
Čas od času v norských novinách čteme zprávy o tom, že výherci státní loterie 
neberou telefon zástupcům loterie, kteří se jim snaží tu dobrou zprávu oznámit. 
Najednou jsou z nich boháči, ale oni to ani neví! V těch samých novinách však také 
čteme, že ze všech dárkových poukazů, které Norové dostali, se každý rok ztratí asi 
7,5 miliardy českých korun, protože je Norové prostě nevyužijí. Jejich vlastníci buď 
přijdou příliš pozdě, takže už nemohou poukaz využít, nebo si nemohou vzpome-
nout, kam si ho položili, nebo, ve většině případů, prostě zapomenou, že ho vůbec 
dostali.

Dar tak nesplní svůj účel, což je smutné pro dárce, který za něj zaplatil, i pro pří-
jemce, který nikdy nevyužil to, co na něj čekalo. Upřímně, faktem je, že nějaké 
z těch zapomenutých dárkových karet jsme měli my sami… – Takže, a to platí pro 
nás pro všechny, jestli třeba letos dostaneme vánoční dárkový poukaz, nezapo-
meňme na něj! 

Poselstvím Vánoc a důvodem,

proč je slavíme, je to,

že si připomínáme největší dar,

jaký byl kdy lidstvu dán.

Byli jsme ztracení a osamělí, bez budoucnosti a naděje na věčnosti. A pak nám 
Bůh dal to nejvzácnější, co měl, dal nám svého syna Ježíše, aby nás přivedl zpět 
k Bohu, abychom už nebyli osamělí, opuštění a ztracení, a aby nám v den, kdy 
budeme muset opustit tuto zemi, dal věčný život v nebesích. Ale stejně jako 
v případě loterie a dárkových poukazů, o kterých jsme mluvili, mnozí lidé neví 
o tom Božím daru, který jim byl dán, nebo na něj zapomněli! Nevědí, že Bůh 
z nich učinil výherce, že jim dal bohatství. Nebo si toho daru třeba jsou vědomi, ale 
už ho nějaký čas opomíjejí. Proto je naším úkolem jít a říct jim o té dobré zprávě, 
že Ježíš Kristus se narodil v den Vánoc a dnes žije a čeká, až ho přijmou. Tenhle dar 
ještě nevypršel – a teď je na něj ten pravý čas!

Mnozí určitě milujeme vánoční oslavy. Znamenají pro nás rodinu, přátele, dárky, 
tradice a krásné pocity. Ne každý ale má výsadu mít rodinu a přátele, se který-
mi by mohl slavit – a takoví lidé si o Vánocích mohou připadat ještě opuštěnější 
a osamělejší než jindy.

Pamatujme na naše bližní!

Buďme laskaví, věnujme jim svůj úsměv

a slovo povzbuzení, podejme jim ruku,

 jestli potřebují pomoc.

Tak jako ten Největší Dar, 

i tohle jsou dary,

které budou přijaty s vděčností

a které zůstanou dlouho nezapomenuty!

Tímto vánočním pozdravem chceme poděkovat každému v Armádě spásy, kdo bě-
hem roku věrně dává své srdce a ruce všem lidem, kteří jsou tolika různými způsoby 
v kontaktu s Armádou spásy. Skrze Vás plníme poslání Armády přinášet Boží dar, 
kterým je evangelium Ježíše Krista, a sloužit trpícímu lidstvu tady a teď.

Děkujeme všem našim partnerům, dárcům, podporovatelům a přátelům za dobrou 
spolupráci a jejich velmi důležitou podporu.

Přejeme Vám všem pokojné a radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2020.

Tone a Frank Gjeruldsenovi
národní velitelé Armády spásy v České republice a na Slovensku

PRAPOR SPÁSY
ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU zima 2019/2020

„V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční 

hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je 

Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: “Nebojte se! Hle, 

zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.”           

Jste bohatí!

 (Lk 2:8–10, B21)



Převážnou část svého profesního života jste působil jako 
manažer v akciové společnosti Veletrhy Brno. Jak na tu 
dobu vzpomínáte?
Byla to hezká etapa mého života, celých osmnáct let. Samotný 
podnik Veletrhy Brno a mnoho jeho zaměstnanců jsem důvěr-
ně znal již od dětství, kdy jsem chodil na veletrhy za mojí má-
mou, která tam celý profesní život působila jako architektka. 
Navštěvoval jsem veletržní akce, jako byly jarní potravinářský 
a podzimní strojírenský veletrh a potkával jsem se s mnohými 
zaměstnanci i na dovolených v podnikovém rekreačním stře-
disku na Vysočině (které mimochodem rovněž projektovala 
moje máma). 
V roce 1983 jsem nastoupil na pozici vedoucího referenta péče 
o základní fondy. Po osmnácti letech jsem na konci roku 2001 
z tohoto podniku odcházel  z pozice zástupce náměstka gene-
rálního ředitele a ředitele odboru 1 zahraničních akcí. Za tuto 
životní etapu jsem vděčný, měl jsem příležitost poznat mnoho 
zemí světa. Toto období mi mnoho dalo (poznání, rozhled, kon-
takty, zkušenosti), ale i mnoho vzalo, zejména v soukromém 
životě. 

