Písmem. Vládní  kontrola
obchodu je praktikou Antikrista (Zj 13:17). 

Svobodný obchod je svobodné podnikání na mezinárodní úrovni – směna zboží a služeb mezi
občany mnoha národů bez toho, že by jim bránily národní dohody o zboží, cla nebo jakékoliv jiné
překážky v obchodu. Pokud národy nejsou ve válce, obchodu by nemělo nic bránit. Pokud je daný
obchod v souladu s Božím zákonem, měl by být zcela svobodný.

Trh je místo, kde se setkávají lidé, aby nakupovali a prodávali. Existuje kdekoliv, kdy dochází ke
směně zboží nebo služeb. Svobodný trh znamená, že lidé tyto směny mohou dělat svobodně. Jestli
Honza chce prodat svou krávu za hrst fazolí, měl by mít svobodu to udělat bez jakýchkoliv vládních
zásahů a intervencí.  Honza však nemá dovoleno použít  výhonek těchto fazolí,  aby vstoupil  na
pozemek obra a ukradl mu jeho majetek. Boží zákon chrání majetek všech, a to včetně bohatých,
nepopulárních obrů.

Úvěrová expanze je  nejběžnější  moderní  formou inflace.  Dochází  k  ní,  když banky půjčí  více
peněz, než skutečně mají ve svých rezervách. Vypůjčovatelům je dovoleno psát šeky na více peněz,
než kolik vkladatelé do banky uložili. (Viz Bankovnictví s částečnými rezervami a Inflace.) Úvěrová
expanze v důsledku vytváří nové dolary, které jsou poté utraceny nebo investovány. Ti, kdo tyto
nové „kouzelné peníze“ dostanou jako první, zvyšují cenu zboží. To způsobuje, že ti, kdo přijdou
později, trpí, a že podnikatelé a obchodníci se dostávají k falešným informacím, a tak se domnívají,
že zvýšené nakupování jejich produktů znamená, že by jich měli vyrábět více – neuvědomují si, že
„peníze“, které byly utraceny na jejich produkty, byly právě (legálně) padělány. Úvěrová expanze je
naprosto podvodnou praktikou. Krade tím, že ředí a oslabuje kupní sílu dolarů všech lidí. Ti, kdo
utrácí jako první, vítězí; jiní prohrávají, zvláště pak naivní patrioti, kteří důvěřují vládním penězům.
Viz Hřích.

Vina se ve svém biblickém kontextu netýká primárně pocitů, ale je objektivním, skutečným stavem
toho, že se člověk dopustil hříchu. Dnes se používá spíše k označení pocitu, že člověk udělal něco
špatného (psychologická vina).  Poselství  Ronalda Sidera v lidech vyvolává pocity viny tím,  že
obrací závist proti nim a vede je k tomu, aby se cítili jakýmsi způsobem vinní za závist ostatních. Je
to falešná vina, která velmi reálně může vést k nečinnosti, pasivitě, závislosti a otroctví. Manipulace
vinou je důležitou zbraní v arzenálu moderního socialismu.  

Výměna je  součástí  každé lidské činnosti,  jelikož lidé neustále  jednají  tak,  aby vyměnili  méně
žádoucí situaci za situaci, která je více žádoucí. V kontextu svobodného trhu platí, že každá morálně
legitimní výměna prospěje oběma stranám, jelikož obě mění pro ně méně žádoucí zboží za zboží,
které je pro ně žádoucí více. Viz Zisk.

Výrobní faktory jsou tři:  (1) přírodní zdroje země (půda);  (2) lidská práce při  rozvíjení těchto
přírodních zdrojů; a (3) čas. Tyto tři výrobní faktory se obvykle shrnují jako půda, práce a kapitál.
Kapitál je kombinace země a práce v průběhu času. Patří sem i nájemné, mzdy a úroky (platba
předem). 



