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„Ve vzpomínce se ukáže, že to, co si pamatujeme, není nějaký lineární záznam, souvislá stopa 

uplynulého času. „Nudné pasáže“ našeho života se v paměti zobrazí jen velice sumárně, 

případně vůbec ne, kdežto na dramatické a zajímavé chvíle, zejména z dětství, si dovedeme 

vzpomenout s pozoruhodnými podrobnostmi. Rekonstruovat vlastní život „tak, jak skutečně 

byl“ je pro nás velice obtížné, ne-li nemožné. Naše paměť totiž není ani souvislá, ani 

„datovaná“, jak by řekl historik“ (Sokol, 1998, s. 95). 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je pomocí životopisné zpovědi představit život Dana Drápala – 

teologa, překladatele, žurnalisty a v neposlední řadě významné osobnosti českého 

evangelikálního prostředí. 

Úvodní část této práce se zabývá evangelikalismem – jeho charakteristikou a 

historickými kořeny. Dále se zaměřuji na letniční hnutí a na hnutí charismatické. V této 

souvislosti je třeba vysvětlit i některé pojmy – charismata, glosolálie, křest v Duchu a mnohé 

další, aby čtenář životopisné zpovědi již měl jisté povědomí o těchto skutečnostech.  

Jsem si však vědoma toho, že podat „přesnou definici“ je věc náročná (či téměř 

nemožná) – jak říká Olson: „Může někdo přesně definovat charismatické hnutí? Co je 

liberální protestantismus? Tyto a mnoho jiných užitečných, dokonce potřebných názvů a 

kategorií se těžko vejdou do nějaké přihrádky“ (2012, s. 12).   

Svou pozornost zaměřím nejen na církev Křesťanská společenství, ale okrajově také 

na Církev bratrskou, a to především ze dvou důvodů – předně je to největší evangelikální 

církev u nás a také proto, že jedním z jejích zakladatelů byl František Urbánek – pradědeček 

Dana Drápala. Tak jako Dan Drápal stojí u počátků Křesťanských společenství, stojí 

František Urbánek u zrodu současné Církve bratrské.  
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1. Metodologie 

1.1 Orální historie 

Dle Vaňka (2007) je orální historie kvalitativní výzkumná metoda, pro kterou je 

typické tzv. demokratizující pojetí dějin. Soustředí se i na opomíjené vrstvy společnosti a na 

individuální prožitky. Snahou orální historie je ukázat, že žádný životní příběh nelze ve své 

jedinečnosti měřit generalizujícími a schematizujícími kritérii, jež posuzují „velikost“, 

„malost“ či „významnost“. 

Vaněk (2007) definuje základní charakteristiku orální historie jako nahrávaný 

rozhovor ve formátu otázka-odpověď, který je veden tazatelem, jenž má povědomí a základní 

informace o osobnosti dotazovaného.  Rozhovor se vede s informovanou osobou, která 

vypráví své vlastní dojmy, zkušenosti a názory na určité téma, které je předmětem zájmu 

tazatele. Takovýto rozhovor se pak stává pramenem, který je pak dále přístupný dalším 

badatelům. 

Rozhovory vycházejí z minulých prožitků jednotlivce a musíme mít na paměti, že jsou 

ovlivňovány časovým odstupem mezi „prožitým“ a „nyní vyprávěným“. Rozhovory závisejí 

na osobních motivech dotazovaného, a proto jsou údaje v nich obsažené (v porovnání s jinými 

prameny) bytostně subjektivní, což se nechápe jako nevýhoda, ale naopak jako součást a 

nezbytná kvalita, kvůli níž rozhovory primárně vznikají. Prostřednictvím orální historie se 

badatel dostává k novým informacím, poznatkům a faktům, které dosavadní obraz dějin 

obohacují.  

Významnou roli v orální historii hraje vedle důvěry a motivace narátora jeden důležitý 

aspekt – paměť. Lidská paměť se skládá z aktivních konstrukcí a rekonstrukcí toho, co jsme 

prožili. Své zážitky neustále přehodnocujeme, dáváme jim nový smysl a význam. Nemůžeme 

se tak spolehnout na to, že narátorem vyprávěné zážitky jsou „fakticky“, „objektivně“ 

popsané, můžeme se však spolehnout na význam, který těmto prožitkům sám narátor přikládá 

(Vaněk, 2004). 

Dnes se orální historie běžně považuje za nejmladší historickou výzkumnou metodu – 

dle Kašpara je však toto definování v zásadě mylné – orální historie je totiž stará jako dějiny 

samy. Vyprávění příběhů bylo běžným způsobem mezilidské komunikace již v dobách, kdy 

svět ještě neznal písmo. Povídání si – ač se může na první pohled jevit jako banální – je pro 

společnost a pro její kulturu nezbytné – mít si o čem povídat a povídat si je smyslem 

kulturního života.  
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Kašpar také poukazuje na to, že konečný výsledek orální historie není orální, a není to 

ani historie. Jen tzv. orální historie umí postihnout „malé dějiny“ – dějiny jednotlivce, jenž si 

během vyprávění znovu přehrává své prožité okamžiky. Ve své práci se přikláním k tomuto 

náhledu na „orální historii“ – nechám pana Drápala vyprávět své „malé dějiny“, ke kterým 

dodám stručné „dějiny“ evangelikálního hnutí, aby měl čtenář životopisné zpovědi už určité 

„předporozumění“ o následně „vyprávěném“.  

 

 

1.2 Životopisné vyprávění (životní příběh) 

Životopisné vyprávění (life story, oral biography, personal narrative) je jednou 

z forem orální historie. Tento typ vyprávění se zpravidla odehrává ve dvou (spíše však ve více 

setkáních) tazatele a narátora. Životopisné vyprávění v zásadě sleduje celoživotní cestu 

jednotlivce. Snaží se tak zachytit jeho osudy, prožitky a názory a také poodhalovat historické 

události a procesy z narátorova zorného úhlu. Může být vedeno buď strukturovaně, nebo – jak 

jsem se rozhodla já – chronologicky (Vaněk, 2007).  

Jak uvádí Kašpar ve svém Teoretickém minimu – „a) je důležité vytvořit si ke 

zpovídanému nadstandardní vztah, který se podobá přátelství, b) je ještě důležitější 

nepodlehnout iluzi, že zpovídaný (lépe: vypravěč, váš „přítel“) dovede být, bez ohledu na 

běžná autokritická prohlášení, sám k sobě do té míry přísný, aby osobní i „veřejné“ dějiny 

necedil přes své (vždy přirozeně ješitné) ego.“ 

K zaznamenávání příběhu jiných je zapotřebí jedna důležitá vlastnost – ctižádost být 

nenápadný, být „až“ ten druhý, být vzadu. První je vždy ten, kdo vypráví. Toto řemeslo dále 

nutně vyžaduje trpělivost a empatii (Kašpar).  

 

 

1.3 Etika výzkumu 

V rámci každého výzkumu je nutno řešit etické otázky. Etické otázky výzkumu jsou 

formulovány v obecné rovině – v rovině určitých obecných principů, mezi něž patří například: 

důvěrnost, poučený souhlas a zpřístupnění práce účastníkům výzkumu (Švaříček, 2007). 

Důvěrnost zde předně znamená, že výzkumník má zajistit, aby nebyla zveřejněna žádná data, 

na základě kterých by čtenář mohl identifikovat účastníky daného výzkumu. V případě 

životopisného vyprávění jde tento aspekt důvěrnosti stranou – je zřejmé, s kým se rozhovory 

vedou, o kom se životopisné vyprávění píše. Důvěrnost tedy budu pojímat spíše jako 

přirozenou etickou zásadu – co mi narátor svěří, ale co si přitom nebude přát publikovat, tak 
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neuvedu – v životopisné zpovědi se přirozeně vypravěč dotýká svým životem i druhých lidí, 

kteří v příbězích vystupují, kteří však nemají možnost se k danému vyjádřit.  

Orální historie se v současné době v mezinárodním prostředí řídí zásadami 

Mezinárodní asociace orální historie (International Oral History Association – IOHA) a 

Americké antropologické asociace (American Anthropological Association). Je nutné, aby 

tazatel narátora důkladně seznámil s cíly, postupy a účely výzkumu a také s jeho právy (např. 

právo autorizace, anonymizace). Za jednu z nejdůležitějších etických zásad při vedení 

orálněhistorického výzkumu je považován respekt k narátorovi jakožto dárci svého životního 

příběhu (Vaněk, 2007). 

 

 

1.4 Průběh rozhovorů 

S nahráváním jsme s panem Drápalem začali na podzim roku 2013. Všech šest našich 

rozhovorů probíhalo v domě pana Drápala. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a („pro 

jistotu“) i na mobilní telefon. Ve vyprávění jsme postupovali v zásadě chronologicky, s tím, 

že jsme poslední rozhovor převážně věnovali přímo tématu evangelikalismu. Jádrem našeho 

vyprávění byl, řekla bych, duchovní život a smím-li použít výraz „cesty víry“.  

 

 

2. Co je to evangelikalismus? Kdo jsou to evangelikálové? 

„Evangelikálům nezbývalo nic jiného než se více či méně přizpůsobit modernímu světu. Trvali 

však na tom, že toto přizpůsobení nemá vést k deformaci biblické zvěsti“ (Lane, 1996, s. 209). 

 

Na úvod je nutné si položit a následně se pokusit zodpovědět základní otázku: Kdo 

jsou evangelikálové?  Ač se tato otázka může zdát banální, pravdou je, že „v České republice 

nejsou ani základní fakta o evangelikálním hnutí dostatečně známa“ (Černý s. 1). Jelikož je 

ale evangelikální hnutí v současné době nejrychleji rostoucí segment křesťanství, tak si 

zaslouží náležitou pozornost.  

Balmer (2002) dokonce uvádí, že se evangelikální hnutí stalo nejvlivnějším 

náboženským a sociálním hnutím v dějinách Ameriky vůbec. Toto hnutí participuje ve všech 

křesťanských tradicích. Je to hnutí pestré a rozmanité, nemá pevné hranice a proto je těžké je 

postihnout – není jasně ohraničeno ani věroučně, ani církevně. 

Vojtíšek ve své studii (2014) představuje evangelikalismus jako globální náboženský 

fenomén a snaží se ukázat, jak jeho určité vlastnosti přispěly k jeho rychlému růstu 
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v nábožensky pluralitních společnostech během posledních 250 let. Evangelikální hnutí 

vychází z protestantského křesťanství – jejich články víry jsou v zásadě téměř totožné. To, co 

je od sebe navzájem diametrálně odlišuje, je způsob, jakým víru prožívají.  

 

 

2.1 Sémantický zmatek 

Dle Hoška „není snadné podat přesnou definici slova ‚evangelikál‘“ (s. 50). Tento 

pojem je tak trochu zastřen sémantickým zmatkem, na což poukazuje nejen Hošek, ale i 

Černý. Hošek považuje pojem evangelikál za zavádějící a neužitečný a dále uvádí, že se dnes 

můžeme setkat se dvěma významy tohoto slova. První z nich v zásadě pejorativně ztotožňuje 

výraz „evangelikál“ s pojmem „fundamentalista“, což je ale nepřípustné a účelové 

zjednodušení. Na druhé straně se pojmu evangelikál užívá k sebeoznačení – a i toto užití je 

problematické, neboť je mohou využívat problematické a sektářské skupiny k tomu, aby se 

tímto sebeoznačením „dostaly do lepší společnosti“ (zejména ve Spojených státech dnes mají 

totiž evangelikálové dosti silný politický a kulturní vliv). 

Nad pojmy „evangelijní“, „evangelický“ a „evangelikální“ se zamýšlí i Vojtíšek 

(2014). Zatímco se slovo „evangelijní“ neproblematicky vztahuje k evangeliu
1
, pojmy 

„evangelický“ a „evangelikální“ mají svou historii. „Evangelický“ (něm. evangelisch) od dob 

Martina Luthera naznačovalo odklon od církevní tradice a příklon k podstatě víry – 

k evangeliu. V Evropě se tak postupně slovo „evangelický“ stalo vlastně synonymem slova 

„protestantský“ (stejně tak je to se slovy „evangelík“ a „protestant“).  

V Anglii a v Novém světě (tedy v jazykovém prostředí angličtiny) se však pojmy 

„evangelický“ (evangelical) a „protestantský“ (protestant) rozrůznily. Nově vznikající typ 

protestantské zbožnosti se stále častěji začal označovat pojmem „evangelical“ a jeho nositelé 

jsou známí jako „evangelikálové“ – „Evangelicals“. Toto rozlišení přijaly i další jazyky, 

mimo jiné i němčina („evangelisch“ a „evangelikal“) a čeština („evangelický“ a 

„evangelikální“).  

 

 

  

                                                           
1
 Evangelium (řecky euangelion) – dobrá zvěst či zpráva o tom, co pro nás Bůh v Ježíši Kristu učinil. Jelikož je 

jádrem evangelia svobodná a ničím nepodmíněná boží milost, zdůrazňují tak i spasení pouhou milostí – sola 

gratia (Bloesch, 1988, s. 15). 
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2.2 Znaky evangelikalismu 

Olson na začátku své knihy (2012, s. 7-12) načrtává sedm významů a legitimních 

způsobů užití pojmu evangelikální: 

 Prvním významem je „vztahující se k dobré zvěsti (či k evangeliu)“ – 

evangelikalismus je v tomto smyslu slova synonymem pro opravdové 

křesťanství, protože to je poplatné evangeliu a jemu také zůstává věrné. 

Evangelikální zde stojí v protikladu k moralistickému náboženství. 

„Evangelikalismus je křesťanské hnutí hlásající dobrou zvěst o tom, že lidské 

bytosti mohou být spaseny, když přijmou dar, jejž pro ně získal Ježíš Kristus 

ve své smrti a zmrtvýchvstání“ (s. 8). 

 Druhé užití slova evangelikální čerpá z protestantské reformace – v některých 

koutech Evropy je synonymem slova protestantský.
2
 

 Třetí definice je spojena s Velkou Británií v kontextu anglikánské církve. 

Evangelikální frakce uvnitř této církve není organizovaná. Evangelikálové 

představují spíše tzv. „low church“, jež redukuje liturgické aspekty uctívání a 

jež klade důraz na všeobecné kněžství všech věřících. 

 Čtvrté užití slova evangelikální se zrodilo z pietistických (v Německu) a 

revivalistických (ve Velké Británii, Americe) snah o oživení protestantského 

křesťanství na počátku 18. století. Evangelikálové po tzv. Velkém probuzení 

odmítali spasení na základě přijímání svátostí a členství v církvi.  

 Páté možné definování tohoto slova se odvozuje od reakce konzervativních 

protestantů na vzestup liberálního protestantismu v 19. a počátkem 20. století. 

Tento význam je téměř totožný s fundamentalismem.  

 Šesté možné užití slova evangelikální je to, na které se Olson ve své knize 

zaměřuje – ve 40. a 50. letech 20. století se od stále militantnějšího a 

separatističtějšího fundamentalismu odštěpil postfundamentalistický 

evangelikalismus.  

 Sedmá definice je v zásadě spíše populární než vědecká (či historická) – a 

proto ji Olson nebere vlastně v úvahu. Slovem evangelikální novináři (média 

celkově) označují pro označení toho, co je nějak nadšené, fanatické, misijně 

orientované či agresivní.  

                                                           
2
 Pro tento výraz čeština užívá slovo „evangelický“, angličtina však tyto dva pojmy nerozlišuje.  
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Nakonec Olsonova definice evangelikalismu vypadá takto: „Evangelikalismus je volné 

sdružení (koalice, síť, mozaika, paleta, rodina) většinou protestantských křesťanů mnoha 

ortodoxních (trojičních) denominací a samostatných sborů i necírkevních organizací. 

Vyznávají víru v nadpřirozeno, Bibli jako nepřekonatelnou autoritu ve všech záležitostech víry 

i praxe a Ježíše Krista jako jediného Pána, Boha a spasitele. Věří v hříšnost lidstva a ve 

spasení, které vydobyl Ježíš Kristus skrze své utrpení, smrt a vzkříšení, potřebu osobního 

pokání a víry (obrácení) pro úplné spasení, důležitost zbožného života a růstu ve svatosti a 

učednictví, naléhavost hlásání evangelia a proměny společnosti. Očekávají návrat Ježíše 

Krista, který přijde soudit svět a ustanovit konečnou a úplnou Boží vládu“ (s. 13). 

Bebbington (1993) jako typické rysy evangelikalismu uvádí: konversionismus (víra 

v potřebu obrácení člověka), aktivismus, biblicismus (zvláštní vztah k Bibli) a 

krucicentrismus (důraz na Kristovu oběť na kříži). Bloesch (1988) dodává, že Kristova 

vykupitelská smrt na kříži tvoří podstatu evangelijní zvěsti, klíčovým veršem je zde 1. 

Korintským 15, 3: „Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše 

hříchy podle Písem.“ 

V zásadě stejnou charakteristiku uvádí i Vojtíšek (2014) – k rysům evangelikalismu 

patří: úcta k Bibli; smrt Ježíše Nazaretského na kříži jakožto nejdůležitější událost dějin; 

potřeba konverze; individuální a osobní prožívání víry; misijní aktivita.  