Když jste odešel z Veletrhů, pracoval jste v realitách, 
dokonce jste založil svoji vlastní realitní společnost. 
V podnikání se vám dařilo, takže se nabízí otázka: co vás 
přimělo ucházet se o místo ředitele v Armádě spásy?
Po ukončení působení na Veletrzích jsem založil veletržní vý-
stavářskou společnost se zahraniční spoluúčastí a zastoupením 
vč. poboček v zahraničí. V této firmě jsem působil na pozici ge-
nerálního ředitele. Opět se jednalo především o účast na za-
hraničních veletrzích a výstavách. Po 23 letech cestování po 
světě jsem rozhodl pro zklidnění životního tempa včetně změ-
ny „žánru“ a společnost jsem prodal zahraničnímu investoro-
vi. Následně mě velmi zaujala realitní činnost, a protože jsem 

7 otázek pro Ivana Borka

o ní nevěděl vůbec nic, vstoupil jsem do tehdejší největší re-
alitní sítě na českém trhu (RE/MAX), abych nabyl maximum 
vědomostí z realitního prostředí. Po dvou letech zážitků na po-
zici řadového realitního makléře jsem si byl jist vhodným nača-
sováním pro nastartování vlastního businessu. Moje kontakty 
z veletržní branže jak v tuzemsku, tak i v zahraničí byly nedoce-
nitelným plusem. V roce 2011 jsem založil vlastní realitní spo-
lečnost se sítí poboček v ČR i v zahraničí, ve které jsem jejím 
ředitelem i majitelem a která je činná. 
A zde končí část jedné životní etapy založené na aktivním pří-
stupu k podnikání. V roce 2015 jsem po prvním svatém přijí-
mání mé neteře zaslechl v závěrečném čtení krátké oznámení, 
že Armáda spásy vypisuje konkurs na ředitele. Do té doby jsem 
měl o Armádě spásy pouze povrchní povědomost, Armáda spá-
sy pro mě znamenala pouze várnice s polévkou. Tak jsem se 
začal seznamovat s informacemi o Armádě spásy dostupnými 
na internetu a první, co mě pozitivně zasáhlo, bylo motto: Srd-
ce Bohu, ruce lidem. Zpětně jsem si udělal dosavadní životní 
rekapitulaci a při akceptování skutečnosti, že život byl ke mně 
dosud nadmíru velmi štědrý (a to i přes moje ne vždy rozumné 
a správné kroky v osobní rovině), dospěl jsem k závěru, že je na 
čase se mu začít revanšovat. 
Působení v organizaci, která mě nadchla svým posláním, bylo 
tím nejlepším rozhodnutím, které jsem mohl udělat, a dodnes 
se mi správnost mého tehdejšího rozhodnutí potvrzuje. Přitom 
jen na doplnění, v době výběrového řízení v roce 2015 jsem le-
žel s horečkou, bral antibiotika, a kdyby se výběrové řízení ne-
konalo relativně blízko od mého bydliště, neměl bych možnost 
se ho zúčastnit a nikdy bych nepoznal skvělé lidi, kteří v této 
organizaci pracují.

Posláním Armády spásy je mimo jiné pomáhat lidem bez 
domova tak, aby mohli bydlet. To má k realitám celkem 
blízko. Využíváte nějak svých zkušeností z podnikání ve 
své manažerské práci pro Armádu spásy?
Podnikání a sociální práce jsou dva diametrálně odlišné světy. 
Cílem podnikání je zisk, je to každodenní „tah na branku“, za-
tímco cílem sociální práce je pomoc potřebným, každodenní 
„lidskost a empatie“. Protože moji firmu řídí jiní, mohu se plně 
věnovat svému působení v Armádě spásy. 

Jediné, co se dá ze zkušeností

z podnikání s úspěchem použít,

je snad znalost umění komunikace

směrem ven i dovnitř,

protože práce s lidmi v Armádě spásy

je týmová spolupráce založená

 na notné dávce empatie.

Další samozřejmostí je jednání s donátory, dodavateli a dalšími. 