Zaměření na budoucnost je optimistický postoj ohledně možnosti a žádoucnosti pokroku. Jedná se
o nutný požadavek pro rozvoj a rozšiřování majetku a bohatství společnosti. Dlouhodobé zaměření
na budoucnost si může udržet pouze křesťanská kultura, která se drží pevného zaslíbení Božího
budoucího požehnání. Takovéto zaměření na budoucnost vede k nižší úrokovým sazbám. Bůh nám
přikázal rozvíjet zemi a učedničit národy a zaručil úspěch naší mise. Viz Nadvláda.

Zákony o minimální mzdě zakazují zaměstnavatelům platit jejich zaměstnancům méně než určitou
částku. Takovéto zákony tedy „pomáhají“ mnoha chudým lidem tím, že zabrání nekvalifikovaným
či nezkušeným pracovníkům v tom, aby dostali práci. Kdokoliv, kdo v tom vidí logiku, se může stát
zvláštním editorem magazínu theOtherSide a bude zván, aby vyučoval studenty na seminářích. Viz
Institucionální nezaměstnanost a Přebytky.

Závist  je přesvědčení,  že majetek a bohatství jednoho člověka jsou příčinou chudoby ostatních.
Závistivý  člověk ze  svého nedostatku  viní  druhé.  Jeho hlavní  touhou není  ani  tak získat  jejich
majetek, jako vidět, jak o něj přišli. Právě tohle je jeden z důvodů, proč socialisty nelze přesvědčit o
nežádoucnosti  neefektivity  socialismu,  a  to  ani  tehdy,  když  sami  připouštějí,  že  jejich  politiky
nepovedou k lepší situaci jich samých ani chudých; hlavním cílem socialismu totiž je konfiskovat a
ničit.  Socialismus je institucionalizovaná závist. Když kultuře vládne závist, pokrok je nemožný:
závistiví budou nenávidět ty, kdo jsou úspěšní, a každý bude dělat, co bude moct, aby se nezdál
úspěšný, protože se bude bát závisti ze strany druhých. Když se závist převrátí a člověk ji obrátí
proti sobě samému, stane se vinou (viz výše). V kultuře, které vládne závist, můžete prodat mnoho
knih,  které  povzbuzují  pocity  viny.  Velmi  dobrým potenciálním trhem pro  takovéto  knihy jsou
křesťané, kteří nedávají desátky.

Zisk je cílem všeho, co děláme. Je čistým zadostiučiněním z toho, když děláme něco úspěšně. Právě
to  je  důvod,  proč  nakupující  i  prodejci  mají  zisk z  každé  své výměny:  dostávají  to,  co  chtějí,
výměnou za to, čeho se vzdávají. Obě strany jsou kupci a zároveň prodejci. Když podnikatel má
vysoké zisky, znamená to, že byl a je schopný uspokojit spotřebitele, že jim poskytuje to, co chtějí,
za cenu, kterou jsou ochotni zaplatit. Když jeho zisky vidí další podnikatelé, začnou s ním soutěžit,
protože  také  chtějí  zisky.  Jediný způsob,  jak  soutěžit  úspěšně,  je  nabídnout  něco lepšího  nebo
levnějšího. Jestliže konkurenční zboží je lepší, první podnikatel se bude snažit přimět více lidí, aby
kupovali jeho zboží, tím, že buď sníží své ceny nebo zlepší kvalitu svých produktů. Spotřebitelé
jsou díky tomu v situaci, kdy řada producentů soutěží o zisky snižováním cen a zvyšováním kvality.
Vysoké ceny tak  v nakonec v důsledku slouží  spotřebitelům tím,  že  vytvářejí  zboží  a  vedou k
neustálému zlepšování. A zatímco se produkce zvyšuje, marže se bude mít tendenci snižovat. 

