
PRAPOR SPÁSY 
PODZIM 2016 

Armáda spásy: lidé bez domova nebo svatost 

Armáda spásy v České republice je většinou známá tím, že pracuje s lidmi bez domova a s dalšími 
potřebnými lidmi a pomáhá jim. Širší veřejnost neví, že práce Armády spásy je založena na víře 
v Ježíše Krista, a že její členové a zaměstnanci věří, že v Božích očích není nikdo bezcenný. 

Armáda má dvě motta, která pravidelně používáme k vysvětlení, jakým hnutím jsme. Ano, říkám 
hnutím, protože tím jsme na prvním místě: jsme křesťanské hnutí, které srdcem i rukama přináší 
lidem Boží lásku. 

První a zároveň nejstarší motto je „polévka, mýdlo a spasení“, které ukazuje zpět do starých časů na 
konci 20. století. Tehdy začal William Booth přinášet evangelium lidem ve východním Londýně žijícím 
v zoufalých podmínkách. 

Brzy si uvědomil, že říkat lidem o Boží lásce a nevěnovat přitom pozornost jejich praktickým 
potřebám jim nepomůže (porovnejte s Jakubem 2,15-17: 15 Co když bratr nebo sestra nebudou mít 
co jíst anebo co na sebe? 16 Když jim řeknete: "Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte," 
ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? 17 Právě tak víra bez skutků, víra sama 
o sobě, je mrtvá.) 

Ale při vší praktické pomoci bychom neměli zapomínat, že jde o přinášení evangelia všem lidem. 
A to mě přivádí k druhému mottu: „Srdce Bohu, ruce lidem“. Tak bude naše srdce naplňováno Boží 
láskou, kterou můžeme přinášet slovy i skutky všem, se kterými se setkáváme. 

Ani v Armádě spásy není práce dokončena, když poskytneme lidem bez domova místo k bydlení. 
A nekončí ani tím, když se lidé obrátí k Ježíši a přijmou jeho spasení. Týká se to také svatosti života.  

V tomto Praporu spásy najdete příspěvek majorky Rii Scholtensové o svatosti, o tom, jak se na ni 
dívá Armáda spásy, když věří že svatost je pro všechny věřící. 

V článku Johna Larssona, generála v důchodu, se dozvíte něco o životě a rodině Williama 
a Catherine Boothových 

Doufáme, že najdete v různých článcích něco zajímavého, co vám pomůže více porozumět Armádě 
spásy a víře v Boha.

Majorka Attie van Wagtendonková 
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Letní škola 2016 
Téma: Svatost 

A r m á d a s p á s y j e o d z a č á t k u 
charakterizována jako „hnutí svatosti“. 
Svatost byla a je podstatou toho, co 
Armáda přináší světu. Bez svatosti by 
služba Armády spásy nebyla tak kvalitní 
a život vojáků by nebyl tak silně 
duchovně formován. Náš desátý článek 
víry vyjadřuje, jak je svatost života 
důležitá: 
Věříme, že plné posvěcení je výsadou 
všech věřících a že celý jejich duch, 
duše i tělo mohou být zachovány bez 
poskvrny do příchodu našeho Pána 
Ježíše Krista. 

Během letošní Letní školy pro kadety jsme se zabývali různými rozměry svatosti.  

Můžeme to shrnout takto: Má-li být Boží svatost na křesťanech zřejmá, musejí posvěcovat svůj 
život, vrůstat do svatosti. Je to jejich úkol: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý“ (Leviticus 11,45). 

Dochází ale mezi námi k vážnému neporozumění tomu, co znamená posvěcovat se. Často 
spojujeme toto slovo s lidmi, kteří jsou „svatější než ty“. Často nám z nich naskakuje husí kůže, 
protože vzbuzují dojem, že nestojí nohama pevně na zemi. 
Zahalují se do jakési roušky velké zbožnosti. Na každé: Proč? mají: Protože. A zdá se, že  
v praktickém každodenním životě nedělají chyby, a to ve vás vzbuzuje dojem, že jsou určitě 
zapsáni v knize života našeho Pána. Toto neporozumění je potřeba vysvětlit. Posvěcení  lidé 
nejsou „svatější než ty“. Nejsou ani dokonalí. 