Velký sociologický slovník (1996, s. 290) vystihuje evangelikalismus takto: 

„významný směr konzervativního protestantismu, v němž lze vysledovat 4 hlavní náboženské 

tradice: 1. kalvinismus s jeho důrazem na predestinaci; 2. pietismus s důrazem na duchovní 

dokonalost; 3. metodismus s důrazem na osobní obrácení; 4. tradici biblicistických skupin, 

protestujících proti zpochybňování objektivní spolehlivosti bible.“  

Vidíme tedy, že důraz na svrchovanost Písma je všudypřítomný ve všech definicích – 

a nejen Stott jej považuje za nejdůležitější rys: „My evangelikálové jsme lidmi Bible“ (s. 1). 

Slovo evangelikální se tak nevztahuje na konfese, jako spíše na specifický postoj k Písmu 

svatému. 

Hocken (1998) vidí spojitost mezi jedním typickým rysem evangelikálů – jistotou 

spasení – a dobovou atmosférou, která byla nasycena důvěrou v lidský rozum, jež je tak 

charakteristická pro osvícenství. Na úkor tajemství a symboliky začaly být vědou a logikou 

ovlivňovány i výklady bible – vědecký model, který každému studovanému objektu 

ponechává jediné správné vysvětlení, tak měl sklony formovat evangelikální exegezi bible. 
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Evangelikální proud dle Putny (2010) vlastně křesťanství redukuje na fenomén 

obrácení a na základní prvky tohoto obrácení (rozpoznání významu Ježíše a osobní vztah 

k jeho osobě, vyznání hříšnosti a vůle s hříchem bojovat).  

 

 

2.3 Kořeny evangelikálního hnutí  

Nová sociálně-kulturní situace první poloviny osmnáctého století zahrnovala příchod 

osvícenství, průmyslové revoluce a také počátky tržní ekonomiky v Novém světě (Hocken, 

1998). Vznik evangelikalismu je tedy spjat s příchodem modernizace, jež nezapříčinila (jak se 

někdy předpokládalo) vymizení náboženství, ale znamenala spíše příchod větší náboženské 

plurality (Vojtíšek, 2014). Hlavní směry křesťanství si s nastalou situací neuměly dobře 

poradit a navzájem mezi sebou bojovaly, což přispělo k jakémusi útěku do lidského rozumu a 

také ke snahám o duchovní probuzení odděleného od jádra církevního života (Hocken, 1998).  

Vojtíšek (2014) za hlavní kořeny evangelikalismu považuje pietismus, puritánství a 

probuzenectví, přičemž největší vliv dle něj sehrálo právě probuzenectví, se kterým je 

evangelikalismus někdy dokonce ztotožňován.  

Dle Putny (2010) bývá problém stanovit přesný počátek evangelikálního hnutí. 

Obvykle se za něj považuje Velké probuzení v amerických koloniích v 18. století, avšak 

historikové evangelikálství jej vztahují ke starším (a také kulturně respektabilnějším) 

proudům – například k pietismu, od nějž vede cesta k počátkům reformace a odtud pak linie 

vede k prvotnímu křesťanství, za jehož přímé obnovení se evangelikalismus považuje.  

 

 

2.3.1 Pietismus  

Pietismus vznikl v poslední třetině 17. století. Na popud německého luterského 

teologa Phillipa Jakoba Spenera začala vznikat společenství těch, kdo toužili po hlubším 

duchovním životě – pietismus podtrhl důraz na studium Písma, rozvíjel spiritualitu (osobní i 

korporativní) – (Vojtíšek, 2004). Spener svůj obrodný program shrnul ve spise Pia desideria 

(1675). Pietismus vytvářel kroužky intenzivní zbožnosti a studia bible (tzv. církvičku v církvi 

– ecclesiola in ecclesia) – (Filipi, 1998). 

Podle pietistů má v sobě každý člověk duchovní orgán (někdy nazývaný „srdce“), jenž 

je jádrem jeho osobnosti. S tímto vnitřním člověkem pracuje Bůh při aktu obrácení. Každý, 

kdo se stane pravým křesťanem, musí zažít proměnu („znovuzrození“) v této oblasti. Tento 

akt přesahuje intelekt i vůli (Olson, 2012).  
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Duchovní obnova v duchu pietismu zasáhla i moravské exulanty (stoupence Jednoty 

bratrské, jež byli po Bílé hoře zatlačeni do emigrace či ilegality) v Horní Lužici, kde pod 

vedením Kristiána Davida na panství luterského hraběte Mikuláše Zinzendorfa založili osadu 

zvanou Ochranov (Herrnhut)
3
 – (Vojtíšek, 2004). Jednota bratrská vysílala misijní pracovníky 

například do Grónska a Západní Indie. Do českých zemí Jednota své misionáře vyslala až po 

roce 1861. Jejich cílem bylo posílit stávající evangelické církve – od založení prvního sboru 

v Potštejně (1870) rozvíjela i vlastní práci a roku 1880 dosáhla uznání státu jako „Evangelická 

církev bratrská“. Roku 1921 se přejmenovala na „Jednotu bratrskou“. Od roku 1957 patří 

k jedné z provincií světové organizace Unitas fratrum (Filipi, 1998). 

 

 

2.3.2 Puritanismus 

Puritanismus – stejně jako pietismus – usiloval o obnovu církve (v tomto případě 

církve anglikánské), již někteří její příslušníci považovali za nedostatečně reformovanou, a 

proto se ji snažili „očistit“. Zejména od druhé poloviny 17. století byli pronásledováni, a proto 

se mnozí rozhodli (či byli nuceni) z Anglie emigrovat (Vojtíšek, 2014). A právě tato skupina 

osadníků – tedy ti, kteří se snažili uniknout pronásledování a kteří chtěli založit osadu, která 

by byla morálně čistá – „puritánská“ – se usadili v kolonii Plymouth v pozdějším státě 

Massachusetts. Usazení první skupiny puritánů (zvaných „poutníci“, anglicky „Pilgrims“) 

v této kolonii, se považuje za symbolický počátek kolonizace Ameriky (Putna, 2010).  

Zakládací akt „poutníků“ je v americké kultuře přítomný dodnes – dodnes se slaví 

jejich první sklizeň v novém domově, díky níž kolonie vůbec přežila (k tomu jí významně 

pomohli místní Indiáni z kmene Wampanoag). „Den díkůvzdání“ („Thanksgiving“)
4
 se 

postupně vyvinul v největší celoamerický svátek (Putna, 2010).  

Puritánům v Anglii například nevyhovoval požadavek jednotné liturgie na celém jejím 

území a také požadovali zrušení úřadu biskupa. Některé prvky anglikánské bohoslužby 

považovali za spíš katolické než za protestantské. S Alžbětínskou náboženskou dohodou 

(Elizabethan Religious Settlement), jež byla sestavena za vlády Alžběty (1558-1603) a která 

spojovala protestantskou a katolickou teologii, výrazně nesouhlasili (Olson, 2012).  

 

 

  

                                                           
3
 Ochranovská jednota (Herrnhuter Brüdergemeinschaft)  

4
 „Thanksgiving“ je obvyklý překlad slova „eucharistie“, Večeře Páně (Putna, 2010). 
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2.3.3 Probuzenectví 

Na rozdíl od pietismu a puritanismu, jejichž cílem bylo reformovat stávající církev, je 

otázka vzniku probuzenectví  sociální:  probuzenectví je spojeno s těmi skupinami obyvatel, 

které ztratily sociální a (nebo také) náboženské zakotvení (např. dělníci, kteří se kvůli práci 

v nově vznikajících manufakturách přestěhovali z venkova do měst v 18. století na britských 

ostrovech). V téže době byla příslušnost k církvím v Severní Americe velmi nízká (patrně 

kvůli stěhování obyvatel do nových oblastí). Probuzenectví se tedy snažilo k aktivnímu 

křesťanskému životu „probudit“ tyto lidi, jež o křesťanství sice měli povědomí, kteří však 

během své životní cesty náboženské žití jaksi ponechali stranou (Vojtíšek, 2014).  

Filipi (1998, s. 154-5) k charakteristickým rysům probuzenectví řadí: a) přesunutí 

těžiště náboženské jistoty do subjektu; prožitek vnitřní proměny (obrácení, znovuzrození) je 

pro „probuzence“ verifikací pravdy a správnosti víry; b) životní praxe probuzeného svědomí 

je pro ně neodmyslitelnou součástí víry; kladou důraz na životní „posvěcení“, které pro ně 

znamená trvalou a samostatnou etapu cesty ke spáse; c) nový misijní a evangelizační 

rozmach; d) nerespektování hranic historických církví a také hranic národů – probuzenecká 

hnutí jsou nadkonfesijní a mezinárodní.  

Toto hnutí tedy charakterizuje důraz na osobní prožitek konverze (obrácení) od 

hříšného způsobu života. Z tohoto osobního prožitku pak vyvěrá vřelý vztah ke spasiteli – 

Ježíši. Z tohoto vztahu se rodí snaha o posvěcený způsob života a také entuziastická zbožnost. 

Misijní zájem je nesen arminiánským
5
 přesvědčením o vyvolení všech lidí ke spáse. Pro 

probuzenectví je také charakteristický zájem o sociální oblast. Duch probuzenectví se 

neomezuje na jednu církevní tradici, je schopen tuto tradici prostupovat (Vojtíšek, 2004). 

Ve Velké Británii se první probuzení odehrálo v 18. století (konkrétně koncem 

třicátých a počátkem čtyřicátých let) v důsledku působení anglikánského duchovního Johna 

Wesleye a jeho spolupracovníků.
6
 Do padesátých let toto probuzení zasáhlo celou Británii a 

také její kolonie (Vojtíšek, 2014). Mezi zakladatele probuzeneckého hnutí tehdy patřili vedle 

Johna Wesleye i George Whitefield a Jonathan Edwards (Olson, 2012).  

John Wesley se svým bratrem Charlesem a s Georgem Whitefieldem zakládali v rámci 

anglikánské církve skupiny křesťanského života. Wesleyova doktrína o tzv. „druhém 

                                                           
5
 Arminiáni (remonstráti) věří, že za vlastní spasení člověk nese odpovědnost tím, že se rozhodne boží milost 

buď přijmout, nebo odmítnout (Vojtíšek, 2014, s. 29). Spása je dle arminiánů dostupná všem, kdo se cvičí ve 

víře – naopak kalvinistické přesvědčení zdůrazňuje to, že Bůh je ten, kdo rozhoduje o tom, kdo bude a kdo 

nebude spasen (Balmer, 2002, s. 27). Tato nauka se nazývá podle Kalvínova odpůrce Jacoba Arminia (Putna, 

2010, s. 96).  
6
 Roku 1738 v Anglii vzniklo (v kontaktu s ochranovskou jednotou) probuzenecké hnutí metodistů, které založili 

bratři John a Charles Wesleyovi (Fröhlich, 1999). 
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požehnání“ měla významný vliv na vznik pentekostalismu. Fráze „baptism with the Spirit“ se 

čím dál více užívala k označení tzv. „druhého požehnání“ (Anderson, 2008).  

George Whitefield, anglický cestující kazatel, se několikrát vypravil do amerických 

kolonií. Jeho návštěvy spustily rozsáhlé probuzení známé jako Great Awakening (Velké 

probuzení). Došlo k němu v letech 1740-1743.
7
 Navzdory několika etickým a teologickým 

rozdílům měly všechny podoby tohoto probuzení společné to, že zdůrazňovaly potřebu 

„obrácení“ (conversion), po kterém následuje prožitá srdečná zbožnost, jež je v protikladu k 

chladnému racionalistickému náboženství, které je typické pro vyšší třídy a církevní zřízení. 

Toto probuzení ovlivnilo puritánské dědictví, jež prošlo přeměnou do evangelikálního vzoru, 

který převládl ve větší části presbyterní a kongregační církve (Hocken, 1998).  

S Velkým probuzením je spojeno i jméno Jonathana Edwardse, jenž v Northhamptonu 

zahájil v polovině třicátých let 18. století cyklus „revivalistických kázání“. Roku 1741pronesl 

v Enfieldu své nejslavnější kázání – řeč Sinners in the Hands of an Angry God (Hříšníci 

v rukou rozhněvaného Boha), jež se vlastně považuje za „kanonický text“ Velkého probuzení 

(Putna, 2010). 

Kázání pod širým nebem, která tito kazatelé zaváděli (např. John Wesley, Howell 

Harris, George Whitefield), vedla k deklerikalizaci – brzy se objevili laičtí kazatelé, kteří 

nebyli vedením církve schváleni. Dalším rysem bylo přinesení evangelia lidem. Pro 

evangelikalismus je tak charakteristický jeho laický rozměr, jenž podtrhuje jeho rovnostářský 

charakter. Probuzení svou povahou přesahuje hranice tříd, vzdělání a vztahů. Každému 

věřícímu tak dává pocit důstojnosti a také smyslu v Božím království (Hocken, 1998).  

Dalším impulzem bylo Druhé velké probuzení (Second Great Awakening), které se 

odehrávalo v období let 1790-1830. Toto probuzení bylo oproti prvnímu rozmanitější. Lišilo 

se i v důrazu na podstatu probuzení – místo kalvínského důrazu („a surprising work of God“) 

se zde již objevoval důraz arminiánský („revival was the work of man“) – (Balmer, 2002, s. 

515). 

Vývoj probuzenecké tradice v Americe ovlivnila i postava amerického kazatele 

Charlese Grandisona Finneyho. Jeho kázání byla plná optimistického důrazu na možnost 

spásy pro každého – arminiánský důraz byl v jeho kázáních již přítomný (na rozdíl od kázání 

např. Edwardse či Wesleyho) – (Vojtíšek, 2004).  

Toto probuzení přineslo novou generaci proslulých kazatelů (např. Lyman Beecher), 

nový vzestup starších „evangelikálních denominací“ – metodistů a baptistů. Vznikly také 

                                                           
7
 Olson (2012, s. 30) uvádí, že se Velké probuzení odehrálo v letech 1739-1742. 



17 
 

nové denominace – Církve Kristovy (Christian Churches), Učedníci Kristovi (Disciples of 

Christ) a Nezávislé křesťanské církve (Independent Christian Churches) – (Putna, 2010).  

Když toto probuzení začalo zvolna utichat, nastala doba náboženské vlažnosti, pro 

kterou je typický sekularismus, racionalismus a optimismus. A znovu se začala rodit 

náboženská reakce, jež se dnes označuje jako Třetí velké probuzení, které přineslo např. 

letniční hnutí a také vznik Svědků Jehovových (Putna, 2010).  

Původně nemělo probuzenecké hnutí separatistické úmysly, avšak nakonec se z něj 

konstituoval samostatný útvar – metodismus – nejdříve k tomu došlo v Americe, kde roku 

1784 vzniká Metodistická episkopální církev (Methodist Episcopal Church) (Filipi, 1998). 

V Československu zahájili američtí metodističtí kazatelé soustavnou misijní činnost 

po první světové válce. Roku 1921 zde vznikla Evangelická metodistická církev. Díky tzv. 

stanové misii zde rychle vzniklo na tři desítky sborů (Vojtíšek, 2004). Původně podléhala 

mateřské církvi v USA – od roku 1950 je samostatnou součástí skupiny metodistických církví 

(Filipi, 1998).  

Probuzenectví poskytlo evangelikalismu několik charakteristických znaků – důraz na 

konverzi („obrácení“) a na „posvěcení“ – následné rozvíjení kvalit křesťanského života. Toto 

hnutí vzniklo spíše ze společenské potřeby, nikoliv primárně z potřeby církevní. 

Probuzenectví celkově posílilo roli laiků (Vojtíšek, 2014).  

Hocken (1998) popisuje změnu, jež se v evangelikálním hnutí odehrála – v prvním 

století po Wesleyem, Whitefieldovi a Edwardsovi evangelikálové zastávali postmileniální 

eschatologii
8
 – v období let 1875-1925 většina evangelikálů přijala premileniální pohled.

9
 

Tento posun v eschatologickém pojetí tak změnil přístup k budoucnosti tohoto světa – 

Edwardsův relativní optimismus byl nahrazen pesimismem, který v sociální nápravu světa – 

jenž je již určen k soudu a zničení – již nevěřil.  

Teatrální tendence v evangelikálním (probuzeneckém) křesťanství posílil počátkem 

minulého století Billy Sunday a po něm desítky kazatelů nové protestantské tradice – tzv. 

pentekostálního křesťanství (Vojtíšek, 2004).  