Ing. Ivan Borek je od roku 2015 ředitelem brněnského Centra sociálních služeb Josefa Korbela. Jeho cesta do Armády spásy nebyla úplně obvyklá, 
tak jsme se zeptali, jak to vlastně bylo, jak hodnotí své působení po čtyřech letech a z čeho má největší radost.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Chcete to po minutách, nebo stačí po hodinách? V pracovní 
dny otevírám jedno oko pro vypnutí budíku s 15-ti minutovou 
prolongací o půl šesté ráno, a to jako pietu k třináctiletému 
vstávání, protože jsem se nechal doslova „ukecat“ k pořízení 
čtyřnohého domácího mazlíčka, tibetského teriéra. Všichni 
znají to úporné přesvědčování dětí, co všechno budou se čtyř-
nohým členem rodiny dělat, když se pořídí, a stejně tak všich-
ni víme, za jak dlouho, resp. nedlouho jim „spadne řemen“. Po 
propletení se přeplněným brněnským „tankodromem“ začíná 
převážná část každodenního pracovního dne, lišící se snad jen 
nevyužíváním pravidelné přestávky na oběd (zvyk z mládí). 

Co děláte, když nepracujete?
Původně se mi chtělo napsat jen: lenoším 
Ale vážně – mám mnoho koníčků, jsem členem řady klubů 
a organizací, ať se již jedná o sportovní combatovou střelbu, 
relaxační rybaření (to když jste s partou na rybách kvůli jiným 
důvodům, než co a jak velkého ulovíte), hru na elektrickou 
kytaru nebo klávesové nástroje. Rád bych začal komponovat 
hudbu. Taky mě baví obchodování na investičních trzích. Kdysi 
jsem měl také možnost být několik let účastníkem automo-
bilových závodů na tuzemských okruzích v Brně a v Mostě 
s podporou skvělého týmu a party lidí a především sponzorů, 
bez kterých tento nákladný sport realizovat nejde. 
Ale nejdůležitější je pro mě rodina. Mé tři skvělé děti, které 
mám v Brně, Praze i mimo ČR. Mám také už dva vnuky a sta-
rám se o rodiče, kteří jsou v úctyhodném věku. Rád bych jim byl 
v maximální možné míře k dispozici.

Počet lidí bez domova se v Brně, stejně jako v celé zemi, 
rok od roku zvyšuje. Dá se tomu nějak zabránit? 
Jedná se o letitý problém, který nezná hranice. Když vezmeme 
v potaz rok vzniku Armády spásy, je zřejmé, že až my tu nebu-
deme, lidé potřebující pomoc zde budou stále. Půjde jen o to, 
zda jejich počet bude dále narůstat, stagnovat nebo se dokon-
ce podaří docílit jeho poklesu. Ale jak se říká, „ryba je cítit od 
hlavy“. Proto si myslím, že sebelepší činnost všech nestátních 
neziskových organizací to nevyřeší. Plošné řešení je na prvním 
místě odpovědností státu. Ostatně každá země je tak vyspělá, 
jak vyspělý a především funkční má sociální systém.

Brněnské Centrum sociálních služeb, které řídíte, má za 
sebou více než čtvrtstoletí. Jak myslíte, že budou vypadat 
sociální a zdravotní služby pro lidi bez domova za dalších 
dvacet pět let?
Přál bych si, abychom se stavem těchto služeb přiblížili alespoň 
o píď stavu, který je úspěšný a funkční v severských zemích. 
Češi jsou většinou velmi empatičtí lidé, kteří nejsou k problé-
mům druhých neteční a lhostejní, a to mě uklidňuje a dělá ra-
dost. 

Ing. Ivan Borek, ředitel Centra sociálních služeb

Když pomáháme ostatním, děláme tím i něco pro sebe. Například nám to může otevřít 
oči, abychom lépe chápali svoji službu lidem.
Skutečná pomoc se dá velmi těžko  změřit, často nemáme tušení, do jaké míry naše 
pomoc ovlivní život ostatních.
Když jsem pracoval pro Armádu spásy v americkém Denveru, setkával jsem se starostou 
města Michaelem B. Hancockem. Nikdy mi nezapomněl vyprávět svůj příběh. Pocházel 
z chudé rodiny, která  často navštěvovala programy Armády spásy. V jeho případě to 
bylo také komunitní centrum, které mu poskytlo možnost trávit volný čas jinde a jinak 
než na ulici. Podle jeho vlastních slov mu Armáda spásy pomohla nejenom materiálně, 
ale dala mu do života křesťanské zásady, kterých se držel a drží i jako starosta obrov-
ského města a jednoho z nejvíce progresivních měst v celých Spojených státech. Tohle 
mě naučilo jednu věc - kdykoli někoho podporujeme, mysleme na to, že nikdy nevíme, 
s kým máme tu čest, jestli třeba nepomáháme budoucímu starostovi.
Ten v Denveru zvoní každý rok u sbírkového kotlíku. Dělá to proto, aby tím Armádě spá-
sy tak trochu vrátil to, co pro něj udělala v dětství.