Přibližme si to na krátké ilustraci: 
Za známým středověkým svatým, Janem od Kříže, přišel jednou námořní kapitán, který měl za 
sebou bouřlivý život a obával se, že nenajde zpovědníka, který by měl pro jeho drsný život 
porozumění. 
Navštívil tedy svatého Jana od Kříže. Větší protiklad bychom si těžko uměli představit. Na jedné 
straně obhroublý námořní kapitán zkoušený životem, člověk, který pravděpodobně dělal 
všechno, co Bůh zakázal. Na druhé straně svatý člověk, jehož život byl neustále soustředěný na 
Boha. 
Kapitán nebyl člověk, který by svůj drsný život popíral. Nechtěl své svědomí, které ho trápilo, 
utěšovat různými výmluvami. Proto hledal někoho, kdo by byl ochotný vyslechnout jeho životní 
příběh bez předsudků . 
Takového člověka našel právě v tomto svatém. 
Proč našel tento drsný námořník, tento hříšník, porozumění u svatého Jana od Kříže? 
Odpověď je prostá. Svatý člověk hříšníkovi rozumí. 



PRAPOR SPÁSY

Pokud bych měla definovat, kdo je posvěcený člověk, řekla bych toto: 
Posvěcený člověk je ten, do jehož života vstoupí Bůh, a to vede ke změně jeho životní 
cesty a jde v Ježíšových stopách. 

Neznamená to, že je posvěcený člověk ušetřen jakéhokoli pokušení. Bude opakovaně 
veden Duchem na poušť, tak jako Ježíš, kde bude ďáblem pokoušen (Matouš 4,1-11). 
A  na tom místě, mohli byste právě tak říct v tom běžném, neuspořádaném životě, bude 
vyneseno na světlo, do jaké míry z něj vyzařuje, že v něm přebývá Bůh. Tam se jasně 
ukáže, v čem je překážka. A tam, kde jsou překážky, jsou i možnosti k růstu. 

Každý, kdo chce posvěcovat svůj život, si musí uvědomit, že žijeme současně ve dvou 
světech. Ale právě v tom běžném, neuspořádaném životě jsou ty kořeny, které nás 
přivádějí zpět k našemu Stvořiteli a k jeho všechno přesahující skutečnosti. 

V naší společnosti lidé velmi touží po tom, aby zažili něco posvátného. Všude to hledají, 
na všech možných místech, která jsou známá jako svatá. 

Bůh se s námi sdílí. Stali jsme se svatým místem, které chce prostoupit svou svatostí 
právě tak, jako jí chce prostoupit skutečnost kolem nás. Je to naše výsada. Zároveň by ale 
mělo být jasné, že nám to přináší i úkol: umožňovat, aby skrze naše činy rostla ve světě 
Boží svatost. 

Jako Armáda spásy věříme v posvěcování života a já osobně věřím, že další existence 
Armády spásy závisí na tom, jak z nás bude svatost vyzařovat. 

Majorka Ria Scholtensová 
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Sedm smrtelných hříchů 
Majorka Philippa Smale 

Podle tradice označuje církev sedm hříchů jako „smrtelné“: zlobu, chamtivost, 
lenost, pýchu, chtíč, závist a nenasytnost. Proč jsou ale nazývány „smrtelné“? 
Opravdu vedou ke smrti? Jestliže např. nenasytnost vede k přejídání, povede 
pravděpodobně ke smrti. Tyto hříchy se ale nazývají „smrtelné“, protože jsou 
významným prohřeškem proti takovému životu, jakým Bůh chce, aby lidé žili. 
Jejich nejextrémnější forma je naprosto ničivá. 