 

 

  

                                                           
8
 „Věřili ve stále postupující probuzení, které shromáždí vzrůstající sklizeň, která vyústí v období Božího 

požehnání pod vládou Kristovou, které bude odpovídat tisícileté říši“ (Hocken, 1998, s. 31).  
9
 Tento premilenialismus učil, že po vytržení svatých nastane tisícileté království Ježíše na zemi. 
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2.4 Letniční hnutí (Pentekostalismus)  

Pentékosté se z řečtiny překládá jako „padesátý“ – v tomto významu značí padesátý 

den po velikonocích. Odtud pochází označení pro pentekostální – neboli česky – letniční hnutí 

a církve. Pentekostální hnutí tedy zdůrazňuje událost letnic (svatodušních svátků) a připisuje 

velký význam neobyčejným projevům Ducha svatého. Věří, že se Duch svatý projevuje 

různými charismaty, jako jsou například vize, extáze, tranzy, glosolalie, uzdravení.  

K tomuto směru se dají přiřadit i charismatické skupiny, jež jsou charakteristické pro 

obrození protestantismu. Dnešní hnutí se zrodilo ve Spojených státech roku 1906 

v baptistickém prostředí (Lemaître et al., 2002). Tohoto roku vznikl první pentekostální sbor, 

na jehož vzniku se podílel cestující kazatel William Joseph Seymour (Vojtíšek, 2004). Dne 9. 

dubna roku 1906 došlo v jeho shromáždění k události, jež se popisuje jako „vylití Ducha“ 

(Filipi, 1998). Toto „probuzení v Azusa Street“ podnítilo duchovní explozi, jež tento nový 

náboženský směr přivedla v krátkém období do všech kontinentů. Na rozdíl od 

evangelikálního proudu a hnutí svatosti, které se rodily uvnitř protestantské tradice, měla 

Azusa Street jiný sociální a kulturní kontext typický spíše pro nižší vrstvy obyvatel. Pro toto 

probuzení v Azusa Street je také charakteristická „rasová jednota“ – „černí“ i „bílí“ věřící se 

zde společně setkávali bez ohledu na rasovou příslušnost (Hocken, 1998). Hocken k této 

události v Azusa Street přidává ještě jednu událost, jež je pro vznik letničního hnutí zásadní – 

počátkem roku 1901 došlo v Topece v Kansasu v malé škole vedené Charlesem F. Parhamem 

k malému průlomu v mluvení jazyky (s. 45). V této době (konkrétně v letech 1904-5) došlo 

k probuzení i ve Walesu (Anderson, 2008).  

K základnímu rysu letničních skupin patří učení, že existují přinejmenším dvě časově 

(a také věcně) odstupňované náboženské zkušenosti – obrácení a „křest v Duchu“. Obrácením 

(čili konverzí, přijetím Pána Ježíše Krista) se člověk dostává do osobního vztahu ke Kristu a 

k jeho dílu. Neboť: „Abychom někoho mohli skutečně milovat, musíme s ním učinit osobní 

zkušenost. A abychom mohli učinit osobní zkušenost, musíme nejprve navázat vztah“ (Drápal, 

2008, s. 27). Jak uvádí Drápal (2008), v raně křesťanském pojetí se považovala událost křtu 

(vodního) za úkon, který přinášel spásu (nikoliv tedy „modlitba přijetí“). Křest bez navázání 

osobního vztahu s Bohem je dle něj však jen prázdným úkonem.  

Takto popsal své obrácení roku 1738 John Wesley: „Neochotně jsem se večer vydal do 

společnosti v Aldersgatské ulici, kde někdo předčítal Lutherovu předmluvu k Listu Římanům. 

Asi tak ve tři čtvrtě na devět, když zrovna popisoval změnu, kterou v srdci Bůh učinil skrze 

víru v Ježíše Krista, jsem ucítil, jak se mé srdce zahřálo. Cítil jsem, že v Krista věřím – 
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v Krista, jenž on sám přináší spásu; a cítil jsem ujištění, že pryč mě zbavil mých hříchů a 

zachránil mě tak od panování hříchu a smrti“ (Woodhead, 2002, s. 171). 

„Křest v Duchu“ je pak dle názoru většiny letničních církví doprovázen „modlitbou 

v Duchu“ (glossolalií) či jiným projevem působení Ducha svatého. Díky této „druhé 

zkušenosti“ je pak daný člověk způsobilý k nejdůležitější úloze křesťanů – k misijní službě. Je 

totiž vybaven stejnými dary milosti (charismaty), jež byly přítomné v apoštolské církvi 

prvních generací (Filipi, 1998). Tento názor se však musí vyrovnat s faktem, že po celá staletí 

se tato charismata v církvi nevyskytovala – odpovědí letničních bývá to, že tato charismata 

jsou speciálním darem pro speciální situaci (dnešní dobu – stejně jako tehdejší – 

charakterizuje důraz na generální misii – stejně jako v počátku křesťanství je dnes v období 

končícího konvenčního křesťanství zapotřebí, aby slovo zvěsti bylo provázeno mimořádnými 

božími znameními) – (Filipi, 1998).  

Filipi dále (1998) uvádí, že právě takto odůvodněná snaha o vytvoření spojnice mezi 

novozákonními svědectvími a dnešní situací zakládá doslovný výklad bible, jež se čte bez 

dějinných souvislostí, někdy i s pominutím míst, která do systému nezapadají.  

Probuzenecké dědictví se v pentekostální tradici projevuje misijní aktivitou a také 

probuzeneckým vývojem ve vlnách, jež jsou obvykle neseny nějakým teologickým důrazem 

či náboženskou praxí. První vlna pentekostalismu (tzv. letniční hnutí) dosáhla velkých 

úspěchů nejen v západním světě, ale také v Africe a Asii. Druhá vlna pentekostalismu (tzv. 

charismatické hnutí) začíná v šedesátých letech minulého století.
10

 Rozdíl mezi první a 

druhou vlnou spočívá v tom, že charismatičtí křesťané se snaží obnovovat stávající 

křesťanstvo pentekostální zbožností zevnitř – prvotním zájmem tedy není zakládání nových 

církví (Vojtíšek, 2004). Letniční hnutí je totiž vědomě nadkonfesijní – své stoupence získává 

ve všech tradičních církvích (včetně katolické) – (Filipi, 1998). Mezi další hnutí patří 

například tzv. hnutí uzdravovací obnovy z padesátých let minulého století, jehož významnou 

postavou byl Granville „Oral“ Roberts či pastýřské hnutí Bernarda C. (Boba) Mumforda a 

Dereka Prince (Vojtíšek, 2004). 

Pentekostální hnutí vyrostlo na základech hnutí posvěcení. Dle Vojtíška právě 

pentekostální hnutí završuje vývoj protestantismu v devatenáctém století, a to v trojím 

smyslu: je to poslední z velkých milenialistických hnutí, jež očekávalo druhý Ježíšův příchod, 

jenž byl předjímán výskytem mimořádných duchovních darů – charismat. Tato charismata 

byla pro pentekostalisty znamením křesťanství obnoveného před koncem věků. 

                                                           
10

 U nás spadají počátky této druhé vlny až do sedmdesátých a spíše osmdesátých let minulého století. Pevnou 
strukturu toto hnutí získalo až v devadesátých letech (Vojtíšek, 2004, s. 103). 
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Pentekostalisté také převzali probuzeneckou tradici s jejím důrazem na citovou zbožnost 

(Vojtíšek, 2004). 

Metodismus, hnutí posvěcení (a celé probuzenecké hnutí) chápe posvěcení jako 

celoživotní, nekončící proces duchovního růstu – pentekostální hnutí však toto posvěcení 

chápe jako jednorázovou událost (tedy „křest Duchem svatým“), po níž následuje kvalitativně 

odlišný křesťanský život. Vedle křtu vodou se tak jedná o druhou nezbytnou zkušenost 

křesťana. Charakteristickým znakem příslušníků této tradice je dynamická bohoslužba se 

zapojením těla, důraz na osobní a bezprostřední vztah k Bohu, entuziasmus a citové prožívání 

víry (Vojtíšek, 2004). Letniční společenství tak umožňuje každému svému členu, aby dal 

spontánně, po svém způsobu, výraz své zkušenosti. Letniční hnutí svým radostným rázem 

jakoby potvrzuje, že Boží milost se rozmáhá více než lidský hřích (Filipi, 1998). 

Typickým rysem letničních hnutí je také jejich otevřenost – neuzavírá se lidem 

sociálně, zdravotně či kulturně handicapovaným – ukazuje, že před Bohem mají všichni svoji 

důstojnost a vzácnost (Filipi, 1998).  

Jak už jsem uvedla, zastává letniční hnutí v rámci evangelikálního křesťanství zvláštní 

důraz na osobní zkušenost s Bohem prostřednictvím křtu Duchem svatým. Tímto tématem se 

zabývá Dan Drápal ve své knize: Jak je to s křtem v Duchu?, která mi pomohla se v této 

oblasti zorientovat a najít také biblické pasáže týkající se křtu v Duchu.  

 Událost křtu Duchem svatým popisuje biblický záznam dne Letnic: „Když přišel den 

Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil 

celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na 

každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim 

Duch dával promlouvat“ (Sk 2,-4). 

V osmé kapitole Skutků je popisován křest Samařanů. Během Filipova kázání uvěřilo 

mnoho lidí a dávali se pokřtít. „Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží 

slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého. 

(Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali 

tedy na ně ruce a oni přijímali Ducha svatého“ (Sk 8,14-17). 

V desáté kapitole Skutků se ocitáme v domě Kornéliově, kde shromážděným lidem 

káže evangelium Petr. „Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo 

poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je 

vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha“ (Sk 10,44-46a). 
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Křest dvanácti učedníků nedaleko Efezu – (Sk 19,5-7): „Když to uslyšeli, dali se 

pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, 

takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat.“ 

S jazyky (glosolalií) se setkáváme tedy jak o Letnicích, tak i v domě Kornéliově a u 

Efezu. V Samaří nejsou explicitně zmíněny, ale Dan Drápal se přiklání spíše k tomu, že i tam 

jazyky zněly (Drápal, 2006).  

 Pavel na počátku 14. kapitoly Korintským: „Následujte lásku, horlete po duchovních 

darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale 

k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo 

prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, 

posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili 

v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení 

v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve“ (1 K 14,1-5). Jazyky s výkladem 

mají tedy stejnou váhu a stejný dopad jako proroctví. Proroctví si nemůžeme vykládat jen 

jako předvídání budoucnosti, je to přímá Boží řeč k člověku či lidem (Drápal, 2006). 

Někteří lidé pociťují vůči mluvení jazyky jistou nevraživost, jež dle Dana Drápala 

souvisí s obecnější nevraživostí vůči nadpřirozenu jako takovému. Na církev a na Bibli 

několik století útočilo protipověrečné  osvícenství – zpochybňovala se platnost Písma, 

základní křesťanské pravdy (např. Božství Kristovo). Ve druhé půli devatenáctého století se 

zdálo, že je celé křesťanství zavrženo do říše pověr, což se snažili někteří „osvícenští“ 

křesťané napravit. To se jim ale dle Dana Drápala ne vždy podařilo. Někdy totiž prý jen 

některé pověry nahradili pověrami jinými. Dan Drápal například nesouhlasí s tím, že mnozí 

křesťané akceptovali/akceptují Darwinovu evoluční teorii (Drápal, 2006). 

Mezi charismata vedle glosolalie patří i uzdravování. Drápal ve své knížce 

Uzdravování studuje příběhy uzdravování, které se vyskytují v Markově evangeliu. 

Evangelista Marek popisuje 13 individuálních uzdravení a dále pak pět „hromadných 

uzdravení“. Uzdravování se dotýká ještě ve čtyřech zvláštních oddílcích (z celkových 22). Ve 

své Historii KS Praha (2009) pak popisuje několik případů uzdravení, kterých byl svědkem. 

Například při návštěvě Dereka Prince v létě roku 1986 se odehrálo několik uzdravení – 

protažení nohou.  
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2.5 Charismatické hnutí 

Charismatické hnutí je odnož evangelikálního hnutí, které vychází – tak jako hnutí 

letniční – ze stejné zkušenosti křtu v Duchu svatém, který se spojuje s duchovními dary 

(charismaty)
11

 podle 1. listu Korinťanům 12,8-10.
12

 Koncem 50. let a počátkem let 60. 20. 

století se tato letniční zkušenost začala objevovat u značného počtu křesťanů v historických 

protestantských církvích (Hocken, 1998).  

Lemaître et al. (2002) uvádí, že toto hnutí započalo roku 1906 v Los Angeles hnutím 

letničním a že se v 60. letech ve Spojených státech rozvinulo v hnutí charismatické obnovy 

(reagovalo tak na sekularizaci společnosti). Do Evropy se charismatická obnova začala šířit 

roku 1971.  

Hocken (1998, s. 56) dokládá rozdíly mezi letničními a charismatickými skupinami. 

Za jeden z rozdílů považuje jejich rozdílný kontext: „První rozdíl byl mezi sektářským typem 

skupin objevujících se mezi chudými společenskými vrstvami na jedné straně a vzdělanějšími 

a společensky lépe postavenými skupinami charakteristickými pro prostředí historických 

církví na straně druhé.“ Dalším rozdílem je to, že letniční směr stál mimo hlavní církevní 

tradice a vytvořil si vlastní denominace, zatímco nově se objevující charismatický proud se 

předně snažil obnovit stávající církve. V rámci charismatického proudu existují i věřící, jež se 

s historickou církví neztotožňují (tzv. nezávislí charismatici). Hocken (1998, s. 61) uvádí, že 

tito „nezávislí charismatici“ během posledních dvaceti let získali velké množství přívrženců, 

zatímco charismatická obnova v hlavních denominacích v USA kolísala a leckde poklesla.  

Jak uvádí Novotný a Vojtíšek (1995), existuje i skupina charismatiků, o kterých se dá 

mluvit jako o tzv. „extrémních charismaticích“. Takovéto skupiny mají sektářské rysy (jedním 

z rysů sekt je například snaha uspokojit přirozenou touhu po moci, což se v těchto skupinách 

projevuje zdůrazňováním daru uzdravování a moci nad démony) – svět je démonizován, čímž 

se vytváří pocit ohrožení vším, co je kolem nás a vysvobodit nás pak může právě daná 

organizace či někdo, kdo tyto démony umí vyhánět.  

Roku 1967 se charismatický proud rozšířil i do římskokatolické církve. V 70. letech 

došlo k rychlému rozšíření charismatického hnutí v hlavních církvích, ale nikdy nemělo tak 

explozivní sílu a misijní náboj, který se šířil z Azusa Street. Mnoho prvních charismatických 

                                                           
11

 Charisma – z řeckého „milost, dar“ – duchovní nebo světský dar, jímž Bůh obdarovává křesťana dle jeho 

poslání a k růstu a vzmáhání církve. Mezi charismata patří dar řeči, celibátu, služby, vyučování, konání zázraků, 

uzdravování, glossolalie, rozlišování duchovních bytostí (Lemaître et al., 2002, s. 126). 
12

 „jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž 

Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování 

duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků“ 
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vůdců (Larry Christenson, Michael Harper, Arnold Bittlinger) bylo vzdělanějších než první 

kazatelé letniční a velmi se od letničních lišili ve stylu a mravním základu (Hocken, 1998). 

 

 

2.6 Evangelikální hnutí a ekumenismus
13

 

Za první ekumenickou organizaci se dá považovat Evangelikální aliance (Evangelical 

Alliance), jež vznikla v Británii roku 1846
14

 v prostředí probuzeneckých církví. Církve ve 

Světovém evangelikálním společenství uspořádaly mezinárodní kongresy o evangelizaci světa 

– roku 1974 v Lausanne a roku 1989 v Manile (Vojtíšek, 2004). Významným výsledkem 

kongresu v Lausanne se stal tzv. Lausannský závazek
15

 – dokument o 3000 slovech a 15 

bodech, který sestavila komise pod vedením anglikánského evangelikálního teologa Johna R. 

W. Stotta. Přijatá Lausannská úmluva, obsahující 15 článků, vyjadřovala evangelikální 

přesvědčení týkající se nejen evangelizace, ale zároveň hovořila i o církvi a světě vůbec 

(Hocken, 1998). Mnoho evangelikálních církví ji pojímá jako svou moderní konfesi. 

Konkrétně například v probuzenectví (jehož jedním rysem je právě to, že je to hnutí 

nadkonfesijní a mezinárodní) se právem spatřuje počátek novodobého ekumenického hnutí 

(Filipi, 1998). Toto hnutí participuje ve všech křesťanských tradicích a se všemi větvemi 

křesťanství vede dialog (Černý). Dle McGratha (2001) má evangelikální hnutí ekumenický 

charakter – mezi evangelikály totiž panuje – bez ohledu na jejich konfesijní příslušnost - 

vzájemná náklonnost. 

Filipi (1998) uvádí, že například letniční církve většinou nejsou ekumenicky 

angažované, avšak ekumeničtí odborníci odhadují, že by se právě tyto církve mohly stát v 

budoucnu vzpruhou ekumeny.  

 

 

  

                                                           
13

 Pojem „ekumenický“ je odvozen z řeckého spojení oikúmené gé = obydlený; obývaný svět (Vojtíšek, 2004, s. 