Přemysl Kramerius, major                             
národní ředitel pro administrativu a komunikaci                                           

Nikdy nevíte,
s kým máte tu čest



Vánoční příběh se odehrál takhle: Mladičká Marie si měla brát 
Josku Tesaře od nich z vesnice. Už proběhly i ohlášky v místním 
kostele, jenže těsně před svatbou se ale všechno strašně zkom-
plikovalo. Na Marii začalo být vidět, že je v tom. 
Josefovi bylo jasné, že to nemá s ním, a jako věřící člověk věděl, 
co je to za průšvih. Podle Bible měl tu nevěrnici zavrhnout a ne-
chat zlynčovat. Podle selského rozumu ji měl poslat na potrat. 
Obojí se mu příčilo, a tak přemýšlel, že se s Marií prostě rozejde 
a všem těm problémům se vyhne. Dlouho do noci si s tím lámal 
hlavu, až nakonec vyčerpáním usnul. 
Tu noc měl divné sny. Zdálo se mu, že před ním stojí anděl a říká 
mu: Josefe, teď to nechápeš, ale ve vaší rodině se narodí budou-
cí prezident. Nedělej si starosti, že je tvá přítelkyně těhotná. 
Přijmi ji takovou, jaká je, i s tím, co v sobě má. To, co teď vypadá 
jako průšvih, je totiž svatý Boží plán. 
Marie bude mít chlapečka a ty ho dáš zapsat do matriky jako 
svého syna. Budete mu říkat Ježíš – česky Záchranář – protože 
na něj platí dávná proroctví: On nás zachrání před našimi prů-
švihy.
To je to, co měl na mysli dávný mystik Izaiáš, když psal: 

Teenagerka bude těhotná 

a porodí chlapečka

a my poznáme, že Bůh 

je s námi, a ne proti nám.

Vtom se Josef probudil. A konečně měl jasno. Už nebude žít 
podle náboženských tradic ani podle selského rozumu, ale po-
dle svého snu. Šel za těhotnou Marií a oženil se s ní – ať si lidé 
říkají, co chtějí! A když po pár měsících porodila chlapečka, dal 
mu jméno Ježíš – Záchranář.
Alexandr Flek, Parabible, vydal Biblion, 2018
„Žádný autoritativní překlad, žádná náhrada původního textu, 
jen nově převyprávěné kousky z Bible.“

„Jako křesťanský pacifista mám ke slovům jako je „armá- 
da“ dost rezervovaný vztah. Na druhou stranu je ale 
Armáda spásy jedinou armádou, ve které bych byl ocho-
ten bojovat. Její důraz na pomoc Ježíšovým „nejmenším 
bratřím“, tj. lidem na okraji či za okrajem naší prosperují-
cí společnosti, je opravdovým hmatatelným ztělesněním 
evangelia v našich dnech. Přeju tedy Armádě spásy, aby 
měla i v r. 2020 statečné bojovníky a aby se její arsenál 
milosrdenství mohutně rozrůstal a byl používán v každo-
denní akci.“
Alexandr Flek

Svatý průšvih
Matouš 1:18–25 (Parabible)

Foto: St. Matthews in the City, Auckland, New Zealand

Vyrůstal jsem v poklidné ateistické rodině a o Bohu jsem u nás 
slyšel pouze ve spojitosti s Vánocemi nebo Velikonocemi, a to 
ještě v pokroucené formě. Od malička jsem sportoval a spor-
tem jsem trávil většinu času. Jinak jsem byl v celku poklidné 
dítě a to po dobu prakticky celé základní školy. Z kopce to se 
mnou začalo jít, když jsem se chytil party a začal experimen-
tovat s drogami. Nejprve s marihuanou a posléze i pervitinem, 
když mi jej jeden kamarád nabídl, zatímco jsem ho doučoval 
matematiku k maturitě. 
Víc a víc jsem se rozjížděl. Náhle jsem přišel o práci, dívka, se 
kterou jsem žil, mě opustila a já začal brát ještě víc. Zanedlou-
ho jsem přišel o byt a potřeboval jsem řešit svoji situaci. Přišel 
jsem úplně o všechno. Vztah, auto, práce. Nic z toho, co jsem 
vydělal, mi nezůstalo. Přátelství s lidmi na drogách za nic ne-
stála.
Jednoho dne jsem se rozhodl, že půjdu svoji mamku požádat 
o jídlo, protože můj hlad byl neúnosný. S mamkou jsem něja-
kou dobu nekomunikoval, neboť jsem se za sebe velmi styděl 
a nechtěl jsem jí lézt na oči v takovém permanentně špatném 
stavu. Dorazil jsem tedy k ní a nesměle zazvonil. Když otevřela, 
oba jsme hned začali plakat.