3. LENOST 

Do podniku nastoupila nová sekretářka a šéfová ji uvedla do její kanceláře. Už po 30 minutách zjistila něco o 
své předchůdkyni. Kartotéku tvořila kupa dokumentů v nejspodnější  zásuvce. Byly tam i hromádky 
nezodpovězených dopisů, některé z nich byly staré i několik měsíců. Také tam našla opomenuté faktury a 
upomínky plateb. 
Po pěti dnech řešení tohoto zmatku se sekretářka šéfové zeptala, proč nechala bývalou sekretářku takový 
nepořádek způsobit. Odpověď zněla: „No, vždycky si na práci stěžovala a když jí někdo řekl, aby s těmi 
nevyřízenými záležitostmi něco udělala, zůstala prostě několik dní doma.“ 
Nová sekretářka řekla: „Byla zřejmě líná a dostala vás do nepříjemné situace.“ Šéfová s tím mohla jen 
souhlasit. 
Lenost je ničivý hřích, který se projevuje nechutí pracovat nebo vyvíjet jakékoli úsilí. 
Není nic špatného na tom, že potřebujeme odpočinek a bereme si volno, abychom si dobili baterie. Bůh na to 
myslel, když ustanovil  sedmý den jako den odpočinku. Po šesti dnech tvoření Bůh odpočíval – ne proto, že by 
potřeboval přestávku, ale protože pro své stvoření chtěl, aby se práce pravidelně střídala s odpočinkem. Něco 
ale není v pořádku, když se lidé po čase odpočinku nevrátí k práci. 
I Pán Ježíš se unavil a věděl, jakou cenu má odpočinek. Někdy zašel na jídlo k příteli, jindy se vzdálil, aby byl 
sám a trávil čas v soukromí. Potom se ale vrátil k práci. Věděl, že nemá příliš času na to, aby udělal všechno, 
co má udělat. 
Chvíli nic nedělat je v pořádku. Rozhodnout se nedělat celou dobu vůbec nic je smrtící pro naše blaho. 

4. PÝCHA 

Jeden misionář spolupracoval na překladu Písma s lidmi ve vzdálené 
zemi. Dostal se ke 4. verši 10. žalmu: „...ve svojí pýše ho vůbec nehledají, 
Bůh nemá místo v jejich myšlení“ (B21). Zápolil s tím, jak do toho jazyka 
přetlumočit slovo pýcha. Nakonec použil slova, která znamenají, že uši 
zlého člověka jsou příliš daleko od sebe. Vyjadřovala myšlenku, že někdo 
má velkou hlavu, tj. že je nafoukaný nebo že je nafouknuté jeho vlastní já. 
Pochopit význam slova pýcha může být trochu složitější. Rodiče mohou 
být např. pyšní na své děti pro jejich dobré výsledky ve škole nebo na to, 
čeho dosahují při svých zájmových činnostech. 
Pýcha se ale může stát smrtícím hříchem, když sami sebe postavíme na 
podstavec. Podnikatel může jednat lehkovážně, protože je přesvědčený o 
tom, že jeho mimořádným schopnostem se nikdo nevyrovná. Učitel si 

může myslet, že je tak dobrý, že nepotřebuje poslouchat rady kolegů 
týkající se toho, co by bylo pro jeho třídu nejlepší. 
Bible v knize Přísloví (16,18) říká: „Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.“ První část tohoto verše se 
jako přísloví velmi rozšířila. 
Všichni zažíváme chvíle, kdy musíme požádat o pomoc, připustit, že něco nevíme, uvědomit si, že existuje 
něco, co nemůžeme udělat. Tehdy musíme naši pýchu spolknout. 
Měly by také přijít chvíle, kdy si uvědomíme, že potřebujeme Boha. Když před ním klekneme a prosíme ho o 
odpuštění toho, co jsme udělali špatně, není tam žádné místo pro pýchu. Není také místo pro pýchu tehdy, 
když přijmeme to, že Pán Ježíš zemřel na kříži za každého z nás. Potom můžeme pýchu opustit a dovolit 
Bohu, aby zaujal správné místo v našem životě. 
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Služba dětem a mládeži 
Zdá se, že prázdniny jsou dávno pryč. Byly krásné, teď už z nich však zůstaly jen vzpomínky a  fotografie. 
Nevím, na co vzpomínáte nebo jaké fotografie máte vy, ale letošní léto bylo nádherné, úžasné, teplé, 
deštivé i velmi podnětné.  