123). 
Ekumenické hnutí/ekumenismus je hnutí, jejímž cílem je sjednocení všech křesťanů a jejich integrace v jediné 

církvi (Lemaître et al., 2002, s. 96). 
14

 Hocken mylně (nejspíše překlep) uvádí jako vznik EA rok 1946 (1998, s. 34). 
15

 Lausannský závazek (český překlad): 

http://evangelikalniteologie.cz/system/blobs/4/original/Lausannsky_zavazek_1974.pdf?1320333398 

http://evangelikalniteologie.cz/system/blobs/4/original/Lausannsky_zavazek_1974.pdf?1320333398
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2.7 Evangelikální hnutí a fundamentalismus
16

 

Pojem „fundamentalismus“ pochází ze série propagačních brožurek, jež byly 

publikovány v letech 1910-1915
17

 pod názvem The Fundamentals: a Testimony to the Truth 

(„Základy – svědectví pravdě“) – (Macek, 2008). Tyto brožurky napadaly teologický (i 

společenský) modernismus a liberalismus – proti nim stavěly „základní články“ křesťanské 

víry. Jeden článek – konkrétně článek o neomylnosti Bible – se vlastně stal synonymem pro 

celý fundamentalismus (Putna, 2010).  

Vojtíšek (2004) uvádí, že pro Spojené státy je typické spojení probuzenectví 

s fundamentalismem, které se projevuje i kulturním a politickým zápasem. V Evropě nemá 

křesťanský fundamentalismus hlubokou tradici. Pro svou typickou úctu k Písmu jakožto 

„Božímu slovu“ se stále rozhodněji vymezovali vůči tzv. liberální teologii. Jelikož 

evangelikálové pociťovali ohrožení víry (nejen ze strany Darwinovy evoluční teorie, ale také 

kvůli společenským změnám), snažili se na tuto situaci reagovat. Někteří z nich si jako reakci 

na toto ohrožení zvolili přitakání Darbyho učení dispenzacionalismu.
18

  

Evangelikální fundamentalismus se konstituoval na přelomu desátých a dvacátých let 

minulého století. Svého vrcholu dosáhl ve dvacátých letech minulého století. Nechvalně 

proslulou událostí se stal střet mezi americkými fundamentalisty a veřejností – tzv. „Opičí 

proces“ (Scopes „Monkey Trial“). Učitel přírodovědy John T. Scopes byl v červenci roku 

1925 obžalován z překročení tzv. Butlerova zákona.
19

  Ač byl Scopes uznán vinným, tak 

skutečnými poraženými byli fundamenalisté, neboť po zesměšnění svého mluvčího, jímž byl 

William Jennings Bryan, byli několik desetiletí kulturně marginalizováni (Vojtíšek, 2014). 

V souvislosti s tímto procesem se ujal negativně míněný pojem, jehož autorem je novinář 

Henry Louise Mencken – „Bible belt“ („biblický pás“), jenž označuje pás jižních států, ve 

kterých má evangelikalismus a fundamentalismus největší podporu (Putna, 2010). Na tuto 

situaci reagovali přezíravostí vůči vzdělávacímu systému (a kultuře vůbec). V krajním případě 

                                                           
16

 Fundamentalismus – postoj těch, podle nichž se má celá Bible považovat za text historický, vyprávějící o 

skutečných událostech. Fundamentalisté odmítají biblickou kritikou zavedené rozlišování knih Bible dle 

„literárních žánrů“, které vyžadují odlišné typy interpretace (Lemaître et al., 2002, s. 110). Fundamentalisté 

zastávají konzervativní stanoviska k doktrinálním otázkám, která jsou vnímána jako brojící proti liberální 

teologii či modernismu (Balmer, 2002, s. 232). 
17

 Putna (2010, s. 97) uvádí rozmezí let 1909-1912; Bloesch (1988, s. 24) uvádí rozmezí let 1910-1915. 
18

 Dispenzacionalismus je vlastně synonymem pro „premilenialismus“ – celé dějiny lidstva se dají rozdělit na 

různé věky, ve kterých Bůh s lidmi jedná různě; dispenzacionalisté věří, že se dnes nacházíme na konci 

posledního věku, a že Ježíš co nevidět přijde (Balmer, 2002, s. 176). Dispenzacionalismu se dostalo významné 

podpory díky široce rozšířené „Scofield Reference Bible“ (Bloesch,1988, s. 25).  
19

 Tento zákon, jenž byl přijatý v Tennessee v dubnu roku 1925, zakazoval výuku každé teorie, která by popírala 

stvoření člověka – tak, jak je popisuje Bible. Tento zákon byl zrušen až roku 1967 (Vojtíšek, 2014, s. 43). 
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docházelo i k jejich příklonu k nacionalistickým a rasistickým postojům. Fundamentalismus 

nikdy neovládl všechny skupiny evangelikálů (Vojtíšek, 2014).   

Po roce 1925 se tak fundamentalismus začal stahovat z hlavního proudu 

denominačního protestantismu do vlastní subkultury (Olson, 2012). Ve čtyřicátých letech se 

v tomto hnutí dostalo do popředí umírněné křídlo, jehož hlavním počinem byl Mezinárodní 

kongres o evangelizaci světa ve švýcarském Lausanne roku 1974, jenž posílil ekumenismus 

(Vojtíšek, 2004). Tento tzv. „nový evangelikalismus“ charakterizovala vize, ve které se 

horlivost evangelikálů snoubila s akademičností. Jejich cílem bylo „získat vůdčí intelektuální 

a církevní role v budoucí podobě církve“ (Macek, 2008, s. 64).  

Tento trend odklonu od fundamentalismu se projevil i ve vytvoření Národní asociace 

evangelikálů (National Association of Evangelicals, 1943), v založení Fullerova teologického 

semináře roku 1947, dále v působení Billyho Grahama a ve vydávání časopisu Christianity 

Today (Hocken, 1998).  

Půl století po „opičím procesu“ se tedy evangelikálové začali opět více začleňovat do 

veřejného života. Dokladem toho je i fakt, že o třech předních kandidátech na prezidenta 

Spojených států amerických (Ronald Reagan, Jimmy Carter, John B. Anderson) v roce 1980, 

se tvrdí, že byli evangelikálové. Díky jejich návratu do veřejného života přestávali být 

chápáni jako ti „zaostalí“, jako ti, kdo vzdorují technologiím a inovacím (Balmer, 2002).  

Dle Balmera je tak evangelikalismus – od probuzenecké tradice 18. a 19. století, přes 

militantní fundamentalismus dvacátých let 20. století až po pentekostalismus se svým 

důrazem na glosolálii a další dary Ducha svatého – hluboce zakořeněn v americkém životě. 

Zčásti je tomu tak díky svému příslibu snadně dosažené spásy, blízkého vztahu s Bohem a 

také díky společenství věřících.  

 

 

2.8 Evangelikální hnutí ve světě 

Evangelikální hnutí je nejrychleji rostoucím fenoménem současného křesťanství. 

S církvemi letničními se k němu roku 2000 hlásilo asi 650 milionů křesťanů a o osm let 

později už 750 milionů (Černý).  

V průběhu osmdesátých a devadesátých let rychle rostl počet nových sborů 

evangelikální tradice nezávislých na jakékoli denominaci. Až tisíce sborů vznikají hlavně 

v Africe, Asii (především v Číně) a v Jižní Americe (Vojtíšek, 2014). Největší počet 

evangelikálů v jedné zemi je nejspíše v Číně (asi kolem 100 milionů). Prudký růst 

evangelikálního hnutí prožívá Jižní Korea, jež má dnes největší teologické semináře na světě 
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a jež aktivně vysílá své misionáře do celého světa. V Soulu je například letniční sbor 

Shromáždění boží, který založil roku 1958 a stále vede pastor Paul (David) Yonggi Cho. 

V současnosti tento sbor dosahuje asi 700 000 členů (Vojtíšek, 2004) a je v zásadě vůbec 

největším křesťanským sborem na světě.  

 

 

2.9 Evangelikální hnutí u nás 

V České republice se k evangelikálnímu hnutí hlásí asi 20 až 30 tisíc křesťanů, a to 

především z tzv. malých protestantských církví. Ekumenickou platformou evangelikálních 

křesťanů je Česká evangelikální aliance (ČEA)
20

 – (Hošek).  

ČEA vznikla roku 1991.
21

 Původně však tato aliance ve svém názvu nesla slovo 

„evangelický“ a nikoli „evangelikální“. Vojtíšek (2004) tak ve své knize uvádí, že je tento 

název („evangelický“) zavádějící, neboť probuzenecká tradice se označuje pojmem 

„evangelikální“ a slovo „evangelický“ se dnes vztahuje k luterským církvím. Od vydání této 

knihy se však udála změna – vedení ČEA se rozhodlo přejmenovat a dnes už se tato aliance 

nazývá „evangelikální“.  

Součástí České evangelikální aliance jsou tyto denominace: Apoštolská církev, 

Armáda spásy, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická, Křesťanská společenství, 

Křesťanské sbory, Slezská církev evangelická a Církev Nová naděje.
22

  

 

 

2.9.1 Církev bratrská 

Vůbec největší evangelikální církví u nás je Církev bratrská, k níž se roku 1991 při 

sčítání lidu přihlásilo 2 759 obyvatel, roku 2001 to bylo již 9 931 obyvatel a dle dosud 

posledního sčítání lidu roku 2011 10 872 obyvatel.
23

 Zelinka (1952) ukazuje nárůst počtu 

členů této církve v prvních několika desetiletích – z původních 12 členů roku 1880 se toto 

číslo během jednoho roku zvětšilo na 63 členů. Roku 1920 měla již 2416 řádných členů a 

k tomu 1516 dětí. Roku 1950 (při jejím sedmdesátiletém výročí) už bylo členů 5021 a k tomu 

2038 dětí (+1192 přípravných členů a čekatelů).  

                                                           
20

 Viz příloha č. V (Vyznání víry ČEA) 
21

 http://www.ea.cz/30/historie 
22

 http://www.ea.cz/52/denominace 
23

 Viz údaje Českého statistického úřadu 

http://www.ea.cz/30/historie
http://www.ea.cz/52/denominace
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Kořeny Církve bratrské sahají do druhé poloviny 19. století, kdy ve východních 

Čechách
24

 vzniklo probuzenecké hnutí kolem lidového kazatele Jana Balcara. Druhým 

kořenem je působení amerických kongregacionalistických misionářů (Vojtíšek, 2004) – 

bostonská misijní společnost (American Board of Commissioners for Foreign Missions) se na 

jaře roku 1872 rozhodla, že svůj vliv rozšíří nejen na pohanské země, ale i na ty země, jež 

jsou převážně katolické (Zelinka, 1952).  

 Církev bratrská byla oficiálně založena 3. 6. 1880 jako Svobodná církev reformovaná. 

„Svobodná“ vyjadřovala naprostou nezávislost na státu (a to včetně nezávislosti finanční) –

(Štěpán, 2006). Zpočátku byla církev financována misijní společností, postupem času ale 

docházelo k růstu členů a peněz byl čím dál větší nedostatek (Zelinka, 1952). Roku 1917 

(když Spojené státy vstoupily do války jako Rakousku nepřátelská velmoc), museli misionáři 

odjet (Sto let ve službě evangelia, 1981). Církev již před touto dobou začala pomýšlet na 

finanční osamostatnění se. Nakonec se jí to díky finančním příspěvkům svých členů podařilo 

(Zelinka, 1952).  

Sjednocující a zakladatelskou osobností Církve bratrské byl Alois Adlof (Vojtíšek, 

2004). Rozhodování o jejím založení nebylo jednoduché – američtí misionáři (Schauffler, 

Adams, Clark) totiž cítili závazek, který dali – totiž že zde nebudou zakládat novou církev (za 

předpokladu, že mohou vytvořit svobodnou skupinu znovuzrozených věřících v rámci 

reformované církve) – (Zelinka, 1952).  

Už během let první světové války se v evangelických církvích rodila myšlenka na 

sjednocení se, jehož výsledkem by byla jedna protestantská církev. Ve dnech 17. – 18. 12. 

1918 se spojují dvě hlavní protestantské církve (helvetského a augšpurského vyznání) 

v Českobratrskou církev evangelickou. Svobodná církev reformovaná k tomuto zastávala 

spíše rezervované stanovisko – dle nich nejde přece ani tak o to, aby byl silný 

protestantismus, jako o biblickou věrnost, o věc Kristovu, o evangelium a jeho moc. Věřili, že 

spojení by nemělo být mechanické, musí stát na pevných základech (Sto let ve službě 

evangelia, 1981). 

 Na konferenci 29. května roku 1919 církev změnila svůj název na Jednotu 

českobratrskou (čímž se přihlásila k duchovnímu odkazu staré Jednoty bratrské). Tento název 

měl vyjadřovat i příbuznost a rozdílnost této církve a Českobratrské církve evangelické (Sto 

let ve službě evangelia, 1981). Účastníci této konference byli rozděleni do dvou proudů – 

první byl nadšený pro přijetí nového jména, které odkazovalo k nejslavnější náboženské 

                                                           
24

 Ohnisek duchovního probuzení bylo v době zrodu CB několik – SV Čechy (Náchodsko a Hronovsko), Praha a 

střední Čechy (Štěpán, 2006, s. 94).  
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minulosti, druhý proud byl rozvážnější (patřil do něj i František Urbánek) a spíše doporučoval 

rozvahu a opatrnost a říkal, že si spíše máme dobýt právo se takto nazývat (Zelinka, 1952). 

Nakonec se ale konference usnesla a učinila vážné rozhodnutí: „V dějinně památné 

konferenční slavnosti se ujímáme dědictví otců a přijímáme jméno Jednota českobratrská“ 

(Sto let ve službě evangelia, 1981).  

Roku 1967 došlo k přejmenování na Církev bratrskou. K tomuto rozhodnutí se došlo 

na základě průzkumů ve sborech, neboť bylo nutné, aby jméno církve vyhovovalo všem 

sborům – tedy i těšínským a slovenským (Sto let ve službě evangelia, 1981).  

 

 

2.9.1.1 František Urbánek 

František Urbánek se narodil 13. července roku 1866 v Drahelicích u Nymburka. 

Během svých gymnasijních studií v Praze se seznámil s Aloisem Adlofem, jenž kolem sebe 

soustřeďoval mladíky ještě před založením Křesťanského spolku mladíků v Čechách. 

František Urbánek – ač byl členem státní Církve Reformované – navštěvoval i shromáždění 

Svobodné-reformované církve (Zelinka, 1952). 

Po těžkém úraze navzdory radám lékařů nastoupil na bohosloveckou fakultu university 

v Lipsku, odkud pokračoval do Halle nad Saalou, odtud do Berlína a studia dokončil ve 

Vídni. Roku 1880 se vrátil do vlasti a stal se vikářem sboru reformované církve v Hronově. 

Odtud pak brzy přešel do Prahy do sboru u sv. Klimenta k faráři Benjaminu Košútovi (Sto let 

ve službě evangelia, 1981).  

Skrze vyučování žáků v tomto sboru se dostal do užšího kontaktu s T. G. Masarykem, 

neboť Masarykovy nejstarší děti – Alice a Jan - jeho hodiny náboženství navštěvovaly 

(Štěpán, 2006). Kazatel František Urbánek byl pak několik desetiletí přítelem Masarykových. 

Pohřbíval nejen Charlottu Masarykovou (1850-1923) a Tomáše Garrigua Masaryka (1850-

1937), ale i oba jejich syny – Herberta (1880-1915) a Jana (1886-1948) –(Štěpán, 2006). Při 

posledním rozloučení pronesl prostou pohřební pobožnost. Přečetl z Bible kralické Žalm 23 a 

novozákonní oddíl a poslední knihy Bible – ze Zjevení sv. Jana 21: 1,3-7, 10-11, 22-26 a 22: 

1-5. Na závěr pobožnosti se modlil modlitbu Páně (v kralickém znění) Matoušova evangelia 

6:9-13 (Štěpán, 2006).    

Štěpán (2001, s. 29) ve svém článku zmiňuje, co o Františku Urbánkovi napsal jeho 

současník František Laichter: „V čem tkvěla moc a kouzlo skromného muže, kterému Masaryk 

svěřil náboženskou výchovu svých dětí, s nímž do konce života rád a opravdově hovoříval o 
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základních věcech člověka? František Urbánek chodil stále s Bohem, byl přívětivým a 

přesvědčivým svědkem Ježíšovy zvěsti, byl ryzím křesťanem. Co řekl, za tím si stál.“ 

Roku 1894 z klimentského sboru přešel na Hrubou Lhotu k faráři Janu Karafiátovi, 

kde byl po jeho odchodu roku 1895 zvolen farářem. Kvůli věroučným neshodám Hrubou 

Lhotu (a službu v reformované církvi vůbec) opustil a přestěhoval se do Prahy. Roku 1898 

byl přijat za kazatele Svobodné-reformované církve. Nejprve byl druhým kazatelem 

pražského sboru (vedle Aloise Adlofa) a když se roku 1902 část pražského sboru oddělila a 

vytvořila vlastní sbor na Žižkově, tak se František Urbánek stal jeho prvním kazatelem (Sto 

let ve službě evangelia, 1981).  