Znárodnění průmyslu je socialistickým názvem pro to, když vláda krade soukromé podnikání a
soukromý majetek. Jelikož Ronald Sider je významný a důležitý teolog, pravděpodobně už slyšel o
Desateru  přikázání,  které  nám říká,  že  nemáme dychtit  ani  krást.  Pokud  o  něm slyšel,  zjevně
revidoval osmé přikázání: „Nepokradeš, tedy s výjimkou toho, když to odhlasuje většina.“

Znehodnocování  měny  je  praxí  falešného  zvyšování  peněžní  zásoby  skrze  snižování  hodnoty
peněžní  jednotky.  Před  představením papírových  peněz  lidé  znehodnocovali  peníze  tak,  že  do
drahých kovů přidávali  obyčejné kovy, ale výsledek předkládali  jako čiré zlato nebo stříbro (Iz
1:22). S papírovými penězi se to děje tak, že stát prostě tiskne nekryté bankovky; a s počítači skrze
úvěrovou expanzi (viz výše). Když něco takového dělají jednotlivci, říká se tomu penězokazectví či
padělání. Když to dělá vláda, říká se tomu progresivní peněžní politika. Bible to nazývá krádeží, ať
už to dělá kdokoliv (Am 8:5). Viz Inflace, John Meynard Keynes a Hřích.
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CO JE INSTITUT PRO KŘESŤANSKOU EKONOMII? 

Gary North, prezident ICE

Institut  pro  křesťanskou  ekonomii  (Institute  for  Christian  Economics;  dále  jen  ICE)  je
neziskovou, od daně osvobozenou vzdělávací organizací, která se zaměřuje na výzkum a vydávání
knih  na  poli  křesťanské  etiky.  Perspektiva  lidí  spojených  s  ICE  je  jasně  a  nekompromisně
konzervativní a podporující  svobodný trh.  ICE je oddaný tezi,  že biblická etika vyžaduje plnou
osobní zodpovědnost a že této lidské zodpovědnosti se nejproduktivněji daří v kontextu omezené
vlády, politické decentralizace a minimálních zásahů civilní vlády do ekonomiky.

Po více než půl století byly nejhlasitější hlasy obhajující křesťanskou sociální akci otevřeně
pro  vládní  zásahy  a  intervence.  Každý,  kdo potřebuje  obhajobu tohoto  tvrzení,  si  musí  přečíst
zevrubnou  studii  Gregga  Singera,  The  Unholy  Alliance (Nesvaté  spojenectví;  Arlington  House
Books,  1975),  která  nezpochybnitelným  způsobem  dokumentuje  historii  Národní  rady  církví.
Hlavní komise Národní rady církví v roce 1967 vydala důležité prohlášení ohledně ekonomické
politiky, které volalo po komplexním, všezahrnujícím ekonomickém plánování. ICE byl ustanoven,
aby konfrontoval prohlášení, jako je toto:

S  rostoucí  rozmanitostí  struktur  národního  života  roste  uvědomění  důležitosti
kompetentního plánování v rámci všech zdrojových sektorů společnosti a mezi
nimi: v oblastech vzdělávání, ekonomického rozvoje, využití půdy, sociálních a
zdravotních služeb, rodinného systému a životu kongregací.  To, co však zatím
není obecně uznáváno, je skutečnost, že efektivní přístup k řešení těchto problémů
si žádá zevrubný plánovací proces a koordinaci rozvoje všech těchto zdrojových
oblastí.

Ticho,  kterým  na  takovéto  navrhované  politiky  až  doposud  reagovaly  konzervativní
denominace, je ohlušující. Ne, že by konzervativní členové těchto církví souhlasili s takovýmito
nesmysly;  nesouhlasí  s  nimi.  Ale  konzervativní  denominace  a  asociace  zůstaly  zticha,  protože
přesvědčily  samy  sebe,  že  jakékoliv prohlášení  ohledně  sociálního  a  ekonomického  života  je
vždycky ilegitimní. Stručně řečeno, neexistuje nic jako správné, právoplatné prohlášení, se kterým
by církev nebo denominace mohla přijít.  Důsledky tohoto postoje byly ve všech směrech naprosto
devastující. Populární tisk předpokládá, že radikálové, kteří hovoří v Kristově jménu, reprezentují



členy církví  (nebo se tisk přinejmenším je  ochotný řídit  touto iluzí  a  prezentovat  ji  jako fakt).
Veřejnost  je  přesvědčená,  že  promlouvat  o  sociálních  otázkách v  Kristově  jménu  znamená  být
radikál. Křesťané tedy už vzhledem ke kontextu situace selhávají.  