Pozvala mě dál a já jí pověděl,

že už nechci vést takový život,

 že se sebou chci něco dělat. 

Mamka zrovna v této době slyšela o jedné službě pro muže růz-
ného věku v problémových situacích. Byla to křesťanská orga-
nizace a já do této služby, s mírným opovržením ve svém srdci 
vůči křesťanství, nastoupil. 
Nebyla to klasická komunita, takže jsem neprocházel žádným 
detoxem. V této službě sloužili lidé různého věku a mě udivova-
lo, že i mladší lidé než já věřili v Boha. Do té doby jsem myslel, 
že víra je něco, co „řešily” naše babičky.

Když jsem ovšem po nějaké 

době začal pozorovat životy těchto lidí, 

cosi mě velmi zasáhlo.

A to bylo vlastně mým 

nejlepším detoxem.

Co to bylo? Byla to láska, s jakou se mnou a s dalšími uživateli 
jednali. Ze všech jiných ctností, tato mne zasáhla nejvíce.
Jednou jsem zavítal k nim do shromáždění a tam se mne velmi 
dotkla hudba. Nikdy jsem si nepředstavoval, že by křesťanské 
chvály mohly být tak krásné. Ta hudba, ta slova mě tak zasáhla, 
že jsem měl husí kůži po celém těle. Od hlavy až po konečky 
prstů. A vnímal jsem, jakoby se mě dotýkala nějaká velká ruka. 
Chtělo se mi smát a za chvilku zas hrozně brečet a uvažoval 
jsem, že z toho shromáždění půjdu pryč. Nakonec jsem to vše 
přečkal, ale nemohl jsem nemyslet na to, co se mi stalo. Šel 
jsem za kazatelem a on mi nato odvětil: „Bůh je láska a roz-
hodl se vás takto dotknout.“ Doporučil mi ještě, ať si čtu Bibli 
a modlím se. Začal jsem tedy číst každý den Bibli a každý večer 
jsem se modlil slovy: „Bože, jestli skutečně jsi, dej se mi poznat.“ 
Hledal jsem také různé důkazy svědčící pro existenci Boha.
Asi po dvou měsících, co jsem nastoupil do tohoto křesťanské-
ho zařízení a dal jsem si všechny věci dohromady, jsem uvěřil. 

Svědectví

Šel jsem za kazatelem a on mě vedl k pokání a já přijal Ježíše 
Krista jako svého Spasitele, Boha a Pána.

Mimochodem Pán mě úplně

vysvobodil od závislostí

a naprosto narovnal můj život.

Prožil jsem, jak to nazývá Bible,

nové narození a stal jsem se

novým člověkem s novými postoji

a pohledem na svět.

S novými touhami. A jedna z těch tužeb byla sloužit potřeb-
ným lidem. Zanedlouho jsem nastoupil do domova pro seni-
ory se zvláštním režimem a po pěti a půl letech do Armády 
spásy, kde pracuji již pátým rokem. Za tu dobu jsem slyšel 
nejrůznější přiběhy lidí. Někdy to byli lidé bohatí, kteří o vše 
přišli. Jindy lidé, kteří byli z chudších vrstev a už od malička na 
šikmé ploše. Někdy lidé nevzdělaní, někdy vzdělaní. Lidé řešící 
své různé problémy a závislosti. Nejednou jsem byl pohnut 
lítostí, když jsem slyšel příběhy plné smutku a zoufalství. Když 
umírali mladí lidé kolem třiceti, kteří k nám docházejí. Když 
jsem opakovaně viděl, jak se někteří točí v kruhu a nechtějí si 
nechat pomoct. Rád bych šel cestou služby druhým po vzoru 
Ježíše Krista. 
V Armádě spásy jsem potkal i stávající manželku, se kterou 
sloužíme nyní společně i v duchovní službě (v listopadu jsem 
se stal vojákem Armády spásy) a těším se, kam nás tato do- 
brodružná služba Ježíši a skrze něj druhým lidem zavede.