Pro své mimořádné organizační schopnosti byl zvolen do Církevního výboru. Od roku 

1919 do roku 1948 byl stálým členem Rady Jednoty českobratrské. Za svůj prvořadý úkol 

však považoval kázání evangelia. Měl zvláštní pochopení pro sociálně slabé a opuštěné – 

mimo jiné založil Domovy sirotků (Sto let ve službě evangelia, 1981). 

 

 

2.9.2 Církev Křesťanská společenství
25

 

 Vznik Křesťanského společenství je spojen s holešovickým sborem ČCE, kam po 

faráři Otovi Proskovi nastoupil vikář Dan Drápal. Tuto situaci zmiňuje i sborník ČCE (1969-

1999) Církev v proměnách času (2002). Prvním farářem sboru v Praze Holešovicích byl 

Benjamin Vališ, jenž na něj nastoupil roku 1951 (Drápal, 2008). Území holešovického sboru 

původně patřilo do oblasti sboru klimentského – roku 1950 byl zřízen filiální sbor a rok nato 

vznikl samostatný farní sbor (Církev v proměnách času (1918-1968), 1969).  

 Sborník ČCE (2002) uvádí, že se představitelům letničního či charismatického hnutí 

život sborů jevil jako nedostatečně horlivý a rozhodný. V církvi postrádali například obrácení, 

divy uzdravování, mluvení jazyky, vymítání démonů či opakovaný křest. „Bohosloveckým 

jádrem problému je zřejmě rozdíl mezi snahou o bezprostřední zahrnutí Ducha svatého do 

vlastní zbožnosti a uznáním přeryvu a distance mezi Bohem a člověkem víry“ (s. 11). 

Evangelická církev na letniční proudy nepřistoupila (jsou dle ní často spojené s psychologicky 

bezprostředním ovlivněním člověka, kdy se, jak ČCE uvádí, ztrácí respekt k jeho svobodě) a 

možnost opakovaného křtu odmítla. Koncem 80. let vedla evangelická církev s představiteli 

holešovického sboru rozhovory, avšak na jaře roku 1990 se sbor s církví v dobrém rozešel
26

 a 

vytvořil „Křesťanské misijní společenství“.  

                                                           
25

 Viz Příloha IV „Hodnoty Církve Křesťanská společenství“ 
26

 Viz příloha II (Dopis Synodní radě se žádostí o propuštění z ČCE) a příloha III (Odpověď Synodní rady ČCE) 
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 Dan Drápal ve svých třech knihách Jak to všechno začalo – Historie Křesťanského 

společenství Praha I (Jak to všechno začalo), II (Léta růstu) a III (Zlom) popisuje činnost 

holešovického sboru od jeho nástupu na něj až po devadesátá léta.  

 Po odchodu z ČCE byl sbor veden staršovstvem, jehož členové si byli rovni. Koncem 

roku 1990 tvořili staršovstvo Tomáš Dittrich, Jiří Dohnal, Dan Drápal, Mojmír Kallus, 

Ladislav Matějček, Lubomír Ondráček, Václav Rohan, Petr Vávra, Martin Voráč a Antonín 

Zelina (Drápal, 2011, s. 53).  

 V současné době sdružují Křesťanská společenství na 47 samostatných sborů a 

misijních skupin a mají zhruba 2200 dospělých členů. Jejich převládající organizací je 

charismatická orientace.   

 

 

2.9.3 Institut Williama Wilberforce 

Tato křesťanská organizace vznikla na počátku roku 2013. Jejím cílem je „podporovat 

pronikání biblicky motivovaných postojů a názorů do veřejného prostoru.“ Název instituce 

nese jméno významného britského politika 19. století, jenž prožil obrácení a celý svůj život 

zasvětil boji za zrušení otroctví.
27

 

William Wilberforce byl roku 1780, když mu bylo 21 let, zvolen do britského 

parlamentu. Jeho politická kariéra tak (zčásti i díky jeho příteli – britskému premiérovi 

Williamu Pittovi) rychle postupovala vpřed (Balmer, 2002).  

Wilberforce spolu se svými vlivnými přáteli, kteří zformovali tzv. „Claphamskou 

sektu“
28
, šli svým postojem k otroctví proti proudu tehdejšího veřejného mínění. V té době 

byl totiž obchod s otroky velkým obchodem a otroctví bylo legalizováno několika zákony. 

Wilberforcův legislativní návrh na zrušení obchodu s otroky byl uzákoněn 25. března roku 

1807 – tedy dvacet let po jeho prvním legislativním pokusu (Shaw, 2001). 

Shaw považuje Wilberforcův model křesťanské sociální akce za jednu z nejlepších 

idejí církevní historie. Za dva největší problémy Anglie Wilberforce považoval nominální 

křesťanství a sociální nespravedlnost. Věřil, že klíčem k spravedlnosti a prosperitě národa je 

křesťanství (Shaw, 2001).  

 

  

                                                           
27

 http://www.wilberforce.cz/lang_cs/clanek/1/ 
28

 „Claphamská sekta“ je přezdívka, kterou tato skupina později dostala – ve skutečnosti to sekta nebyla a také 

neplatí to, že by všichni její členové žili v londýnské čtvrti Claphamu (Shaw, 2001).  

http://www.wilberforce.cz/lang_cs/clanek/1/
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3. Životopisná zpověď Dana Drápala 

 

Mohl byste mi vyprávět příběh svého dětství?  

Myslím si, že pocházím ze zajímavé rodiny. Můj pradědeček se jmenoval František 

Urbánek, byl to kazatel a jedna z předních postav dnešní Církve bratrské, což je největší 

evangelikální církev u nás. Spolu s Aloisem Adlofem byl jedním z jejích zakladatelů. Byl to 

pozoruhodný člověk, který se znal s Masarykem. Seznámili se tak, že za války, když byl 

Masaryk už v cizině, zemřel jeho syn Herbert a paní Masaryková sháněla evangelického 

faráře, který by ho pohřbil. Všichni evangeličtí faráři to ale odmítli, protože měli strach. A 

pradědeček, ač tedy nebyl přímo evangelík, ale takzvaný svobodný evangelík, tak to udělal. 

Ačkoliv měl čtyři děti, tak skutečně byl potrestán tím, že ho povolali na frontu. Brzy ale byl 

raněn, a mohl se vrátit domů a pokračovat v kazatelské službě. Když se potom Masaryk vrátil 

z exilu, tak jednou z prvních věcí, které udělal, bylo to, že ho pozval, poděkoval mu a od té 

doby se stýkali. Neříkám, že pravidelně, ale čas od času se vídali. A když zemřela Charlotte 

Masaryková, tak zase požádal pradědečka, aby na jejím pohřbu mluvil na stejný text jako na 

pohřbu jejich syna. Teď ještě zmíním jednu epizodu, která zatím není nikde zapsaná.  

Pradědeček figuroval i na pohřbu samotného Masaryka. Jelikož Masaryk nechtěl 

žádný projev, tak byl jeho pohřeb bez pohřební řeči. Na jeho pohřbu pradědeček byl, ale 

nekázal tam. Jan Masaryk mu říkal: „Přál bych si, abyste mluvil i na mém pohřbu.“ A 

pradědeček mu řekl: „Ale prosím vás, vždyť jste o dvacet let mladší. To nepřipadá v úvahu.“ 

Pak ho nakonec pohřbíval a sám nedlouho na to zemřel. Já jsem ho nezažil, protože když 

zemřel, tak mně bylo asi půl roku. Myslím, že zemřel na podzim roku 1949. V rodině se 

říkaly různé story o jeho vztahu s Masarykem. Masaryk mu nabízel státní financování, které 

pradědeček odmítl. Nikdy státní peníze nepřijal. 

 Jako dítě jsem o něm až na pár rodinných příběhů, které se občas povídaly, moc 

nevěděl.  Ani mě to tehdy moc nezajímalo. Až potom, co jsem se sám stal kazatelem, tak jsem 

objevil v jakési krabici poznámky k jeho kázáním, a to mě hluboce zaujalo. Zjistil jsem, že 

pracoval podobným způsobem jako já, že si psal poznámky přibližně ve stejném rozsahu, 

s tím rozdílem, že on je psal rukou a já už na počítači. Víra se ovšem nedědí.  

František Urbánek měl řadu dětí.  Jednu z jeho dcer si vzal Antonín Václavík, což byl 

můj dědeček, jenž byl profesorem etnografie v Brně. I on byl velmi zajímavý člověk. Byl 

v podstatě zakladatelem tohoto oboru u nás. Mezi válkami žil na Slovensku, kde byl na 

západní části Slovenska pověřen zakládáním muzeí. Muzea v Modre, v Liptovském Mikuláši, 
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Trenčianských Teplicích zakládal on. Nedávno jsem byl v Modre a mluvil jsem s ředitelkou 

místního muzea. Dodnes si ho tam považují. Kromě toho byl také laickým kazatelem, to 

znamená, že se nestaral o křesťanský sbor na plný úvazek, ale kázal v neděli, když byl 

pozván. Založil dva sbory současné Církve bratrské. Jeden v Bratislavě, kde působil mezi 

válkami, a jeden v Luhačovicích, které jsou nedaleko Pozlovic, odkud pocházel. 

Jako dítě jsem chodíval do evangelické církve. Moje maminka se totiž vyvdala 

z Církve bratrské do evangelické církve. Až do puberty jsem o náboženské záležitosti velký 

zájem neměl. V evangelické církvi je obřad, kterému se říká konfirmace a který trošku 

odpovídá katolickému biřmování. V evangelické církvi se to chápe jako osobní převzetí 

zodpovědnosti za křestní slib, který přinesli rodiče. Bydleli jsme v Praze Kobylisích, kde byl 

vikářem Bedřich Šurman, což byl člověk, který se mi začal osobně věnovat.  

V té době na mě také měla vliv Ludmila Kunstová, učitelka dějepisu a občanské 

výchovy. Byla to přesvědčená komunistka. Sice to zní divně, když to řeknu, ale byla to 

poctivá komunistka. Děti ji nesmírně milovaly. Byla velice lidská. Museli jsme ji vykat, když 

jsme ale vyšli v deváté třídě ze školy, tak nám nabídla tykání. Řada žáků ji po skončení školy 

navštěvovala. Já ji navštěvoval léta, dokonce i v době, kdy už jsem studoval teologii. Po 

šedesátém osmém to pro ni byl hrozný šok. V tu dobu už to byla stará paní. Poctiví komunisti 

vyhynuli, vystoupili nebo byli vyhozeni. Když jsem byl na devítiletce, tak jsem se pohyboval 

mezi vikářem Šurmanem a jí, a hledal jsem, kde je pravda.  

I když konfirmační cvičení obvykle trvá čtyři měsíce, tak já na ně chodil dva roky. 

Bedřich Šurman se mně trpělivě individuálně věnoval. Nebyl to evangelikál, ale klasický 

evangelík. Po dvou letech jsem dospěl k názoru, že nejsem věřící. Měl jsem ale strach, co 

řeknou rodiče, když konfirmaci odmítnu. Naštěstí to přijali dobře. Řekli, že považovali za 

důležité mě s tím seznámit a že je to moje rozhodnutí, že mě nutit nebudou. Toho si doteď 

velmi vážím. Do evangelického sboru jsem s nimi poté přestal chodit. 

I když jsem ale na nedělní bohoslužby nechodil, začal jsem po nějaké době 

navštěvovat schůzky mládeže, protože mě nadchly jejich akce. Evangelická mládež jezdila na 

hory. V létě jezdila na lesní brigády a v zimě jí stejné ubikace lesní správa půjčovala na týden 

či čtrnáct dní pobytu na horách. Bylo to v době, kdy jsem byl se školou v osmé třídě na 

lyžařském zájezdu v perfektně vybavené chatě v Krkonoších, kde bylo ústřední topení, dobré 

jídlo a prostě všechno. Naopak tady jsem se ocitl s lidmi ve srubu, kde nebyla elektřina, myli 

jsme se v zimě venku v potoce a museli jsme vozit zásoby šest kilometrů na lyžích. Přitom 

tam byla úžasná atmosféra. Vedli to kluci, kteří studovali teologii. Těšil jsem se na další léto 

nebo zimu. Žil jsem od jedné takovéto akce ke druhé.  
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Navrhl jsem našim, že bych mohl studovat teologii, ale oni byli proti. Podal jsem tedy 

přihlášku na přírodovědeckou fakultu. Poslední neděli před tím, kdy se to dalo změnit, byl u 

nás přítel mých rodičů pan profesor Jan Milič Lochman z bohoslovecké fakulty. Visel jsem 

mu na ústech. Prohodil: „Mladý muži, kdybyste měl zájem, tak byste k nám mohl jít 

studovat.“ Podíval jsem se na rodiče a viděl jsem na nich, že jsou sice proti, ne ale natolik, 

aby mi to zakázali. Kdyby mi to zakázali, tak bych to respektoval. Byl jsem celkem poslušné 

dítě. Bylo na nich ale vidět, že si to můžu vydupat. Stáhl jsem přihlášku v poslední den, kdy 

to šlo a přepsal jsem ji na teologii.  

V roce 1967 jsem nastoupil na bohosloveckou fakultu a přišel rok 1968, kde jsem se 

dost angažoval a bezesporu jsem se v té době víc věnoval politice než teologii. Dostudoval 

jsem v sedmdesátém druhém. Myslím, že jsem dostudoval božím zázrakem, protože většina 

studentských vůdců byla vykopnuta ze školy pod různými záminkami. Nikomu asi přímo 

neřekli, že to bylo proto, že se angažovali ve Svazu vysokoškolského studentstva nebo 

v Pražském studentském parlamentu, kde jsem zastupoval naši fakultu. Na mě se zřejmě nějak 

zapomnělo, protože teologická fakulta nespadala pod ministerstvo školství, ale pod 

ministerstvo kultury. To mě zřejmě zachránilo, vše totiž řešili přes ministerstvo školství.  

Pak jsem šel na dva roky na vojnu, což byla drsná zkušenost. Před vojnou jsem se 

oženil, a jelikož jsme potřebovali z něčeho žít, tak jsem nejdřív myl výlohy, což byla pěkná 

disidentská činnost, kterou provozoval zejména dnes již zesnulý Bohuslav Blažek, který mě 

s touto možností seznámil.  

Potom jsem začal topit. Nechci si připisovat zásluhy, které nemám, ale myslím, že 

jsem byl jedním z prvních intelektuálů, kteří kotelny objevili. Začal jsem topit v hotelu Jalta a 

brzy jsem přešel do hotelu Palace. Potom jsem určitou dobu strávil v Tyršově domě na Malé 

Straně, kde jsme měli úžasnou topičskou partu – Daniel Kroupa, budoucí senátor, Martin 

Palouš, budoucí velvyslanec v USA, Karel Palek, překladatel z vietnamštiny, který tak známý 

není a já. Udělali jsme si úžasné podmínky, které vyhovovaly naší intelektuální činnosti. Brzy 

tam ale na nás nasadili člověka, který nám tak znepříjemňoval život, že jsme odtamtud museli 

odejít a tak ta krásná anabáze skončila.  

V té době jsem už znal různé podmínky v kotelnách v různých podnicích a dokázal 

jsem poradit disidentům podle jejich potřeb, do které mají nastoupit. Někdo totiž potřeboval 

peníze, protože měl rodinu, což znamenalo, že musel vzít namáhavější kotelnu, třeba uhelnou. 

Pro toho, kdo měl zdravotní problémy a potřeboval čisté prostředí, byla vhodná plynová 

kotelna nebo lehké topné oleje, kde ovšem moc nevydělal. Ten, kdo potřeboval čas, tak 
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potřeboval podnik, kde se daly směny různě sdružovat, aby pak měl delší volno. Když tedy 

někdo přišel, tak jsem mu mohl říct, co může kde čekat. Docela mě to bavilo.  

Na podzim roku 1976, v době, kdy jsem to vůbec nečekal, jsem dostal takzvaný „státní 

souhlas k výkonu duchovenského povolání“. Evangelická církev o tento státní souhlas pro mě 

žádala už před vojnou, ale vždycky mně to, zřejmě kvůli politické angažovanosti, zamítli.  

Vůbec jsem tedy nepočítal s tím, že jej dostanu. Nepochopitelným zázrakem bylo, že jsem 

dostal souhlas do Prahy, přitom do zapadlé vísky na Vysočině mi ho nedali. Myslím, že jsem 

brzy pochopil, proč tomu tak bylo.  

Nastoupil jsem 1. března 1977 jako vikář v Holešovicích a průměrná účast tehdy na 

bohoslužbách byla 29 lidí. Lidí, kteří se podíleli na životě sboru, bylo asi 40. Sbor měl 

teoreticky 609 členů, ale v podstatě asi jen 40 nebo 50 lidí se na životě sboru podílelo aktivně. 