ICE je přesvědčený, že konzervativní křesťané musí věnovat své zdroje na to, aby přišli s
alternativními  návrhy.  Jedno staré  pravidlo  politického  života  říká,  že  „Nemůžete  porazit  něco
ničím.“ A my souhlasíme. Nestačí zaujmout pozici kňučícího negativismu kdykoliv, když nějaký
jednotlivec  nebo  skupina  přijdou  s  dalším  pomateným  ekonomickým  programem.  To,  co
potřebujeme, je komplexní, všeobjímající alternativa.

Společnost nebo stát
Společnost  je  širší  než  politika.  Stát  není  náhradou  za  společnost.  Společnost  zahrnuje

všechny  sociální  instituce: církev,  stát,  rodinu,  ekonomiku,  pokrevně  spřízněné  skupiny,
dobrovolnické kluby a asociace, školy a neziskové vzdělávací organizace (jako je ICE). Je možné
říct,  že  pro  tyto  sociální  instituce  neexistují  žádné  standardy  spravedlnosti  a  práva?  Jsou
bezzákonné? Bible říká, že ne. Nežijeme v bezzákonném vesmíru. Ale to neznamená, že zdrojem
veškerého zákona je stát. Naopak, jeho zdrojem je Bůh, ne falešný bůh státu.

Křesťanství  je  ze  své  podstaty  vrozeně  decentralistické.  Ortodoxní  křesťané od  samého
počátku  odmítali  božství  státu.664 Právě  to  je  důvod,  proč  je  římští  císaři  pronásledovali  a
popravovali. Popírali funkční a hnací předpoklad starověkého světa – legitimitu božského vládce
nebo božského státu.

 Je  pravda,  že  moderní  liberalismus  nahlodal  křesťanskou  ortodoxii.  Doslova  tisíce
takzvaných evangelikálních pastorů byly kompromitovány liberalismem univerzit a seminářů, na
kterých tito muži studovali. Například popularita knihy  Bohatí křesťané ve věku hladu profesora
Ronalda  Sidera,  kterou  společně  vydala  nakladatelství  InterVarsity  Press
(evangelikální/protestantské)  a  Paulist  Press  (liberální  římskokatolické),  ukazuje  na  naši  dnešní
krizi.  Tato kniha, která volá po masivním, státem prosazovaném a vynucovaném přerozdělování
majetku,  se  prodávala  a  prodává jako palačinky.  A přece,  Sider  je  profesorem na  baptistickém
semináři.

ICE  odmítá  teologii  totalitního  státu.  Právě  proto  jsme  Siderovu  knihu  konfrontovali
vydáním knihy Davida Chiltona, Produktivní křesťané ve věku manipulace vinou (3. vydání, 1985).
Chiltonova kniha ukazuje, že Bible je základem naší ekonomické svobody a že volání po nuceném
přerozdělování majetku a vysokém zdanění bohatých, je prostě pokřtěný socialismus. Socialismus je
až na kost protikřesťanský.

Zjišťujeme,  že  řadoví  členi  v  evangelikálních  sborech  mají  tendenci  být  teologicky  a
politicky konzervativnější než jejich pastoři. Ale tento konzervativismus je v jejich případě pouze
jakýmsi  instinktivním  konzervativismem.  Není vědomě  ukotvený  v  Bibli.  Proto  jsou  naprosto
nepřipraveni  na to,  aby byli  schopní se jakkoliv postavit  proti  kázáním a materiálům v nedělní
škole, kterými jsou týden za týdnem bombardováni.