Standa

Když Ian Anderson  a skupina Jehtro Tull vydala v roce 1971 
na stejnojmenném albu svou  píseň Aqualung, asi nevěděli, že 
kytarové sólo, které v písni zazní, bude jednou označeno jako 
25. nejlepší na světě. Nicméně frontman Ian Anderson se při-
znal, že inspirací k jeho písni byla jeho manželka, která jako 
fotografka udělala fotku bezdomovce v parku. Celé album pak 
bylo inspirováno touto fotografií a vyjadřovalo zpěvákovu fru-
straci způsobenou obrovským rozdílem mezi náboženstvím 
a vírou. Nejedná se o křesťanské album, ale určitě je třeba si 
vážit  pohledu člověka, který je frustrovaný prázdným nábožen-
stvím a hledá něco víc než pouhé chození do kostela. V textu 
písně je zmíněna služba Armády spásy: Feeling alone, the army‘s 
up the road, Salvation a la mode and a cup of tea. Aqualung 

Spasení a la mode
je jméno muže, od něhož každý na ulici odvrátí zrak. Nicmé-
ně Armáda spásy jde za tímto člověkem na ulici a pomůže mu, 
protože chápe svoji víru velmi prakticky.
Salvation a la mode, to je přece polévka, mýdlo a spasení!
Před několika týdny nás kontaktoval český fan klub skupiny 
Jehtro Tull s nabídkou pomoci našemu projektu Nocleženka. 
Velmi mě to překvapilo a přiznám se, že jsem věděl velmi málo 
o této britské rockové skupině a už vůbec nic o písni Aqualung, 
která zmiňuje Armádu spásy. Těším se, jak se bude naše spolu-
práce vyvíjet.

Přemysl Kramerius, major



Spasení dětí

Ale i když tohle všechno uděláme,

nesmíme zapomínat,

že děti jsou pouhá jehňátka, ne ovce. 

Teprve dospívají, nejsou to dospělí

muži a ženy. Teprve se utvářejí

a jsou křehké a nezkušené,

nesmírně je zajímá život i svět,

 mají vlastní charakter a jsou jedinečné.

Také nejsou vždycky ochotné přijímat slova těch starších 
a podvolovat se napomínání a příkazům.
Touží vyzkoušet své vlastní síly a samy všechno „ochutnat 
a uvidět“. Proto bude nutné nejen s nimi hodně mluvit o Bohu,
ale hlavně mluvit s Bohem o nich a spoléhat přitom na mocnou
a neustálou spolupráci s Duchem svatým, aby děti mohly být 
spaseny a zachovány v milosti našeho Pána Ježíše Krista. 

Nejenom, že Ježíš řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně“ 
(Mt 19,14), dal ale Petrovi i kladný příkaz:
„Pas mé beránky!“ (J 21,15). Těmito slovy vložil na ty, kdo zís-
kávají duše, odpovědnost za děti – „neboť takovým patří krá-
lovství nebeské“. V žádné jiné oblasti a v žádné jiné skupině 
lidí nemohou pracovat s tak bezprostředním úspěchem a tak 
dalekosáhlými důsledky.

Pokud člověk mluví jednoduše

a jedná s dětmi prostě a srozumitelně, 

není těžké je zasáhnout evangeliem.

Ještě se nezatvrdily hříchem,

mají citlivé svědomí,

otevřené srdce, vnímavou mysl,

poddajnou vůli a prostou víru. 

