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Úcta k životu jako životní melodie
PharmDr. Hana Machová, B.Th.

Izajáš 42,1-4
(1. Ebedská píseň)
• 1"Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj
vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem
na něho svého ducha, aby vyhlásil soud
pronárodům.
• 2 Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na
ulici.
• 3 Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot
doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy.
• 4 Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud
nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon."

Izajáš 42,1-4

• Služebník Hospodinův, je zde vykreslen jako ten, kdo nese ujištění o
Boží blízkosti, kdo je Bohem podepírán (verš 1).
• Ohlašuje soud pronárodům velmi nečekaným způsobem: ,,Nekřičí a
hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici.‘‘ Je tichý. A přesto
čteme, že soud vyhlašuje podle pravdy.
• Jak to dělá? Svou laskavostí: ,,Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí
knot doutnající.‘‘ Přináší pomoc a úlevu. Jeho soud je vlastně
záchranou. Lidem, kteří jsou životem už tak dost nalomeni (a to
jsme asi skoro všichni), kteří už jen doutnají (možná jsou vyhořelí,
bychom řekli dnes), neublíží, nedolomí je, nenechá je vyhasnout.
• Nevyužívá jejich oslabení. Je laskavý a soucitný. Neodsuzuje,
neubližuje a nekřivdí. Nejedná z pozice síly. Neváže ne sebe
zbytečnou pozornost.
• V tom všem Ebed JHVH, služebník Hospodinův, neochabne, je
trpělivý a vytrvalý. Pokud jedná tímto způsobem, jeho poselství a
činnost zní velmi daleko (verš 4).
• Tento služebník Hospodinův může být nám osobně, zdravotníkům,
nemocničním kaplanům, evangelistům, ale i církvi jako celku,
příkladem a vzorem.

Život Alberta Schweitzera v datech
• 1875 - 14. ledna se narodil v rodině protestantského
faráře
• 1899 promoval ve Štrasburku na filozofické fakultě
• 1900 doktorem teologie
• 1902 docentem ve Štrasburku, věnuje se varhanní
hudbě a stavbě varhan
• 1905 ve věku 30 let se rozhoduje studovat medicínu,
aby celý zbytek života zasvětil službě v Africe, vydává
knihu o J. S. Bachovi
• 1912 zakončuje studia medicíny, vzdává se slibné kariéry
• 1912 sňatek s Helenou Bresslau
• 1913 odjíždí se ženou do Francouzské rovníkové Afriky,
aby zde začal u řeky Ogowe (dnes stát Gabun) léčit
domorodce

Život Alberta Schweitzera v datech
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1917 válečné zajetí, protože jsou Němci na francouzském území
1919 narodila se jediná dcera Rena
1923 přednáší, koncertuje v Praze, publikuje
1928 setkání v Praze s prezidentem T. G. Masarykem
1927 zakládá novou nemocnici v Lambaréné, nové přednáškové
turné (i v ČSR - 1923 a 1928)
1949 rozšiřuje nemocnici o oddělení pro malomocné (Vesnice
světla)
1952 udělení Nobelovy cenu za mír
1957 umrtí manželky Heleny v Curychu
1965 - 4. září Albert Schweitzer umírá ve věku 90 let v
Lambaréné, je tam i s manželkou pohřben

Etický odkaz
Alberta Schweitzera
• Albert Schweitzer se rozhodl následovat radikální příklad Pána
Ježíše Krista.
• Vzdal se velmi slibné kariéry a více než 50 let žil a pomáhal
v Africe. Navracel lidem zdraví v místech, kde do té doby žádná
odborná zdravotní péče nebyla. Přitom se nesnažil měnit jejich
kulturu, ani světonázor. Léčil je v prostředí, na které byli zvyklí,
nedělal z nich Evropany.
• Upřednostnil křesťanskou etiku před věroukou. Albert
Schweitzer žil a rozvíjel filosofii úcty k životu. K životu obecně,
nejen k lidem. Léčil i zvířata, když to bylo třeba a ta často u něj
už zůstala.
• Ve dne pracoval v nemocnici a na stavbě nemocničních budov,
v noci pak psal spisy z oblasti teologie, filosofie nebo umění.

Etický odkaz
Alberta Schweitzera
• Několikrát s manželkou v Africe vážně onemocněli, pak
se v Evropě léčili a zotavovali a přitom Albert
koncertoval a tak vydělával peníze pro nemocnici. Zažil
zblízka dvě světové války - Lambaréné bylo ostřelováno
a bombardováno, Schweitzerovi byli válečnými zajatci.
• Přesto se nikdy nevzdal a našel sílu mnohokrát v životě
začínat znovu.
• Svého mezinárodního vlivu užil Albert Schweitzer v úsilí
o mír a svět bez atomových zbraní. Jeho nemocnice se
postupně stala mezinárodním centrem pomoci lidem
Afriky, protože tam začali přicházet zdravotníci
z nejrůznějších částí světa, funguje dodnes.

Etický odkaz
Alberta Schweitzera
• Schweitzerova filosofie úcty k životu vychází z
vůle k životu: ,,Člověk je život chtějící žít
uprostřed života chtějícího také žít.‘‘
• Rozšiřuje okruh etického zájmu na život
obecně, ne jen na lidský život. Etika je
odpovědnost vůči všemu živému.
• Albert Schweitzer je tak považován za
předchůdce ekologické etiky a bioetiky.

Etický odkaz
Alberta Schweitzera
• Úcta k životu začíná u nás samotných, je třeba
ji prokazovat také sami k sobě.
• Je to vytrvalá pravdivost a věrnost vůči nám
samotným a vlastnímu svědomí.
• Tato sebereflexe je předpokladem odpuštění a
soucitu s druhými.

Etický odkaz
Alberta Schweitzera
• Životní příklad Alberta Schweitzera láká a
přitahuje stále. Naše životní ani rodinná situace
ale většinou neumožňuje odejít a pomáhat v tak
vzdálených zemích.
• Každý můžeme mít svoje Lambaréné tam, kde
žijeme a pracujeme. Tam také naplňujeme uděl
Hospodinova služebníka, vzor ebed JHVH, který
na sebe vzal Pán Ježíš Kristus a po něm i další,
např. Albert Schweitzer.
• Je to obětavost a úcta k životu, která nalomenou
třtinu nedolomí a knot doutnající neuhasí.

Děkuji za pozornost