Tezí, za kterou ICE bojuje, je to, že jediný způsob, jak zvrátit tento vývoj v našem národě, je
chopit  se  myslí  evangelikální  komunity,  která  čítá  desítky  milionů  lidí.  Musíme  přesvědčit
evangelikály tíhnoucí k liberalismu o biblickém charakteru svobodného tržního systému. A musíme
o  tom  samém  přesvědčit  konzervativní  evangelikály,  abychom  je  tak  zapojili  do  sociálních  a
intelektuálních bitev naší doby.

Jinými slovy, ústup není biblický o nic víc než socialismus. 

Podle jakého standardu?
Musíme si položit následující otázku: „Podle jakého standardu?“ Podle jakého standardu

vyhodnocujeme  tvrzení  socialistů  a  intervencionistů?  Podle  jakého  standardu  vyhodnocujeme
tvrzení  sekulárních ekonomů,  kteří  obhajují  svobodný trh a  odmítají  socialismus? Podle jakého
standardu  máme  budovat  intelektuální  alternativy  k  humanismu  naší  doby?  A  podle  jakého
standardu kritizujeme sociální instituce naší éry?

664 Pozn. př.: Pro vyučování na toto téma, viz R. J. Rushdoony, „Ateismus“ rané Církve (Antiteze, 2017).



Jestliže  řekneme,  že  tímto  standardem je  „rozum“,  máme problém:  Čí  rozum? Jestli  se
ekonomové nedokáží navzájem shodnout, jak můžeme rozpoznat, kdo má pravdu? Proč rozum po
staletích debaty stále ještě nedovedl lidstvo ke shodě? Potřebujeme alternativu.

Touto alternativou je Bible. ICE je oddaný obraně spolehlivosti Bible. Ale nečelíme tu tomu
samému problému? Proč se křesťané neshodnou ohledně toho, co Bible říká o ekonomii?

Jedním z hlavních důvodů, proč se neshodnou, je to, že otázka biblické ekonomie až dosud
nebyla  brána  vážně.  Křesťanští  učenci  po  generace  ignorovali  ekonomickou  teorii.  Právě  to  je
důvod, proč ICE věnuje tolik času, peněz a úsilí  studování toho, co Bible učí o ekonomických
otázkách.

Vždycky budou panovat nějaké neshody, jelikož lidé nejsou dokonalí a jejich mysli nejsou
dokonalé. Ale když se lidé shodnout na základní otázce počátečního bodu celé debaty, mají mnohem
lepší možnost diskutovat a učit se, než když jako svůj standard nabídnou jen „správně chápající
rozum“.

Služby
ICE existuje, aby sloužil křesťanům a dalším lidem, kteří si uvědomují, jak životně důležité

je najít morální řešení naší dnešní ekonomické krize. Tato organizace je  podpůrnou službou pro
další křesťanské služby. Nespadá pod žádnou konkrétní církev nebo denominaci; jejím účelem je
ukazovat, že morální ekonomika je skutečně praktickou, produktivní ekonomikou.

ICE vydává řadu bulletinů, které se zaměřují na inteligentní laiky, církevní funkcionáře a
pastory.  Níže  jmenované  bulletiny  nejsou  svým  charakterem  nijak  technické.  Na  našem
vydavatelském harmonogramu jsou tyto měsíční a dvouměsíční publikace:665

Biblická chronologie (Biblical Chronology; 12x ročně)
Biblická ekonomie dnes (Biblical Economics Today; 6x ročně)
Křesťanská rekonstrukce (Christian Reconstruction; 6x ročně)

Obnova smlouvy (Covenant Renewal; 12x ročně)
Dispenzacionalismus v přechodu (Dispensationalism in Transition; 12x ročně)