Živě si uvědomují, že je Ježíš miluje, že je v nebi čeká sláva, mají 
hrůzu z pekla a věří v Boží moc i v to, že Bůh může všechno. 
Ochotně se učí ve víře za všechno prosit a vkládat všechny sta-
rosti na Boha. Žádné jiné oči tak nedychtí po tom, aby viděly 
Světlo, které osvěcuje každého člověka, žádné jiné ruce nevy-
konávají tak ochotně jeho příkazy, žádné jiné nohy se tak poho-
tově nerozběhnou po jeho cestách.
A přece je zapotřebí se neustále snažit je získat a potom se o ně 
také starat. Pokud je totiž brzy nezískáme pro Ježíše a on je ne-
naplní svou láskou, brzy jim jejich vlastní zkažená přirozenost, 
špatný příklad a učení nepřátelského světa spolu s bdělou a ne-
únavnou snahou nepřítele všech duší zaslepí oči, zatvrdí srdce 
a doslova je zničí.
Možná se vám zdá, že se pro tento úkol nehodíte. Pokud vás ale 
Bůh povolal, abyste sloužili lidským duším, je na vás, abyste se 
na něj připravili. Nejprve je nezbytné věřit, že se děti mohou ob-
rátit. Prosté Ježíšovo učení, příklady z Bible a celá řada příkladů, 
které můžeme všichni vidět na vlastní oči, pokud je otevřeme 
a budeme se dívat, by určitě měly přesvědčit i největšího skep-
tika, že to je možné.
Hospodin mluvil k Samuelovi téměř od Samuelova raného dět-
ství a naplňoval mu srdce i ústa moudrostí, takže žádné z jeho 
slov nepřišlo vniveč. Jeremiáše ustanovil Hospodin od dětství 
za proroka národům a naplnil ho svým Duchem. Jestliže to bylo 
možné pod zákonem, oč mnohem slavněji je to možné v době 
evangelia! Paní Catherine Boothová se obrátila v dětském věku, 
zakladatel Armády jako chlapec a všichni jejich synové a dcery 
přišli k Spasiteli ještě jako děti.
Jonathan Edwards vypráví v jednom spise o malé holčičce, te-
prve pětileté, která vcházela do svého pokoje a zase vycháze-
la a vypadala přitom velmi smutně a nešťastně. Maminka se 
jí ptala, co se děje, a maličká odpověděla: „Maminko, když se 
modlím, Bůh nepřichází.“ Maminka se ji pokoušela utěšit, ale 
holčička měla vyhladovělé srdce a její hlad mohl uspokojit jen 
sám Utěšitel. A tak dál nešťastně odcházela do svého pokojíku.
Jednou z něho ale vyběhla, skočila mamince do náručí, objala ji 
kolem krku a radostně volala: „Maminko, maminko, když se teď 
modlím, Bůh přichází!“ A od té doby žila během celého dětství, 
mládí i dospělosti životem, který se pokorou, milostí a pravdou 
tak podobal životu Kristovu, že nad tím žasli všichni, kdo ji znali.
Za druhé – protože děti můžeme získat, musíte se rozhodnout,
že je opravdu získáte. Než k tomu ale dojde, je třeba navždy 

zahnat myšlenku, že „dětem stačí cokoli“. Abychom je získa-
li pro Spasitele a udrželi je u něho, bude to vyžadovat hodně 
modliteb, trpělivosti, lásky, taktu a Boží moudrosti. Musíme je
učit řádek po řádku, jedno pravidlo po druhém. Pokud nestačí
vyučovat něco jednou, je potřeba téma stále opakovat. Otec 
Johna a Charlese Wesleyových se zeptal jejich matky: „Proč 
říkáš Charlesovi jedno a totéž dvacetkrát po sobě?“ „Protože 
devatenáctkrát to nestačí,“ odpověděla moudrá, trpělivá mat-
ka.
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš 
milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou 
svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji,
budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš 
o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, 
když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na 
ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je 
také na veřeje svého domu a na své brány“ (Dt 6,4–9). Tak měli
své děti učit staří Izraelité. Stejné pravidlo si musí stanovit za-
chránce duší pro sebe i pro své lidi dnes.
Dětí bychom si měli všímat. Jsem stále víc přesvědčen o tom, 
že při každém shromáždění, kde jsou děti, by mělo zaznít i něco
pro ně, a že pozvání přijmout Ježíše by mělo platit také jim.
Ze všeho nejdůležitější je mluvit s nimi jednoduše a srozumi-
telně. Neznají význam některých vznešených slov, kterým vy 
docela dobře rozumíte, a proto se musíte snažit mluvit prostě 
a srozumitelně.
Onehdy jsem mluvil s několika dětmi a dal jsem jim tento text: 
„Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství“ (Kaz 
12,1). Zeptal jsem se, jestli vědí, co znamená slovo Stvořitel, ale 
nikdo to nevěděl. Nikdo také nevěděl, co znamená slovo jinoš-
ství. Musel jsem jim tedy vysvětlit, že tento text znamená, že 
mají na Boha pamatovat, přemýšlet o něm a milovat ho, dokud 
jsou ještě malí.
Budete se muset pořádně zamyslet a být vynalézaví, abyste vy-
učovali jasně a srozumitelně. Pokud budete prosit Boha o mou-
-drost a lásku, pomůže vám, abyste i ty nejhlubší duchovní 
pravdy dokázali předat dětem srozumitelně. Když svou řeč 
zjednoduším, dopřeje mi Bůh radost vidět, jak mnoho mladých 
lidí hledá jeho spásu, a někdy bývám svědkem toho, jak jsou 
někteří slavně posvěceni.
Před časem se při jednom z mých shromáždění lavice pokání 
zcela zaplnila dětmi. S každým dítětem jsem mluvil osobně.
Jednoho chlapečka jsem se zeptal:
„Proč jsi sem přišel?“
„Abych byl spasen,“ odpověděl.
„Z čeho chceš být spasen?“ ptal jsem se.
„Od svých hříchů.“
„A jaké máš hříchy?“
„Peru se,“ rozplakal se chlapec.
„A proč jsi tu ty?“ zeptal jsem se jedné holčičky.
I ona řekla, že tam je proto, aby byla spasena, a já jsem se jí 
zeptal na její hříchy. Trochu zaváhala a pak odpověděla: „Jsem 
krutá ke svým mladším bratrům a sestrám,“ a také se rozplakala.
Jiné děvčátko řeklo, že nadává, a další, že neposlouchá mamin-
ku. Jeden chlapeček se přiznal, že lže, jiný, že kouří cigarety, 
a další, že neposlouchá učitele. A tak mluvili o svých hříších, 
plakali, modlili se a prosili Boha o odpuštění. Věřím, že většina 
z nich byla spasena.
Na jiném shromáždění byl asi desetiletý chlapec posvěcen 
a naplněn Duchem a ze srdce mu úplně vymizel strach, přes-
tože byl před tím velmi plachý. „Protože teď je se mnou Ježíš,“ 
prohlásil. A zase na jiném shromáždění byla posvěcena asi de-
setiletá dívka. Asi tři roky žila svatým životem a potom šťastná 
zemřela. Vzkázala mi, že ji Pán posvěcoval a střežil až do konce.