V „oddělení pro děti a mládež“ Armády spásy bylo hodně rušno. Přivítali jsme služební tým ze Západního 
území Spojených států amerických, byli jsme na dětském táboře a také jsme měli dovolenou.  

Služební tým z USA-západ byl na různých místech, kde 
dělal spoustu různých věcí v našich sborech i centrech. 
Těch šest mladých lidí – všichni jsou vojáci Armády spásy 
– se přihlásilo, že se chtějí vydat do světa, aby tam sloužili, 
aby se sdíleli s dobrou zprávou o Ježíši Kristu a aby se 
také něco dověděli o mezinárodní Armádě a poznali jiné 
kultury. Přílet na pražské letiště se neobešel bez problémů, 
protože jejich zavazadla nebyla ve stejném letadle jako oni. 
Začínat misijní cestu bez vlastních věcí bylo trochu 
stresující, ale po pořádném jídle u McDonalda se cítili 
mnohem lépe. 

Tým navštívil nejdříve národní ústředí a potom se vydal na Slovensko do Galanty a do Bratislavy.  
V České republice sloužili v Havířově, v Ostravě, Opavě, Krnově a v Praze. Zúčastnili se také dětského 
tábora v Domašově. Byli na mnoha různých místech, projeli mnoho kilometrů  autobusem, vlakem, autem 
i mikrobusem. V mnoha centrech Armády spásy, ve sborech i v sociálních centrech, vedli různé aktivity  a 
programy pro děti, mládež, rodiče s dětmi, dospělé i seniory. Členové týmu přitom přijímali mnohá 
požehnání, protože zažívali něco jiného, než na co byli zvyklí doma v USA. 

Pokud tým nesloužil, měl možnost vidět i některé turistické zajímavosti jako Hradčany v Praze, 
bratislavský hrad, hornické muzeum v Ostravě, bývalý koncentrační tábor v Osvětimi. Vydali se dokonce  
i na Praděd. Poznali tedy nejen Armádu spásy ale i naši zem. 

Spolu se služebním týmem se nás  na týdenním dětském táboře v Domašově sešlo 53. Tým tam přivítal 
děti ze sborů i ze sociálních projektů. Některé děti sponzorovala jedna žena, která běžela Půlmaraton pro 
dětské úsměvy – a úsměvy bylo možné vidět na mnoha dětských tvářích (nebo na všech??). Zažili jsme 
nejrůznější počasí od skutečných veder a sucha po zimu a prudký déšť, ale nic z toho nás neodradilo a 
nevzalo nám to radost z pobytu v přírodě. 
Program byl od časného rána do pozdního večera. Začínali jsme raní rozcvičkou, dobře jsme jedli, 
zamýšleli jsme se nad Biblí a byly i večerní chvíle zamyšlení před tím, než šly děti do postele (aspoň to 
bylo to, co si vedoucí přáli). Tým vedoucích (včetně našich amerických přátel) odvedl dobrou práci při 
mnoha různých aktivitách a děti se vracely domů příjemně unavené. Tak příští rok znovu!  

„Oddělení pro mládež“ zažilo nádherné léto.  Připravujeme nové aktivity, které budou našim mladým 
pomáhat, aby jejich láska k Pánu Ježíši rostla a aby stále více rozuměli Božímu slovu.  
Pokud byste měli zájem zapojit se do něčeho, co se týká dětí a mládeže, požádejte vedoucího vašeho 
sboru, aby mi napsal, nebo napište přímo mně na 
peter_beeldman@czh.salvationarmy.org. 