Biblická chronologie se věnuje studiu starověké historie s cílem pomoci položit základy
křesťanské sociální teorie a historiografie. Biblická ekonomie dnes je čtyřstránkovým bulletinem,
který se věnuje ekonomické teorii ze specificky křesťanského úhlu pohledu. Zabývá se i otázkami
ekonomické politiky. Křesťanská rekonstrukce se více zaměřuje na akci, ale také pokrývá různé
aspekty  křesťanské  sociální  teorie.  Obnova  smlouvy vysvětluje  biblickou  smlouvu  a  řeší  její
implikace pro tři sociální instituce kultury: rodinu, církev a stát. Dispenzacionalismus v přechodu
se zaměřuje na eschatologii (učení o konci času). Konfrontuje dispenzacionalistický „kodex ticha“.

Cílem ICE je aplikovat biblickou etiku do křesťanských aktivit na poli ekonomie. Můžeme
citovat název knihy Francise Schaeffera, „Jak tedy máme žít?“666 Jak máme aplikovat biblickou
moudrost v oblasti ekonomie do našich životů, naší kultury, naší civilní vlády a našeho podnikání a
povolání?

Jestliže Bůh volá lidi k zodpovědnému rozhodování, musí mít standardy spravedlnosti, které
vedou člověka v jeho rozhodování. ICE se ve své práci snaží objevit, osvětlit, vysvětlit a navrhnout
aplikace  těchto  pravidel  na  ekonomickém poli.  Výsledky  našich  výzkumů  vydáváme  v  našich
bulletinech.

ICE své bulletiny posílá zdarma. Kdokoliv se může zaregistrovat na šest měsíců, nechat si je
zasílat, a tak si udělat obrázek o tom, „vo co nám de“. Na konci těchto šesti měsíců může svůj odběr
obnovit na dalších šest měsíců.

Dárci získají roční předplatné. Tím se odstraní zbytečné komplikace spojené se zasíláním
našich upozornění na obnovu odběru. A znamená to i méně starostí pro předplatitele.

Někteří  dárci  se  zaváží,  že  budou  platit  15  dolarů  měsíčně.  Tím  se  stanou  členy

665 Pozn. př.: Materiály jsou k dispozici zdarma v PDF na adrese: http://www.garyNorth.com/freebooks/sidefrm2.htm. 
666 Pozn. př.: „How Should We Then Live?“



„Rekonstrukční rady“ ICE. Pomáhají zajistit předvídatelný tok příjmů, které financují každodenní
provoz ICE. Díky tomu mohou dary a dotace od ostatních financovat speciální projekty, jako je
vydání nové knihy.

Základní služba,  kterou ICE nabízí,  je vzdělávání.  Předkládáme informace a přístupy ke
křesťanskému etickému chování v oblastech, o kterých uvažuje jen naprosté minimum ostatních
organizací, natož aby je napadlo tyto oblasti považovat za jakkoliv důležité.  Křesťanský svět se
příliš dlouho choval, jako bychom neměli být zodpovědnými občany země, zatímco jsme i občany
nebes. („Vždyť naše občanství je v nebesích“ – Filipským 3:20a.)  Musíme být zbožnými správci
všeho, co máme, což zahrnuje náš život, naši mysl i naše schopnosti.

Jelikož ekonomika ovlivňuje každou oblast života, zprávy a výzkumy ICE se týkají všech
oblastí  života.  Jelikož  nedostatek  se  týká  každé  oblasti  života,  celý  svět  se  potřebuje  podřídit
biblickým požadavkům spravedlivého, poctivého správcovství zdrojů země. Publikace ICE se týkají
celé řady témat, jelikož důsledky prokletí země (Genesis 3:17-19) mají velmi široký rozsah.

To, co ICE nabízí čtenářům a podporovatelům, je úvod do světa zodpovědnosti, kterou si
uvědomuje jen velmi málo křesťanů. To omezuje naše obecenstvo, jelikož většina lidí si myslí, že
už mají  příliš mnoho různých zodpovědností a povinností.  Ale kdyby více lidí  chápalo biblická
řešení  ekonomických  problémů,  měli  by  k  dispozici  více  kapitálu,  aby  se  mohli  chopit  větší
zodpovědnosti – a tak růst a vzkvétat pro dobro své i druhých.

