
Jiří Unger: Fair play ve společnosti 

Jak důležitá je férovost ve vztahu k nevěřícím a jak by se měla projevovat. Proč je důležité, abychom 

nic nevylepšovali a nepřikrášlovali? Proč je to důkazem naší slabosti a proč se Bůh k takovým 

svědectvím nepřiznává. Proč potřebujeme být příkladem i v dodržování světského zákona. A 

potřebujeme ho dodržovat, i když se nám nelíbí? Co jsou základní neférové tahy českých křesťanů a 

jak tomu předcházet. 

 
 
1) Vaše ano buď ano a ne, ne. 
 
"Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: `Nebudeš křivě přísahat, ale splníš Pánu své přísahy.´ 
Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože je to trůn Boží, ani při zemi, 
protože je to podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále; ani při své 
hlavě nevyslovuj přísahu, protože ani jediný vlas nemůžeš učinit bílým nebo černým. Ať je tedy vaše 
slovo `ano, ano´ - `ne, ne´; co je nad to, je ze Zlého." (Mt 5,33-37) 
 
 

 Co je pro vás řeč ano, ano, ne, ne?  

 Kde se dovoláváme Boha, abychom dodali váhu svým vizím a plánům?  

 Vyznačuje se naše zvěstování evangelia nepředstíranou upřímností bez postranních a 
nevyřčených úmyslů nebo se naše poselství snažíme „prodat“, protože nevěříme, že je dost silné 
samo o sobě?  

 Kde se schováváme za zjevení od Boha, když chceme obejít vůli druhých?  

 Kde je nám zatěžko říci jednoduchou pravdu, když nám jde o to, jak jako církev nebo jednotlivci 
můžeme přijít o svou image? 

 
 
2) Perly sviním 
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou 
měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve 
vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: `Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ - a hle, 
trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys 
mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo 
je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. (Matouš 7:1-6)   
 

 Proč nás tolik nevěřících považuje za sudičské moralisty? Proč tak nebyl vnímán Ježíš? 

 Co je největším kamenem úrazu pro nevěřící, když se dívají na církev? 

 V jakém sebeklamu žijeme jako jednotlivci, sbory či celé církve?  

 Jak rozumíte verši, že nemáme házet perly sviním? Jak to souvisí s naším vztahem k nevěřícím. 
 
3) kauza Libor Michálek – jednotlivec a autorita integrity 

 Hlad po spravedlnosti a právu 

 Kdo je ochoten zaplatit cenu?  

 Korupce a my 
 
4) Další okruhy ne/férovosti vůči nevěřícím 
 
 
 


