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Pastorální konference 

* Pastorální konference proběh-

ne v úterý 11. února od 9:00 hod. 
v libeňském sboru. Naším hostem 
bude brněnský farář Martin Ho-
rák, který povede úvodní pobož-
nost a následně otevře k diskusi 
téma „Novější modely kázání“.  

Ze sborů a církve 

* Slavnostní uvedení nových členů 

a náhradníků pražského senio-

rátního výboru (kurátora Daniela 

Hellera, prvního náměstka Jana 
Maška a první náhradnice Jany 

Šarounové) a nově zvolených členů 

a náhradníků pražského seniorát-

ního odboru mládeže proběhne 

v rámci večerních bohoslužeb v kos-
tele Martin ve zdi v neděli 9. února 
od 19:30 hod. Po bohoslužbách 
bude připraveno drobné občer-
stvení. Srdečně zveme! 

* Sdružení evangelikálních teologů 

zve na své teologické fórum o J. A. 

Komenském, které se koná v pon-

dělí 16. března od 9:00 hod. ve 
sboru Církve bratrské v Soukenické 
15: https://1url.cz/5zuKt 

Mládež 

* Zimní akce „Běžky nebo pěšky“ 

se tentokrát koná v Jizerských 
horách v Novém Městě pod 
Smrkem. Termín: 13. - 15. února. 
Cena: 600 Kč. Spaní na matracích 
na podlaze. Snídaně a večeře budou 
zajištěny. Trasy se budou plánovat 
na místě po domluvě zúčastněných. 
Přihlašování zde: 
https://forms.gle/vJZ5K2k39NasYjxq5 

 

Z ekumény 

* Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie a pražský sbor Obce 

křesťanů zvou na přednášku Mila-

na Horáka „Hovořit s přírodou“ 

(o křesťanském vztahu k přírodě 
a jeho hledání a nalézání v dnešní 
době). Přednáška se bude konat 
v pondělí 10. února od 19:00 hod. 
v kapli sv. Jana v Obci křesťanů 
(Na Špejcharu 3). 

Biblická úvaha 

Bylo za vás zaplaceno výkupné, 

nebuďte otroky lidí  
(1. Korintským 7,23) 

 
V křesťanském pojmosloví hraje 
důležitou roli „vykoupení“. V 1. lis-
tě do Korintu apoštol Pavel píše 
dokonce „Bylo za vás zaplaceno 
výkupné, nebuďte otroky lidí“. Se 
slovem výkupné se asi dnes nej-
častěji pojí únos. Někdo byl někým 
unesen a je třeba zaplatit výkupné. 
V době apoštola Pavla se lidem 
vybavil trh s otroky. 
   Ať už otrok, nebo oběť únosu, 
vždy se jedná o člověka bez 
svobody a důstojnosti. Místo důs-
tojnosti obdržel „hodnotu“. Stal se 
naceněnou položkou v seznamu 
únosce, či otrokáře. 
   Netuším, jakou máte zkušenost 
vy, já jsem se nikdy do takové 
situace nedostal, ale někdy na mě 
padne pocit, že jsem vlastně 
nějakým číslem, naceněnou polož-
kou (třeba v případě sjednávání 
životního pojištění, to se celkem 
rychle dozvíte, na kolik si vás 
„cení“).  
 

   Jsou ale i jiné případy, tak třeba, 
když si přečtete na dveřích nějaké 
organizace Human resources – 
lidské zdroje. Tzv. HR se zabývá 
řízením lidského kapitálu v orga-
nizaci, tedy řízením zaměstnanců 
jako celku. Liší se od mana-
žerského řízení tím, že řídí 
zaměstnance jako celek a poskytuje 
manažerům „nástroje“, kterými 
mohou přímo i nepřímo působit na 
růst a udržení produktivity práce. 
Takhle to najdete na Wikipedii. 
   Milí přátelé, i takhle se na vás dívá 
svět. Jako na lidské zdroje pro růst a 
udržení produktivity práce, životní 
úrovně a blahobytu. Není to sice 
otroctví, ale jakési zvláštní 
odlidštění tam cítím. Apoštol Pavel 
těm odlidštěným korintským brat-
řím a sestrám a také nám píše: cena 
byla zaplacena, respektive vaše 
hodnota – čest – vám byla 
zakoupena. 
   Na světové burze, trhu, agoře, kam 
Ježíš Kristus smrtí a vzkří-šením 
vstoupil, se nakupuje ve velkém. 
Nakupuje bez rozdílu, aby se lidem 
vrátila pravá hodnota a svoboda. 
Stačí tomu uvěřit. A možná ani to 
ne. Možná stačí touha nestát se zase 
lidským zdrojem, ale člověkem. 
Člověkem, který miluje. Který žije 
nejen pro sebe, ale pro to, co je 
kolem. Nenechá se určovat trhem, 
ale láskou Kristovou. Ta 
osvobozuje, tak nebuďte otroky lidí! 
Milujte. Věřte tomu. 
   PS: I ten „Personální fond“ (taky 
takové pěkné pojmenování) bude 
třeba jednou zaplacen… 

Matěj Opočenský 

mailto:prazsky-seniorat.evangnet.cz
mailto:prazsky-seniorat@evangnet.cz
https://1url.cz/5zuKt
https://forms.gle/vJZ5K2k39NasYjxq5