Finance
Neexistuje  nic  jako  je  oběd  zdarma  (NNJJOZ).  Někdo  musí  zaplatit  za  ta  obnovitelná

bezplatná  šestiměsíční  předplatná.  Existující  dárci  v  důsledku  podporují  jakousi  intelektuální,
misijní  organizaci.  Každý  rok  „čistíme“  náš  adresář,  s  výjimkou  bulletinů,  které  posíláme
služebníkům a učitelům: nemáme pak tolik odpadu.

Nemůžeme  očekávat,  že  peníze  získáme  skrze  apelování  na  emoce.  Nemáme  žádné
fotografie hladovějících dětí, žádné sirotčince v Asii. Přicházíme s nápady. Nápady mají vždycky jen
velmi omezený trh, a proto je někdy třeba, aby je podpořili lidé, kteří chápu moc nápadů a idejí –
což je samozřejmě jen malá skupina. John Maynard Keynes, nejvlivnější ekonom dvacátého století
(což  tomuto  století  zrovna  nelichotí),  měl  v  prvním  odstavci  své  knihy  Obecná  teorie
zaměstnanosti, úroku a peněz (General Theory of Employment, Interest, and Money; 1936) pravdu: 

...nápady ekonomů a politických filozofů jsou mocnější, než si lidé běžně myslí, a
to  ať  už  mají  pravdu nebo ne.  Vskutku,  světu  nevládne prakticky  nic  jiného.
Praktičtí  lidé,  kteří  jsou  přesvědčení,  že  se  jich  intelektuální  vlivy  nijak  moc
netýkají,  jsou obvykle otroky nějakého zesnulého ekonoma. Šílenci v pozicích
moci,  kteří  ve  své  hlavě  slyší  hlasy,  čerpají  své  běsnění  od  nějakého
akademického pisálka pár let zpátky. Jsem si jistý, že ve srovnání s postupným
přejímáním  nápadů  se  moc  vlastních  zájmů  přeceňuje.  Samozřejmě,  že  ne  v
krátkodobém, okamžitém hledisku, ale po určité době; protože na poli ekonomie a
politické filozofie není moc lidí, kteří by se nechali ovlivnit novými teoriemi poté,
co je jim pětadvacet nebo třicet let, a proto nápady a koncepty, které na aktuální
události aplikují státní zaměstnanci a politici a dokonce i agitátoři pravděpodobně
nejsou z nejnovějších. Ale, dříve nebo později, to, co je nebezpečné pro dobro či
zlo [sic], nejsou vlastní zájmy lidí, ale nápady a ideje.
  

Věříte tomu? Jestli  ano, pak by vás program dlouhodobého vzdělávání,  na který se ICE
zaměřuje, měl dost zajímat. To, co potřebujeme, jsou lidé, jejichž vlastní zájmy jsou v nápadech a
idejích, kteří jsou oddaní principům, ne své ekonomické či politické třídě.

Program ICE bude mít pár krátkodobých, viditelných úspěchů. Bude přicházet s novými a
zajímavými knihami, s neustálým přísunem bulletinů a s výukovými audio i videonahrávkami. Není
ale pravděpodobné, že by si svět prošlapal cestu ke dveřím ICE, dokud ho dnešní politika vysokých
daní a etatismu nedovede ke katastrofě. Investujeme do budoucnosti, do chvíle, kdy humanismus



zcela ekonomicky selže. To je dlouhodobá investice intelektuálního kapitálu. Kontaktujte nás na:
ICE, Box 8000, Tyler, TX 75711.667

Antiteze
Písmo svaté říká, že úlohou Církve je být solí a světlem, být zářícím městem na hoře. Že jejím

posláním je zučedničit národy, aby byly poslušné vůči Ježíši Kristu jako svrchovanému Králi nade
vším a nade všemi, kterým je právem svého dokonalého života, ukřižování a vzkříšení. Kristu patří
veškerá autorita na nebesích i na zemi a uschopňuje svou Církev svým Duchem a je s ní neustále

přítomen, aby ji vedl v naplnění jejího úkolu být nástrojem uzdravení a vykoupení světa.