Z těchto lidí byli jen tři mladší šedesáti let. Státní správě i církvi bylo zřejmě jasné, že to brzy 

skončí. Objevil jsem knihu statistik, udělal jsem si graf, protáhl jsem si čáru a zjistil jsem, že 

v únoru 1983 mi zemře poslední ovečka. Bůh má ale obrovský smysl pro humor, takže z 

nejmenšího sboru se během deseti let stal sbor největší. Když jsem šel na synodní radu, tak mi 

říkali „bratře Drápale, nebojte se, hlavně, že jste dostal státní souhlas, my víme, že to tam 

nebude dlouho trvat. Když už ale jednou ten souhlas máte, tak vám ho pak nejspíš dají i jinam 

a přejdete pak na nějaký lepší sbor“. Lidé ve sboru měli mentalitu posledních mohykánů a od 

budoucnosti v podstatě moc neočekávali. Kdybych chtěl jít někam jinam, tak by se mi 

nedivili. Otevřeně mi řekli, že si uvědomují, jaká je situace.  

Mezi studiem a během let vojny a následujících let jsem prošel určitým duchovním 

vývojem. Pokud jsem víru měl (spíše si ale myslím, že jsem ani žádnou neměl), tak jsem ji na 

teologii ztratil. Začal jsem se zabývat něčím jiným, a to ruskou filosofií a ruským myšlením, 

protože mě nadchl ruský myslitel Nikolaj Berďajev. Skrze něj jsem začal studovat rusistiku. 

Věnoval jsem se devatenáctému století. Přečetl jsem toho opravdu hodně, například sebrané 

spisy Chomjakova, bratří Kirejevských, kteří jsou už dnes málo známí, ale tehdy to byli 

významní ruští myslitelé. Dále jsem četl Aksakova, Černyševského, jehož jedna kniha se učila 

u nás ve škole. Myslím, že jsem šel docela do hloubky. Pak jsem se postupně dostal k první 

světové válce a ke stalinismu. Padla na mě existenciální tíseň, protože to totiž nebyly dějiny, 

ale jatka. Děly se tam neuvěřitelné věci.  

Zajímavé bylo, jak jsem získával prameny. Znal jsem se s Janem Sokolem, budoucím 

prezidentským kandidátem a jednu dobu ministrem školství, jehož manželka Františka 

Sokolová, rozená Patočková, pracovala ve Slovanské knihovně, kde měli druhé vydání 

sebraných Leninových spisů, které jinak bylo zakázané půjčovat nebo mít. Vycházelo koncem 
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dvacátých a počátkem třicátých let. Je jich celkem 35 dílů. Polovinu stránky obvykle tvoří 

text, který napsal Lenin, a druhou polovinu velice obsáhlé poznámky petitem, kde byly 

zaznamenány např. všechny výsledky hlasování v dumě nebo v sovětech. Z toho se dalo 

rekonstruovat, jak to všechno doopravdy bylo. Kromě toho tam byly i jiné zajímavé spisy, 

například vydané svodky amerických agentů v Rusku a v Sovětském svazu, tedy zprávy, které 

posílali agenti do Bílého domu. Tyto knížky se dali vypůjčit jen se svolením ÚV KSČ. Ačkoli 

je Františka Sokolová velmi útlá plachá žena, tak neváhala a všechno mně to nosila. Díky ní 

jsem i během vojny měl přístup k těmto věcem a přečetl jsem všech 35 dílů Lenina, což 

myslím v Československu nikdo jiný nezvládl, zvláště to druhé vydání, které bylo snad jen ve 

Slovanské knihovně a v ÚV KSČ. Nevím, jestli bylo i jinde, protože se potom ničilo a třetí a 

čtvrté vydání už bylo zmanipulované.  

Padla na mě z toho obrovská tíseň. Jak jsem říkal, byla to jatka. Říkal jsem si, že 

jestliže ta krásná země takto končí, tak jaký má pak život cenu? Devatenácté století jsem si 

zamiloval, mělo skutečně úžasné spisovatele, nejen Tolstého, ale i řadu dalších. Literární 

kritici byli úžasní, i ten Černyševskij byl pozoruhodný člověk, i když jsem s ním v lecčems 

nesouhlasil.  

Tak jsem si řekl, že se vrátím ke křesťanství. Už na fakultě jsem začal trošku studovat 

apoštolské otce, což je kategorie lidí, kteří se s největší pravděpodobností během svého života 

setkali s Ježíšovými apoštoly. Překládal jsem konečnou sbírku jejich spisů. Jan Sokol to 

potom dodělal, neboť po tom, co jsem se stal vikářem, už jsem na to neměl tolik času. Říkal 

jsem si, že sice křesťanství moc nevěřím, ale alespoň je to ve srovnání se sovětskými dějinami 

hezké. A jelikož jsem dobře uměl řečtinu doby Ježíšovy, tak jsem si řekl, že budu mít koníčka 

a budu chronologicky překládat řecké křesťanské spisy. Naděje, že by mi to tehdy někdo 

v půlce sedmdesátých let vydal, nebyla. V kotelnách jsem tedy původně studoval rusistiku, a 

pak jsem se začal věnovat tomuto. V tom mě zastihl státní souhlas.  

Protože maminka pocházela z Církve bratrské, kde se sice mohou křtít nemluvňata, ale 

často se nekřtí a nechává se to na rozhodnutí člověka, tak jsem se nechal pokřtít, až když mě 

volili za vikáře na Maninách v Holešovicích. Byl to krok poslušnosti, moc jsem tomu sice 

nerozuměl, ale nějak jsem tušil, že mám-li být duchovním, tak by se to slušelo. Synodní rada 

byla zaskočená tím, že jsem nebyl pokřtěný. Chtěl jsem, aby mě pokřtili přímo na 

shromáždění sboru, což ale odmítli a pokřtili mě na schůzi staršovstva, kde mě rovnou zvolili 

za vikáře. To byla opravdu netypická cesta.  

V tu dobu jsem byl vlastně úplně prázdný. Kdybyste mě potkala ve dvaceti letech a 

zeptala se mě na cokoli, tak bych vám nějaký názor vyklepal z rukávu, všemu jsem rozuměl. 
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Pak jsem měl za sebou manželskou katastrofu a vojnu, což byla také zajímavá zkušenost. Do 

té doby jsem všude exceloval. Byl jsem sice hrozně protivný fracek, ale byl jsem inteligentní, 

takže mě všude znali, ne, že by mě měli rádi, ale znali mě. Ve škole jsem měl prakticky skoro 

samé jedničky. Ještě jsem měl tu výsadu, že jsem v šedesátých letech mohl několikrát 

cestovat na západ. Na vojně najednou spadla klec a veleli mně kluci, kteří byli o pět mladší 

než já a snažili se mě šikanovat, takže to nebyl žádný med. K tomu se přidala zkušenost 

z dějin a já byl najednou prázdný a bez osobní víry jsem se modlil: pane Bože, ať kážu to, co 

ty chceš, aby lidi slyšeli. A měl jsem pozoruhodný pocit, jakoby sny, že sedím ve druhé řadě a 

poslouchám vlastní kázání. Tehdy jsem si psal kázání doslovně, v čemž jsem imitoval Sváťu 

Karáska, se kterým jsem bydlel půl roku na Hvozdnici. Hodně mě v životě ovlivnil. On si také 

psal kázání doslovně a já jsem si nedokázal představit dělat to jinak. Když jsem si ta kázání 

četl po tom, co jsem prožil osobní obrácení, tak jsem měl pocit, že to tam už vlastně bylo, že 

jsem skutečně kázal sám sobě, že to Duch boží zařídil. Pak jsem prožil obrácení.  

 

Vím, že pocházíte z Brna. Jak vypadalo vaše dětství? Máte nějaké sourozence? 

Mám jednoho bráchu, pokrevně pouze z poloviny. Je o šest let mladší, vždycky jsme 

se měli velmi rádi. Tím, že mezi námi byl tak velký věkový rozdíl, tak tam nebyl takový ten 

vzorec – jak jsou děti od sebe dva roky a perou se. On ke mně tak trochu vzhlížel a já jsem ho 

chránil. A pak jsem zase já na něj byl hrdý. Řekl bych, že jsme měli moc pěkný vztah. Do 

značné míry jsem ho vychovával, protože jak maminka, tak i tatínek chodili do práce. Když 

mu naši z nějakého důvodu nařezali, tak se z toho za půl hodiny oklepal, zatímco já s našima 

ještě dva dny nemluvil, což tak trošku o našich vztazích vypovídá. Teď je profesorem na 

matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. 

Na Brno mám jen útržkovité vzpomínky. Maminka poté učila v ozdravovně ve 

Zlatých Horách v Jeseníkách, na což mám jen jednu vzpomínku, a to na chodbu té 

ozdravovny. Když mně byly 4 roky, tak se znovu vdala a přestěhovali jsme se do Prahy. Na to 

si už vzpomínám.  

První místo, kde jsme bydleli, bylo v Hradecké ulici na Vinohradech. Tehdy to byl 

úplně jiný svět. Aut jezdilo málo, takže jsme si hráli venku na ulici a taky na hřišti, které bylo 

naproti našemu domu. Tehdy ještě měla balíková pošta poštovní koně, kteří vozili balíky a 

zanechávali po sobě „koblížky“. Tehdy ještě v Praze byli ptáci zvaní chocholoušové, kteří žili 

právě z těch koblížků. Dnes už v Praze nejsou. Balíkový vůz byl modrý a vzadu měl lavičku. 

Dětským sportem už tak šestiletých dětí bylo vyskočit na lavičku a sednout si tam. Ostatní 
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děti křičely „za vozem, za vozem“ a ten pošťák pak švihal opatrně bičem dozadu, aby dítě 

sundal. Byl to takový oboustranný sport.  

Můj pokrevní otec prchl do Ameriky, ještě než jsem se narodil, a máma se obávala, že 

by ji kvůli tomu mohli zavřít. Když se znovu vdala, tak ji zavřeli kvůli novému manželovi. 

Jeho otec František Drápal byl totiž legionář, potom důstojník. Jeho jednotka dopravovala do 

Prahy žulový obelisk, který stojí na Hradě. Musela to být strašně složitá operace, museli totiž 

Nerudovou ulici natáhnout koleje a táhnout ho po nich.  V padesátých letech dostal trest smrti, 

který mu zmírnili na 17 let, ze kterých pak 14 odseděl. Zemřel 1. října roku 1968. Poznal jsem 

ho vlastně až ve stáří.  

Jeho manželka (moje babička z tátovy strany) byla součástí řetězu, který dodával do 

Leopoldova a pak i do Jáchymova léky. Na to se ale přišlo, a protože naši bydleli s ní, tak 

zavřeli i naše. Na útulek SNB si vzpomínám. Bylo tam dvacet, dvacet pět dětí a hráli jsme 

tam hru „hoří, hoří, přihořívá“. Tehdy mi byly čtyři roky, takže jsem nevěděl, proč tam jsem, 

nevěděl jsem, co se děje, nikdo mi nic nevysvětloval a po našich se mi stýskalo. Byl jsem tam 

tři nebo čtyři dny, než si mě vyzvedla moje druhá babička, která přijela z Brna. 

Táta byl hrozně zvláštní člověk se smyslem pro suchý humor. Máma mi říkala, že 

když byli v té Bartolomějské zavření, tak ho slyšela kašlat, protože byl na stejné chodbě jen o 

pár metrů dál. Naštěstí nebyli odsouzení. Propustili je po třech nebo čtyřech měsících, v době, 

kdy už byl Stalin po smrti. Máma si tam prožila hrozné věci. Tlačili na ní a říkali jí, že už mě 

v životě neuvidí. Taky jí tam bez umrtvení trhali osmičku. Později říkala, že se zprvu vězení 

strašně bála, potom ale tou největší vzpomínkou na ně byla hrozná nuda. Knížku si mohli 

vypůjčit jen jednou týdně, takže každý sáhl po té nejtlustší, aby mu co nejdéle vydržela. Když 

je pak propustili, tak je oba přivezli do bytu v Hradecké, jenž byl zapečetěný. Před nimi ho 

otevřeli a zeptali se, jestli jim něco neschází. Máma si už přála, aby odešli, ale táta prý 

obřadně přistoupil k obrovské knihovně a řekl: „Schází mi Marxův Kapitál.“ Oni znejistili a 

máma měla chuť tátu nakopnout. Řekli, že se za týden přijdou podívat, jestli ho našel. To byl 

takový tátův styl. 

Tehdy jsme třeli bídu s nouzí, museli jsme otáčet každou korunu, na to si ale moc 

nepamatuju a jako dítě jsem to ani nevnímal. Vyrostl jsem na karotele, což byl mrkvový 

nápoj, který maminka dělala tak, že rozmixovala mrkve v mléce. Mně to chutnalo a bylo to 

asi i dost výživné. 

Můj táta měl ještě bráchu, který byl taky zavřený, dostal 10 let a osm jich odseděl. 

Když ho pustili, tak jsme všichni bydleli v třípokojovém bytě na Vinohradech. Protože se 

strejda chtěl oženit, tak jsme ho pak vyměnili za velký byt v Kouřimské ulici. Tam jsme 
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bydleli krátce. Nedávno jsem o něm četl v novinách. Žila v něm spousta slavných umělců a 

teď je tam pamětní deska Radovana Lukavského.  

Do základní školy (do první, druhé a části třetí třídy) jsem chodil na Lobkovicovo 

(tehdejší Čapajevovo) náměstí. Mým největším kamarádem byl Svatopluk Beneš, syn 

stejnojmenného herce, který bydlel za rohem ve Šrobárově ulici v sousedním baráku. Když 

jsme se odstěhovali, tak už jsme se nevídali.  

Jelikož jsme se potřebovali „rozstěhovat“, tak jsme se odstěhovali do Libně. A také 

proto, že náš nádherný byt v Kouřimské ulici chtěli pro Správu služeb bytů diplomatického 

sboru a byli ochotni nám za něj dát dva jiné, takže jsme pak bydleli sami, babička žila se 

strejdou a jeho ženou na Žižkově. Mezitím se narodil brácha. V Libni jsem chodil do školy 

jen rok a půl. Byla to zvláštní situace, protože tam tehdy bylo hodně Romů, ve třídě jsme jich 

měli třetinu. Dokonce předsedou třídy byl Rom, nějaký Honza Cina. Tehdy ale nebyly 

problémy. Romové byli poměrně dobře adaptovaní a my jsme nepociťovali žádné rozdíly, 

natožpak rasismus.  

Pak se naši odstěhovali do Kobylis. Tam jsem chodil do školy od páté do deváté třídy. 

Kvůli častému stěhování to bylo hodně nešťastné období mého života. Stěhování do Libně 

jsem ještě zvládl a našel si tam nové kamarády, v Kobylisích pak už ne, takže jsem se cítil 

hodně osamělý, což trvalo až do gymplu. Mezitím se změnil systém a takzvaná jedenáctiletá 

střední škola, kterou navštěvovaly děti od první do jedenácté třídy, se změnila na střední 

všeobecně vzdělávací školu, která byla v té budově, kam jsem chodil do třetí a čtvrté třídy. Na 

gymnáziu jsem kamarády měl, dodnes se přátelíme. Naše třída se dodnes schází poměrně 

často, i když už je to pětačtyřicet let. 

 

Minule jsme skončili zhruba rokem 1977 – ovzduší kolem Charty. 

Mým předchůdcem v holešovickém sboru byl pan farář Prosek, který tam nastoupil 

roku 1960 jako šedesátiletý muž a byl tam 17 let. Během těch 17 let jeho působení průměrná 

účast na bohoslužbách klesla ze 105 na 29 lidí, což bych ale nepřičítal speciálně jemu, byl to 

obecný vývoj zvláště městských sborů, ale vlastně i sborů venkovských. Religiozita postupně 

klesala. A v Holešovicích se k tomuto jevu přidal ještě další důvod. Farnost totiž geograficky 

zasahovala staré Holešovice, které se prakticky celé zbouraly. Je to oblast dnešního 

holešovického nádraží a metra Holešovice, dnes je to vlastně země nikoho. Byla tam stará 

zástavba a ti lidé se de facto ztratili. Dohledával jsem potom členy sboru a snažil se zjistit, co 

se s nimi stalo, většinou se mi to ale nepodařilo, protože je málokdo znal. Rozsah holešovické 

farnosti se ztenčil asi o třetinu zástavby, proto na tom byl holešovický sbor hůř než jiné sbory. 
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Na nových sídlištích sbory vznikat nemohly, komunisté vznik nových sborů 

nepřipouštěli.  Pokud měli lidé blíž z Jižního města na Spořilov, tak měly tyto sbory určitou 

šanci, že se tam přihlásí lidi, kteří se na nová sídliště přistěhovali. Ne, že by těch lidí bylo 

moc, a pokud se někam přihlásili, tak spíše do sborů ve středu města, například ke Klimentu 

či k Salvátoru na Starém městě. V podstatě tak Holešovice měly velkou nevýhodu v tom, že 

farnost téměř zmizela.   

Vznik sboru byl zajímavý tím, že v evangelické církvi existovalo zřízení, které 

rozlišovalo tři roviny – farní sbor, filiální sbor a kazatelskou stanici. Farní sbor byl 

samostatný a mohl mít kazatelské stanice. V čem se lišil filiální sbor od kazatelské stanice, mi 

není docela jasné. Komunisté v podstatě trvali na tom, že se to zjednoduší a že se filiální 

sbory zruší a že se z nich stanou buď kazatelské stanice, nebo farní sbory. Holešovický sbor 

vznikl v roce 1949 jako filiální sbor klimentského sboru, který byl na druhé straně řeky. 