Tiráž
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Jak ji udělat? Kde ji udělat? Pro koho ji uspořádat? Vzhledem 
k předchozí spolupráci jsme se rozhodli pro Trojhalí v Ostravě, 
které je dostatečně velké, aby se tam dal zaparkovat Boeing 
747; toto centrum se zároveň nachází v centru Moravskoslez-
ského regionu, kde je přítomnost Armády spásy nejsilnější. Jak 
ale naplnit tak velkou halu? Jak zorganizovat festival, kde se 
každý bude cítit vítán, kde si najde něco, co si užije, a bude 
to pro něj krásný den? Tým schopných lidí připravil rozmanitý 
program plný sportů, hudby, workshopů a aktivit pro mládež. 
K dispozici byl i trh, dostatek místa na sezení a samozřejmě 
něco k snědku. Vytvořili jsme tak prostředí, ve kterém jsme 
opravdu mohli uvítat klienty, členy, zaměstnance a další lidi, 
kteří by se k nám chtěli připojit. A oni opravdu přišli a vytvo-
řili živou atmosféru plnou radosti, smíchu, vzpomínek, hudby 
a nadšení! Od 11:00 do 16:00 s námi přišlo oslavit Boží dobrotu 
nějakých 450–500 lidí. Večer jsme se přesunuli, abychom slavi-
li s mnoha lidmi spojenými se službou Adelante, a to při klasic-

Oslava sta let od počátku působení Armády spásy v Česku
kém grilování. Užívali jsme si příjemnou hudbu kapely M-band, 
krásné počasí, skvělé jídlo a společenství. Také jsme si prohlédli 
novou noclehárnu. V neděli se konala děkovná bohoslužba na 
zámku Poruba. Tématem tohoto setkání bylo „Děkujeme Ti, 
Bože, za všechna Tvá požehnání, která jsme od Tebe za těch 
100 let dostali“. Radost a vděčnost byly prakticky hmatatelné, 
když jsme Bohu děkovali. Ohlíželi jsme se za minulostí, radovali 
jsme se z přítomnosti a těšili se na budoucnost. Sál zaplnilo 
180 až 200 lidí a tak se ukázalo, že obavy, že budeme mít sál 
poloprázdný, rozhodně nebyly na místě… Stoleté výročí bylo 
dobrou příležitostí vzkřísit tradici pravidelného festivalu Armá-
dy spásy! Nejprve nás ale čeká náš duchovní víkend v květnu 
2020, který se opět bude konat v Malenovicích. Připravte se na 
něj a pojďme si ho společně užít…

Henk van Hattem, major

Slavnostní shromáždění
Dne 24. 11. 2019 proběhlo v ostravském sboru Armády spásy 
slavnostní shromáždění za účasti národních velitelů, národ-
ních ředitelů pro sborovou práci a dalších hostů. Por. František 
a Andrea Pekárkovi odevzdali svého syna Josefa Pánu, aby jej 
mohli opět přijmout jako Boží dar z rukou majorů Knoflíčko-
vých společně se závazkem vést malého Josefa ke Kristu. Celé 
shromáždění bylo prodchnuto duchem vděčnosti, modliteb 
a bratrské vzájemnosti.