...ale dnešní křesťané na tuto svou výsadu zapomněli, zahodili ji a pošlapali. Místo toho, abychom
společnost střežili a budovali a vyháněli z ní temnotu, jsme pod nohama lidí a všude okolo nás se

stále rozpadá to, co budovaly generace před námi. Opustili jsme svou úlohu vyslanců, králů a kněží,
a tak se kdysi křesťanská Evropa řítí hlouběji a hlouběji do bezbožnosti, rozkladu a barbarství. Bůh

nás soudí za naši nevěrnost. Soudí nás skrze genocidu nenarozených a rozpad rodiny, skrze
bezbožné a zotročující zákony z per novodobých Marxových nohsledů, skrze slabošské patolízalství

tváří v tvář vzestupu islámu, skrze všudypřítomné slabošství, apatii a bezpáteřnost. 

Nestačí být „konzervativní“, nestačí se ohánět „tradicemi“ – je třeba se aktivně postavit na odpor. A
odporem to nesmí skončit. Je třeba odvrátit se od našich hříchů, jako jednotlivci, jako rodiny, jako
církve, jako stát. Potřebujeme si uvědomit Boží požadavky v každé jedné oblasti našich životů – a

zařídit se podle nich. Dokud opět nezačneme aktivně budovat křesťanskou společnost pod
nadvládou Božího Syna, který sedí po Otcově pravici, zůstaneme sami tím největším problémem –

a budeme dále svolávat Boží kletbu na nás samé i na naše děti a vnoučata.

Kulturní krize, které čelíme, není ničím jiným než projevem dějinného konfliktu mezi Božím řádem
– a Satanovým chaosem, ve všech jeho podobách, ať už má na vlajce duhu, srp a kladivo nebo

půlměsíc. Proto je třeba, aby si tuto antitezi každý z nás uvědomil. Je třeba, abychom pochopili, jak
se evangelium Krista Krále týká naprosto všeho, jak boří a proměňuje rozpadající se kulturu smrti,
útlaku a nesvobody okolo nás. Dlužíme to generacím, které šly před námi. Dlužíme to svým dětem.

A v poslední den z toho, jak se zachováme, budeme skládat účty.

Jako Antiteze jsme tu proto, abychom vybavovali a povzbuzovali Církev, neboli následovníky

667 Pozn. př.: ICE postupem času trochu ustoupil do pozadí; zde předkládanou vizi dnes v anglicky mluvícím světě 
naplňují Chalcedon Foundation (chalcedon.edu), The American Vision (https://americanvision.org) a Kuyper 
Foundation (kuyper.org); většina zdrojů vyprodukovaných ICE a jeho spolupracovníky jsou k dispozici na adrese 
www.garyNorth.com.

http://www.garynorth.com/
https://americanvision.org/


Trojjediného Boha Bible, v úkolu, který jí její Pán dal. Ježíš Kristus jednou provždy zvítězil nad
smrtí, ďáblem, rozkladem, nespravedlností a bezprávím skrze svou smrt na kříži a vzkříšení. Jednou

provždy porazil nepřátele, kteří především kvůli naší apatii stále ještě rozdupávají duše a životy a
vše, co je nám drahé. Je čas odvrátit se od našich hříchů a v poslušnosti vůči Bohu začít realitu

Kristova kralování uplatňovat a prosazovat ve světě okolo nás, a tak budovat svět lásky, pravdy, cti,
spravedlnosti, práva a svobody pod Kristovou nadvládou.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Budoucnost patří nám.

Antiteze.cz
facebook.com/AntitezeCZ twitter.com/AntitezeCZ antiteze@antiteze.cz