Tehdy do vznikajícího holešovického sboru chodili zejména státní zaměstnanci a 

drobní živnostníci, kteří žili ve starých Holešovicích, čímž míním oblast mezi libeňským 

mostem a bývalým bubenským nádražím, tedy záhyb Vltavy, ulice Dělnická, Komunardů. 

Tito lidé byli přesvědčení, že komunismus dlouho nevydrží. Rozhodli se zvolit si starého 

faráře, protože „až to padne, tak on půjde do důchodu a pak si zvolíme nového mladého a pak 

to teprve pořádně rozjedeme“. Zvolili pana faráře Benjamina Vališe, tehdy už starého pána, 

který byl předtím farářem v Libčicích a jemuž se podařilo Libčice úplně zazdít, nikdo mu tam 

nechodil. V Holešovicích byl deset let – od roku 1950 do roku 1960 – a měl tam obrovský 

úspěch. Je to téměř nepochopitelné. Všechno dělal sám. Chodila za ním spousta lidí. Ještě po 

17 letech, když jsem do Holešovic nastoupil já, tak staří pamětníci říkali: „Jó, kdybyste znal 

starého pana faráře Vališe“ (s tím, že Prosek za tolik nestojí). To částečně vysvětluje i 

věkovou strukturu sboru. Ve starých Holešovicích jednak moc mladých rodin nebydlelo, 

protože bydlely na nových sídlištích, a jednak tu byli lidi, kteří byli zvyklí chodit na staré 

faráře, protože tam ani jiní nebyli. Když jsem přišel já, tak zlomem už bylo to, že jsem byl 

mladý.  

Když jsem v roce 1977 nastoupil, tak průměrná účast na bohoslužbách byla 29 lidí. 

Dělal jsem tzv. kartotéční návštěvy. Začal jsem se modlit. Mým přáním bylo, abych kázal to, 

co Pán Bůh chce, sám jsem v tom jasno neměl. Částečně byli lidé zvědaví na nového vikáře. 

Bylo mi jasné, že pokud nepřijde mládež, tak to nemá moc velkou šanci. Zpočátku se mi to 

nedařilo.  

Helenka (později Kábrtová) se vrátila z Anglie, kde se v jednom charismatickém 

anglikánském sboru obrátila – tedy také v tradiční denominaci. Anglikánská církev má velmi 
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široké rozpětí, od křídla, které je téměř katolické až po křídlo velmi charismatické. Obrátila se 

a byla nadšená pro Ježíše. Měla první zkušenosti z evangelizačních akcí. To byl zárodek 

mládeže. Pro všechny to bylo překvapení, nejen pro všechny lidi v církvi, ale určitě i pro 

estébáky. Nikdo z nás netušil, co z toho nakonec bude.  

Často může člověk slyšet určité kazatele, kteří mluví o tom, že měli vizi a jak šli a tuto 

vizi uskutečňovali. To ale nebyl můj případ. Já žádnou takovou vizi neměl. Neměl jsem ani 

žádnou zkušenost se skutečně evangelikálními sbory, které by rostly. Teď si myslím, že to 

byla určitá boží režie a boží milost, protože tady v oblastech českých sice evangelikální či 

charismatické skupinky existovaly, většinou ale byly nesmírně elitářské a nesmírně 

rozhádané. Sem tam někde něco tak do deseti, dvaceti lidí vyrostlo, pak se to ale zabrzdilo. 

Když Holešovice vznikly, tak nás navštěvovali lidi, kteří do těchto skupinek chodili a říkali, 

že je to u nás pěkné, ale je to „jen takové mlíčko“. Neměl jsem žádnou ambici a žádnou 

zkušenost a věděl jsem, že jsme na začátku, tak jsem se tomu nebránil. Až po čase mi začalo 

být divné, že nás tak přesně dokážou zařadit lidi, kteří se už deset let schází ve stejném složení 

a vlastně vůbec nerostou. Pak jsem pochopil, že domněnka, že jsme zralejší než někdo jiný, je 

bezpečná cesta, jak dosáhnout toho, aby ten skutečný růst přestal. Bůh nenávidí pýchu. 

Jakmile si člověk začne myslet, že je víc než ti ostatní, tak se požehnání vytratí.  

V podstatě teď, když na to člověk vzpomíná, tak vidí výsledky, vidí, jak úžasné věci se 

děly. Když v tom ale člověk byl, tak viděl jen průšvihy. Rostoucí sbor je totiž permanentní 

průšvih. Přichází vám tam lidi, kteří nemají žádné zkušenosti, kteří jsou různě deformovaní 

životem ve světě, hledají pomoc, neví ale, jak přesně ta pomoc má vypadat, jsou často 

nevděční a mnohdy mají nerealistická očekávání. A pastor je ten, kdo za všechno může.  

Doteď mě překvapuje, že při výzkumech veřejného mínění je povolání kněze či 

pastora to nejhorší, že jsou považovaní za ty nejhorší lidi. Vím, že to neodpovídá skutečnosti. 

Mnohdy jsou to lidé nesmírně obětaví, kteří jsou často k dispozici druhým ve dne v noci. Ve 

světě lidí, kteří o tom nemají ani páru, kteří církev nemají rádi a to je všechno, co o tom vědí, 

jen to ve výzkumu řeknou, je to celkem pochopitelné. Někdy to možná říkají i věřící, protože 

si do kazatele, kněze či pastora promítají své představy a očekávání a v konzumní společnosti 

činí pastora vinným za to, že se jim nedaří dobře. Když učím mladé pastory, tak jim říkám, že 

tomu nesmějí podlehnout, nesmějí si to připouštět k tělu. Nejsou zodpovědní za to, aby se 

jejich ovečkám vedlo dobře, toho nemohou dosáhnout.  Mohou jen ukázat cestu, co k životu 

vede, ale nemůžou přimět lidi, aby tou cestou skutečně šli. Ani by se o to neměli snažit. 

Mohou je tam zvát, ale nemohou je nutit. Pastýř vyvádí ovce na zelenou pastvu, ale necpe jim 

trávu do tlamy. To už je na lidech samotných. Pastýř přináší dobré slovo, ale jestli si je lidi 
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vezmou nebo ne, to už je na nich. Pokud toto pastor nechápe, má výčitky svědomí a myslí si, 

že to dělá špatně a má z toho trable, kterých jsem si i já sám užil dost.  

Přirozeně když vám někdo do sboru přijde a pak zase odejde – a třeba ve zlém 

s nějakou kritikou, tak si pastor klade otázku, zda je to jeho vina. Samozřejmě nevylučuju, že 

to může být moje vina. Po čase jsem ale viděl, že lidi, kteří mají, jak říkáme, „ducha kritiky“, 

jsou schopní projít několik sborů a vždy, když do nějakého přijdou, tak říkají, jak je tam 

úžasná atmosféra a úžasné slovo, a po třech měsících, když už se jim to nelíbí, jdou o sbor dál 

a tam sehrají totéž. Člověk se musí naučit, jak k tomu přistupovat. Někdo přijde a říká: „Jé, 

tady to šlape, tady je to výborný, moc se mi tu líbí, já jsem byl tam a tam“ a pak začne jiný 

sbor pomlouvat. Člověk by si řekl, že je to fajn, že jsme tak dobří, pak ale zjistí, že je to jen 

optický klam a že za tři měsíce budeme zařazeni mezi ty, kde je to špatné. V přístupu 

k doktorům je to podobné. Jsou určití lidé, kterým se jejich doktor nelíbí, a nejraději by přešli 

jinam. U doktorů je však omezená možnost přecházet od jednoho k druhému. U pastora ale 

člověka nic nedrží. Růst sboru je tedy, řekl bych, permanentní krize.  

Úžasné jsou knížky o současném životě církve Zapomenuté cesty Alana Hirsche a 

Církev 3.0, kterou napsal Neil Cole. Cole říká, že církvi se nejlépe daří na pokraji chaosu. 

Když přicházejí noví lidé, tak s sebou přinášejí i své problémy a vzniká chaos. V chaosu se 

ale současně něco rodí. Když se v církvi vše děje podle řádu, vše je předem určené, tak je to 

sice pěkné, nenajdete na tom chybu, ale nikdo tam nechodí, protože to nikoho nebaví.  

Myslím, že naše setkání s Navigátory byla boží režie. Kdyby přišli o půl roku dříve, 

tak bychom nevěděli, co nám mohou nabídnout a kdyby přišli o půl roku déle, tak už by bylo 

pozdě. Snažili jsme se lidi získat pro Krista, přivést je k obrácení, ke křtu. Pak jsme se ale o 

ně nedokázali dále starat. To je právě chyba tradičních církví, které nezakoušejí příliv nových, 

takže i když tam někdo nový zabloudí, tak nevědí, co s ním. Zpočátku jsem se velice těšil 

z každého nového návštěvníka bohoslužeb. Jenže lidi přišli jednou a pak už nepřišli. Nebo 

přišli maximálně dvakrát. Důvodem bylo to, že i když církev či sbor deklaruje, že stojí o nové 

členy, tak dělá velmi málo pro to, aby lidé mohli najít to, čemu říkám „vstupní brána“. Nový 

člověk přijde do sboru, kde vidí lidi, kteří se k sobě hezky chovají, říkají zajímavé věci, ale 

má pocit, že je to uzavřená parta, že oni se mezi sebou znají, a má intenzivní pocit, že on mezi 

ně nepatří. A není-li někdo, kdo mu pomůže překonat tento pocit, tak je zle.  Někteří lidé jsou 

stydliví, mají pocit, že tomu nerozumí.  

Teď se modlím za jednu spolužačku z gymnázia. Byla už třikrát „shromku“ a jednou 

na domácí skupince. Vždycky byla nadšená, píše mi nadšené maily. Nevím ale, jestli zakotví. 

Nechápe, jak je důležité být v pravidelném kontaktu. Je to zápas.  
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Představte si, že pozvete mladou rodinu, mají dvě malé děti, jedno ještě v kočárku. 

Přijdou na shromáždění a ještě před tím, než tam přijdou, tak mají strach, jak budou přijati 

s dětmi, které občas dělají binec. Přijdou tam, a když vidí, že je na shromáždění pět dalších 

rodin s dětmi, z toho jedno křičí, tak vidí, že jsou doma a že se nemusí bát. Když tam ale vidí 

jen střední generaci a starší lidi a žádné dítě, tak si tam připadají nesví už tím, že tam s dětmi 

přišli. Většinou je to pro ně konec. Proto je potřeba přemýšlet o tom, kam lidi pozvat a jak je 

na to připravit. To evangelická církev vůbec neuměla. V okně byla cedulka: „Čtení z Bible 

kralické každé úterý večer, každý je srdečně zván.“ Přestože byl tedy každý srdečně zván, tak 

nikdy nikdo nepřišel. Jen cedulka totiž nestačí.  

Navigátoři nám přivezli materiály, na jejichž základě jsme mohli nabídnout nově 

příchozím jakýsi úvod, uvedení do hlavních témat. Jejich materiály byly velmi dobré, velmi 

se nám osvědčily a používáme je dodnes. Setkání s nimi pro nás bylo velmi formativní. 

Dalším vlivem byl například Pavel Neústupný z Berlína, což byl člověk, který tam v roce 

1968 utekl, pořád něco studoval, ale nikdy nic nedodělal, byl to takový zoufalec. V krizi se 

obrátil a Kristus mu docela zásadním způsobem změnil život. Do Čech přišel říct evangelium 

svým příbuzným, měl tu maminku, kterou do sboru přivedl. Začal k nám chodit i jeho bratr. 

Tak jsme se s ním seznámili a skrz něj i s jeho pastorem z berlínského sboru.  

Kontaktů, které nás obohatily či formovaly, bylo víc. Nebyli jsme ale ničí kolonie. 

Nikdo nás nezaložil, vznikli jsme sami od sebe, což, myslím, bylo důležité. V Americe je 

například spousta různých hnutí, z nichž některá jsou v něčem velice dobrá, když se to ale 

přenese do českého prostředí, tak to není úplně ono. A takových sborů je tady dnes hodně. Je 

to jedna z nevýhod určitých výrazných hnutí, která se snaží vybudovat si své kolonie i jinde 

jako například v Africe. Dnes jsou tu i afričtí misionáři, kteří by rádi budovali církve, jako 

jsou v Africe, což je někdy průšvih.  

 

Růst holešovického sboru nastal po vašem obrácení? 

Zpočátku šlo spíše o „náhradu“. V jednom roce, myslím roku 1981, zemřelo 14 lidí 

z pravidelných návštěvníků bohoslužeb z roku 1977. Bylo to v době, kdy už začali chodit noví 

lidé, takže statisticky se účast zvýšila jen o dva lidi, ale úplně se změnila skladba. Téměř celá 

osmdesátá léta pro nás bylo typické, že jsme měli staré lidi a studenty. Chyběla nám střední 

generace a děti. Potom, jak se mezi sebou začali lidé brát, tak se to začalo vyrovnávat. Dnes 

už demografický strom KS Praha v zásadě kopíruje demografický strom obyvatelstva, s menší 

převahou mládeže. Vzpomínám, že někdy v polovině osmdesátých let byli jen asi tři členové 

sboru, kteří měli vlastní auto. Staří lidi je neměli a studenti je ještě neměli.  
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Růst sboru pokračoval celá osmdesátá léta. Asi největší roční nárůst členů sboru jsme 

měli zhruba 35 procent, nikdy však méně než 15 procent. Celosvětově je dokázané, že menší 

sbory, i když si tak nepřipadají, jsou ve skutečnosti účinnější. Když vám do sboru, který má 

50 lidí přibude 5 lidí, tak máte 10 procentní nárůst. Když vám do sboru, ve kterém je 1000 lidí 

přibude 50, tak to může vypadat hodně, ale je to vlastně vůči tomu malému sboru poloviční. 

Někteří lidé se neustále snaží vybudovat velké sbory. Velké sbory mají své určité výhody, 

podle mě však spíše převažují nevýhody. Církev bratrská má naprosto dokonalou strategii. 

Její sbory mají málokdy přes sto lidí. Jakmile sbor naroste, tak ho rozdělí a tím jim vznikají 

stále nové sbory. Zvláště v devadesátých letech se jim docela dařilo a i dodnes se jim celkem 

daří.  

 

S kým jste tedy udržovali do 90. let kontakty? S Navigátory? 

Navigátoři vznikli v Americe, ale působili po celém světě. Obdivoval jsem na nich, že 

byli schopní připravit americké sedmnáctileté, osmnáctileté holky na působení 

v komunistickém státě. Dávali jim rady, čeho se vyvarovat. V tomhle ohledu byli velmi 

sofistikovaní. Ale ne všichni. Ve druhé polovině osmdesátých let se už i v Americe vědělo, že 

v Praze existuje zvláštní sbor, který roste. Občas tedy někdo přijel. Každé setkání s cizincem 

jsem měl hlásit církevnímu tajemníkovi, což jsem nedělal. Upozorňoval jsem je, že se s nimi 

nemohu moc bavit a spíše jsem podporoval, aby se s nimi bavili jiní členové sboru, kteří o 

souhlas nemohli přijít. Vzpomínám si, jak nás jednou navštívili čtyři Američani a říkal jsem 

jim: „Je to tady odposlouchávané, můžete shromáždění pozdravit, ale buďte opatrní.“ A jeden 

z nich spustil: „Vždycky mě zajímal život za železnou oponou.“ Člověk by ho zastřelil. 

Většinou vůbec nechápali, co se tady děje. Představovali si komunismus tak, že vás pořád 

mlátí, že vás zavírají, nedají vám najíst. Nechápali, že tlak může mít úplně jinou podobu a že 

to může být zastrašování a nepříjemné odposlouchávání. Tomu, kdo to neprožil, to nevyložíte. 

Ani svým mladším dětem ty pocity už nedokážu vyložit. Když berete telefon a víte, že to 

někdo slyší. A prožít v tom většinu života... Když komunismus padl, tak mi trvalo, než jsem 

přestat mít nepříjemný pocit, když vidím policistu v uniformě. Na to jsem si zvykal, nebyla to 

samozřejmost.  