Buďte požehnaní, abyste byli požehnáním pro druhé.  

kapitán Peter 
národní koordinátor pro práci  
s dětmi a mládeží 
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Den zakladatele 

Každý rok slaví Armáda spásy den, kdy William a Catherine Boothovi zahájili svou službu 
ve východním Londýně. Bylo to 2. července před sto jednapadesáti lety. V časopise 
Salvationist (Salutista – časopis Armády spásy ve Spojeném království) vyšel níže 
uvedený článek, s kterým bychom chtěli seznámit naše čtenáře v České republice i na 
Slovensku. V České republice není mnoho salutistů, kteří by si vybavovali portréty,  
o kterých je v článku zmínka. Ve sborech Armády spásy na celém světě tyto portréty byly. 
I my si pamatujeme, že také v pražském sboru Armády spásy visel v devadesátých letech 
obraz Williama Bootha. 
                     Redakce Praporu spásy 

NEOFICIÁLNÍ BOOTHOVI 
John Larsson, generál v.v.  

Starší salutisté si vybaví doby, kdy v mnohých sborech visely na čelní stěně velké portréty 
Williama a Catherine Boothových. Jak se zakladatelé Armády dívali na shromáždění, William se 
zdál starý a unavený – musel si dokonce rukou podepírat hlavu, zatímco Cathrine se tvářila 
přísně – jakoby chtěla odradit dětský pěvecký sbor od jakýchkoli hloupostí.  

To byli „oficiální’ Boothovi, jejichž obraz byl v průběhu let předáván dál. Ale obraz „neoficiálních 
Boothových“ není méně skutečný, jak bude zřejmé z několika krátkých pohledů na neoficiální 
stránku jejich života – pohledů, které se nikdy nedostaly na stránky časopisu War Cry (britský 
Prapor spásy – pozn. překladatele). 

Jejich příběh byl příběhem lásky. „Nikdy nezapomenu na své 23. narozeniny, na Velký pátek 
10. dubna 1852,“ říkával rád William Booth, „protože toho dne jsem se po uši zamiloval do 
vzácné ženy, která se později stala mou manželkou.“ 
A bylo to vzájemné. Když ten den doprovázel v drožce Cathrine po večerním shromáždění 
domů, bylo to poprvé, kdy byli spolu sami. Catherine na to vzpomínala takto: „Než jsme dojeli k 
našemu domu, cítili jsme oba, že jsme byli stvořeni jeden pro druhého.“ 
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Po třech letech se vzali.  William byl cestující evangelista a Catherine ho na 
cestách doprovázela. Vedení duchovních kampaní byla vážná záležitost, ale 
mladý, velice zamilovaný pár si našel čas na to, aby se pobavili a společně se 
radovali.   
„Naše pozemské nebe nacházíme v sobě navzájem,“ říká Catherine své 
matce. A ze studeného Leedsu píše, že se v posteli rychle zahřeje, když se 
„pohodlně uvelebí v náručí svého milovaného se studenými chodidly na jeho 
nohou.“  
Jejich první syn se narodil v Halifaxu a William si rodičovství vychutnával.  
O šestiměsíčním Bramwellovi píše Catherine rodičům: „Když se jeho otec 
objeví, je připravený létat, dělají spolu všechno možné, od vyhazování do 
vzduchu po válení, skákání, chození a tak dále, a já mám celou dobu strach, 
aby nedošlo k nějaké nehodě.“ 
Po Bramwellovi se narodili dva bratři a pět sester – osm dětí v rozmezí 
dvanácti let. Catherine se osvědčila jako vynikající matka. Věřila, že hodně 
hraček a her rozvíjí dětskou mysl. Říká: „Na hračkách jsem nikdy nešetřila. 
Pokládala jsem je za stejně potřebné jako jídlo. Učila jsem děti počítat 
hrozinky, jablka, učila jsem je vážit rýži nebo jiný druh suchých potravin. 
Radost z toho je nikdy neopouštěla a mnohé kuchyňské váhy na to doplatily.“ 
Pokud šlo o neděle, psala: „ Považovala jsem za špatné nutit dítě, aby sedělo hodinu a půl na 
vysokém sedadle, klátilo nohama a poslouchalo něco, čemu buď vůbec nerozumí nebo nemůže ocenit 
... Nikdy jsem nedovolila svým dětem, aby se zúčastňovaly veřejných shromáždění, dokud nebyly dost 
staré na to, aby je začala zajímat.“ Neděle měly být „dnem radosti“. Catherine připravila doma bedýnku 
s pískem, který používala, aby ilustrovala příběhy z Bible. 
Jako maminka byla velmi praktická, velmi často používala svou skříňku se šitím. Bramwell na to 
vzpomínal: „Šila na nás, dokud nám nebylo deset nebo dvanáct let.“ 
Domácností zněl často Williamův smích nebo zpěv. A s dětmi dováděl velmi neviktoriánským 
způsobem. Kdykoli byl večer doma,  vběhly děti do pokoje, aby si s otcem zadováděly. Hra na lišku a 
husy byla velmi oblíbená – William Booth byl vždycky liška. 
Když začaly děti dospívat, William Booth jim někdy říkal: „Chvilku se mnou pokláboste.“ Jejich 
štěbetání ho osvěžovalo. Jeho životopisec Harold Begbie poznamenává: „Opravdu se zajímal o to, co 
prožívaly. Byl to člověk, který nejen miloval celým svým srdcem, ale také ho těšilo být milován.“  
Jane Shortová, která s rodinou bydlela, říká: „Podnikali jsme výpravy do lesa a generál byl jako kluk, 
téměř stále se smál, zpíval a vtipkoval. Ale nemyslete si, že by byl někdy bez Bible v kapse. A málokdy 
prošel kolem cikána, aniž by s ním mluvil o jeho duši.“ 

Když se zdravotní stav Catherine Boothové začal zhoršovat, nedělal jí dobře sebemenší hluk.  
Jane Shortová vzpomíná: „Generál se ji nikdy nepokoušel drsně povzbuzovat. Ne, choval se k ní tak 
něžně a sladce jako k milence. Nespěchal na ni, uklidňoval a ošetřoval ji s takovou oddaností, s jakou 
jsem se nikdy předtím nesetkala. Nikdy nezapomenu na to, jakou lásku choval generál ke své 
manželce.“ 

Jejich vzájemná láska nikdy nepřestala. Theodore Kitching vzpomíná, že byl jako mladý generálův 
pobočník u Catherine na čaji. Ona při hovoru klidně látala generálovy ponožky, ale ve chvíli, kdy náhle 
zastavila před domem drožka, vyskočila Catherine jako mladá nevěsta a spěchala ke dveřím. 
„Ach, Williame, tak ráda tě vidím, ale zdáš se být tak unavený,“ slyšel ji Kitching volat. Hned byla u něj 
a když se vedle ní posadil, podávala mu vlněné pantofle, které sama vyrobila, hladila a líbala 
Williamovu ruku a uhlazovala mu vlasy. Byli zase jako mladí milenci. Hluboce dojatý Theodore Kitching 
se po špičkách vytratil z místnosti. 

Neoficiální Boothovi byli nádherní. A když jsou v Den zakladatele jejich oficiální portréty v popředí, 
děkujeme Bohu, že jejich neoficiální obraz je stejně skutečný. 

Generál Larsson je autorem knihy Those Incredible Booths – William And Catherine Booth As Parents 
And The Life Stories Of Their Eight Children (Neuvěřitelní Boothovi – William a Catherine Boothovi 
jako rodiče a životní příběhy jejich osmi dětí). K dostání u SP&S za £9.99 (plus poštovné a balné) – 
pouze anglicky. 
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