Výrazných formativních vlivů moc nebylo. Až v naprostém závěru osmdesátých let 

sem jezdil Američan z Texasu
29
, který byl podle mě nadpřirozeně veden Duchem. Dělali jsme 

tehdy bytové semináře, kam jsem chodil jen občas, protože kdyby to brali policajti, tak by lidi 

                                                           
29

 John Howarton – viz Drápal (2011, s. 58) 
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měli opletačky a nic by se jim nestalo, kdežto mně by vzali státní souhlas. Jednou jsem to ale 

risknul. Dokonce jsem riskoval dvojnásobně, neboť mě kontaktoval Angličan John Hall, to 

bylo někdy v létě 1989, který při svém „sabbatical“ (půlročním studijním volnu) psal práci na 

téma charismatické hnutí ve východní Evropě. Navštívil mě a sblížili jsme se. Vzal jsem ho 

na seminář s tím člověkem z Texasu. Bylo to opravdu nadpřirozené. Vyučoval jsem tehdy ze 

149. žalmu, který se týká duchovního boje. Duchovního boje se týká jen několik míst v Písmu 

a jedním z nich je 20. kapitola z 5. knihy Mojžíšovy. Z bezpečnostních důvodů se dohodlo 

„přijedu za osm měsíců a budu vás čekat tam a tam“. Prostě se řeklo datum a platilo to. Žádné 

telefonáty, žádné dopisy. Přijel. Mezitím jsme vytipovali byt, kam ho přivedeme a kde se 

bude konat seminář. Řekl: „Původně jsem myslel, že vás budu vyučovat ze 149. žalmu, boží 

Duch mně ale řekl, abych učil na základě páté Mojžíšovy.“ To, co říkal, bylo komplementární 

k tomu, co jsem vyučoval já. Nebylo to domluvené. Bylo to výborné vyučování. Vzpomínám, 

jak se ke mně Angličan naklonil a říkal: „Dan, that´s a great stuff.“ Byl překvapený z toho, co 

se tady v takových podmínkách vyučuje.  

John Howarton sem jezdil od roku 1987 či 1988. Potom, když komunismus padl, tak 

tady byl v květnu 1990 jeho pastor David Estes z Texasu. John Howarton potom zmizel na 

Ukrajině. Máme strach, že ho někdo zavraždil. Jezdil potom dále na východ. Byl to skutečně 

boží člověk, rád na něj vzpomínám.   

Kontakty s Navigátory byly výborné a oni sami z toho byli překvapení. Navigátorům 

šlo o evangelizaci, nikoliv primárně o biblické vyučování. Maličko jsme jejich materiály 

upravili a posloužily nám právě k biblickému vyučování. Měli jich poměrně hodně, většinou 

s lidmi probírali jen jednu sérii čtyř či pěti lekcí. My jsme z toho sestavili celý cyklus, který se 

nám tehdy dost osvědčil. Byli z toho dost nadšení. Když začali práci s námi, tak u nás začali 

s jednou skupinkou a současně začínali i v jiném pražském sboru jedné zavedené 

evangelikální církve, kde dali dohromady šest skupinek. Po půl roce se však v tom sboru šest 

skupinek smrsklo na jednu, kdežto my jsme se rozrostli na čtyři. Upozorňovali nás i je, že 

nejde o to nabrat co nejvíce lidí, ale položit dobré základy, což se tady podařilo a život 

skupinek ve sboru trvá doteď.  

Zpočátku jsem si myslel, že to, co se děje u nás, by se mohlo dít v každém 

evangelickém sboru. Pak jsem viděl, že jen někde. Myslím si, že evangelická církev hodně 

ztratila tím, když nás v podstatě vytlačila za hranice. Nesnažili jsme se jiné sbory předělat ke 

svému obrazu. To se mi líbí na anglikánské církvi, kde je místo pro obě křídla – jak pro 

evangelikály, tak i pro tradicionalisty, liberály. Pokud je církev schopná to ustát, tak má 

mnohem širší záběr. I když jsou vůči sobě lidé v napětí, tak existuje to, čemu Angličané říkají 
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cross pollination („vzájemné opylování“) – člověk se musí vyrovnávat s myšlenkami, se 

kterými nesouhlasí. Musí je ale alespoň poznat. S evangelickou církví mám minimální styky, 

vlastně jen přes mého bráchu, který je kurátorem branického sboru a kde jeho kluci, moji 

synovci, vedli mládež a párkrát mě tam zvali. Letos v červnu jsem tam kázal.  

Evangelická církev se moc nemusí s charismatickými vlivy vyrovnávat, čímž ovšem 

ztrácí. Mají falešné představy o tom, co si myslíme a jak to děláme. Možná i my ztrácíme, 

například evangelická církev má zajímavý ekologický program, Křesťanským společenstvím 

tento důraz chybí. Nemyslím si, že je to to hlavní, čemu by se měla církev věnovat, ale určité 

povědomí o tom by zde mělo být. Nakonec je to tedy ztráta pro obě strany. Tehdy to bylo 

hrozně těžké. Myslím, že za tím bylo hodně závisti z toho, že se někde daří. Vždycky si našli 

vysvětlení, které bylo negativní. Prvním vysvětlením růstu našeho sboru bylo, že 

v Holešovicích začala revolta mladých vůči starým. My jsme přitom se starými vycházeli 

výborně, žádná revolta zde nikdy nebyla. To bylo ale takové klišé, které se šířilo. Jiným klišé 

bylo to, že je to u nás založené na manipulaci. Vždy se dá vymyslet něco negativního, na co 

se to svede, a tudíž se tím nemusíme zabývat a nemusíme si z toho brát příklad. 

Hodně jsem se bál, jak dělení dopadne. Dopadlo to úplně jinak, než jak jsem čekal. 

V tom smyslu, že s námi nešli lidé, o kterých jsem si myslel, že s námi půjdou a naopak. Tak 

už tomu bývá. Myslím, že to dopadlo ještě relativně dobře. Nedlouho na to se štěpila slezská 

augšpurská církev, tedy luterská církev, která byla mnohem početnější. Docházelo tam 

k bitkám o kostely a musela tam zasahovat policie. Někdy na přelomu tisíciletí se dělila 

Jednota bratrská a to bylo také hodně ošklivé, hodně zlé krve, hodně ubližování. Tomu jsme 

se vyvarovali, takže zpětně na to hledím tak, že se to podařilo rozdělit poměrně slušně.  

Neměli jsme spory o majetek. Můj postoj byl vždy takový, že jestli něco opravdu 

chtějí, tak ať si to nechají, což jsem měl i teď vůči restitucím. Bůh nám požehnal a měli jsme 

na všechno, co jsme potřebovali. Evangelická církev byla velmi velkorysá, řekl bych, že 

jednání dopadla velmi dobře. Staršovstvo našeho sboru bylo v této věci celkem jednotné. 

Nebyla tam dvě křídla – jedno, které by chtělo, druhé ne.  

Jedna členka staršovstva zůstala v evangelické církvi, bylo mně to líto, ale chápal jsem 

to. Žila v tradici. Její táta byl kurátorem evangelického sboru, brácha farářem. Bylo to tedy 

pochopitelné. Před půl rokem zemřela.  

Hodně lidí se ztratilo. Když máte rostoucí sbor, tak máte určité zapálené jádro, pak 

takové „normální“ členy a pak „lem“, což jsou lidi, kteří jsou na okraji sboru, nebo na 

odchodu z něj, či se do něj ještě naplno nepřipojili. Tehdy jsem tomu ještě moc nerozuměl, ale 

tato zkušenost mě to naučila. Když jsme se z evangelické církve oddělovali, tak nás bylo 500 
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– 400 lidí šlo do nového společenství, 20 zůstalo v evangelické církvi, 80 se ztratilo  

(buď šli do jiných církví, nebo nějak zmizeli). Čekal jsem, že to bude opačně, že 80 lidí 

zůstane v evangelické církvi a 20 se ztratí. To mě trošku zarazilo. Dnes vím, že je to normální, 

protože jsem viděl různé katastrofy v jiných sborech a efekt byl podobný. Řada lidí tomu 

rozdělení nerozumí, myslí si například, že je chyba na obou stranách, tak jdou raději jinam. 

Což je pochopitelné. Člověk by se mohl snažit lidi udržet tím, že by pomlouval druhou stranu, 

což by byl ale způsob, který by se Pánu Ježíši moc nelíbil. Nechali jsme lidi v klidu odejít. 

Pak to byla také doba velkých evangelizací na stadionech, ze kterých mám zpětně 

rozporuplné pocity. Na jednu stranu to byla příležitost, aby řada lidí slyšela evangelium, 

slyšela o Bohu, na druhou stranu to mělo na růst sboru poměrně minimální vliv a 

z dlouhodobého hlediska možná i záporný.  

 

Kdy velké evangelizace probíhaly? 

První velké shromáždění bylo už v březnu 1990 se Stevem Ryderem, australským 

evangelistou. Probíhaly do roku 1992. Největší návaly byly v létě 1990 a v roce 1991. Na 

letní shromáždění, které se konalo v Edenu v házenkářské hale, přijeli lidi až z Košic a čekali 

až 12 hodin ve frontě, aby se dovnitř vůbec dostali. Hala má kapacitu asi 1100 lidí a narvalo 

se jich tam asi 1500. Později jsme zjistili, že zaměstnanci dovnitř propašovávali lidi, kteří jim 

dali pětistovku, což bylo jako dnes 5000 korun. Samozřejmě to dělali za našimi zády, s tím 

jsme neměli nic společného. Tak obrovský zájem o to byl.  

Steve Ryder uzdravoval. Skutečně se tam dála uzdravení. Léta po tom, i deset let 

potom, jsem potkával nevěřící, kteří mi říkali, že tam byli a že se tam uzdravili. O tom 

nepochybuji. Steve Ryder ale rovněž přeháněl. Zpočátku jsme ho podporovali, neměli jsme 

s tím žádné zkušenosti. Chtěl dělat své věci a nás pouze využil jako nástroj pro své cíle. Vždy 

jsme kladli velký důraz na to, aby bylo hospodaření s penězi transparentní. On vždy ty 

obrovské sbírky sebral, zaplatil nájem a dál už nevíme, co s nimi dělal. 

Někdo například přijel na kolečkové židli. Na kolečkové židli však často bývají i lidé, 

kteří pár kroků udělají. Nechal je se projít, řekl „aleluja“ a prohlásil, že jsou uzdravení. Přitom 

se neuzdravili, což musel vědět, proto jsme se s ním rozešli. Zpočátku jsme to nevěděli, ale 

brzy jsme na to přišli. Přitom to takhle nemusel dělat. Lidí, kteří se opravdu uzdravili, bylo 

dost na to, aby si nemusel pomáhat tímto způsobem. Někdo přišel o berlích, on tu berli vzal a 

zahodil ji, že už ji ten člověk nebude potřebovat. Jenže on ji za tři dny potřeboval zase. 

Jelikož jsem se s tím musel teoreticky vyrovnat, tak jsem potom napsal knížku o uzdravování. 

Největší zázraky uzdravování jsou popsané v Dějinách, ty jsme měli dřív, než jsme se setkali 
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se Stevem Ryderem a bylo to bez těchto negativních efektů. Byla to vyčerpávající doba 

organizovat tyto evangelizace, starat se o lidi...   

Pak sem začal jezdit jeden kolumbijský pastor, bývalý partyzán, který se obrátil a zažil 

obrovské zázraky, jmenoval se Carlos Jiménez. Byl to úžasný člověk. Když partyzáni dali 

bombu přímo na pódium, na kterém stál, bomba vybuchla, pódium se rozpadlo a on zůstal stát 

a nic se mu nestalo. V Liberci mu ukradli mercedes, který si v Německu vypůjčil. On se 

naštval a řekl, že sem bude jezdit kázat evangelium, dokud se naše země neobrátí. 

V Kolumbii a celkově v Jižní Americe je to úplně jiné, vznikají tam desetitisícové sbory, lidé 

se scházejí na stadionech, tam to frčí, jak se říká.  

 

Minule jsme hovořili o 70. letech, o životě sboru. Mohl byste mi povědět více o osobním 

životě, o StB?  

Druhý rozvod byl strašný. V té době jsem se i obrátil, jednak jsem nahlédl chyby, 

které jsem udělal a také to, že rozvod je špatné řešení. Snažil jsem se tomu bránit. Chtěl jsem, 

abychom to dali dohromady. Chodili jsme do manželské poradny. Dařilo se mi to tři roky 

zdržovat. Zpětně si myslím, že to byla chyba. I když rozvod není správné řešení, tak pokud se 

partner chce za každou cenu rozvést, nemá cenu mu v tom bránit. A čím víc jsem se tomu 

bránil, tím víc o to moje bývalá žena usilovala. Bylo to dost divoké.  

Uvažoval jsem o rezignaci. Pavel Kábrt se za mě v klíčovém okamžiku postavil. 

Musím říct, že to tehdy se mnou prožíval celý sbor, což je naprosto ojedinělé. Většinou se ve 

sborech manželské lapálie neřeší úplně úspěšně. Zpravidla dochází k tomu, že se například 

sbor rozdělí a jedna část stojí za mužem a druhá část za ženou. Nebo vedení sboru vysílá 

nekompatibilní signály. Tehdy to však asi byla zvláštní boží milost, protože se to neřešilo 

s cílem jednoho z nás odsoudit, ale snažit se nám do poslední chvíle pomoci.  

Z osobního hlediska to potom nebylo jednoduché. Čím byl sbor větší, tím to pro mě 

bylo svým způsobem těžší. Ze dvou důvodů – byl jsem pohlcen tou činností a toužil jsem po 

někom – tedy přijít večer domů a nechat práci – i když krásnou práci – být a mít něco jiného. 

Sám sebe jsem za to odsuzoval. Viděl jsem, že mě lidi mají rádi a připadal jsem si za jejich 

podporu nevděčný.  

Seznámil jsem se pak s jedním anglickým pastorem, který psal práci o charismatickém 

hnutí ve východní Evropě. Pár dní u mě pobýval. Velmi jednoduše mi to vysvětlil. Bůh stvořil 

Adamovi pomoc sobě rovnou, adekvátní. I když máš dobré kamarády ve sboru, tak to není 

adekvátní pro osobní život. To tedy byl první důvod, proč to nebylo jednoduché. Druhý důvod 



48 
 

byl ten, že byly ženy, které se do mě zamilovávaly. Než jsem začal chodit s Lidkou, se svou 

ženou, tak jsem během toho jednoho roku dostal 11 nabídek k sňatku. Nebylo to jednoduché.  

Do toho jsem se snažil pečovat o dvě děti, o Šimona a Danušku. Dlouhou dobu to 

celkem šlo. Ráno jsem je vypravil do školy, když se ze školy vrátily, tak jsem s nimi udělal 

úkoly, šli jsme do Stromovky nebo jsme spolu něco dělali, a když se má bývalá žena vrátila 

kolem čtvrté nebo páté z práce, tak jsem šel do sboru. S dětmi jsem tedy mohl být do jejich 

11, 12 let. Pak už to dál s manželkou nešlo, dělala scény a musel jsem se odstěhovat. 

Dopoledne jsem pracoval doma nebo jsem měl nějaké setkání, odpoledne jsem se věnoval 

dětem a večer jsem byl ve sboru. Režim jsem měl tedy vcelku pravidelný.  

V pozadí pořád stáli estébáci – věděli jsme, že nás sledují, že nám odposlouchávají 

telefony. Od roku 1984, kdy byla profylaktická akce „vikář“, se už potom nic nedělo. Dali 

nám pokoj. Věděli jsme dobře, že nás sledují, ale už nás nezvali k výslechům. Bylo mi to až 

divné. Když jsem po letech četl protokoly, které se mi dostaly do rukou v devadesátých 

letech, tak se z nich zdá, že si odškrtli, že akci provedli, že „zvítězili“. Přitom to na vliv sboru 

nemělo žádný vliv. Připadalo mi to trošku, jako když generál Westmoreland ve Vietnamu 

prohlásil, že Amerika zvítězila a stáhla se. Tehdy jsme vůbec nevěděli, že nějaká 

profylaktická akce „vikář“ existuje. Nevěděli jsme, jak to z druhé strany vypadalo.  

Na výsleších vždy figuroval jeden člověk a pak nějací, co se tam střídali. Myslím, že 

jeden člověk, co se mi v průběhu let věnoval, na mě udělal docela kariéru.  

Evangelická církev měla i v komunistických letech objekt ve Vrbně pod Pradědem, 

kde se pořádaly kurzy pro faráře a v létě dětské tábory. Stát samozřejmě musel pečlivě 

kontrolovat, co se tam děje. Máme chalupu 13 kilometrů od Vrbna pod Pradědem. Zřejmě 

dostali místní estébáci za úkol sledovat, jestli tam tajně nejezdím dělat nějaké kurzy. Já tam 

však jezdil jen na oficiální akce. Nedělal jsem nic, co by mi mohla StB vytknout.  

Tehdy jsem měl dvě malé děti, Šimona a Danušku a brácha měl tehdy také dvě malé 

děti. Na chalupě jsme předělávali podkroví, takže tam byla spousta dřevotřísek, skelné vaty a 

tak. Pracovali jsme na tom a děti byly ponechány samy sobě. Jednoho dne jsme si s mámou 

řekli, že je vezmeme do jeskyně Na pomezí. Naložili jsme čtyři děti a jeli pryč. Táta tam 

zůstal a dál pracoval s čedičovou vatou. Přijel tam tajný, který se představil jako poručík 

Zeman, což bylo dost komické, protože v té době zrovna v televizi běžel seriál Major Zeman. 

Táta vypadal vcelku mladistvě, a přestože nebyl můj pokrevní otec, tak jsme si byli celkem 

podobní. Myslel si, že táta jsem já. Přišel do předsíně, kde byla spousta dětských botiček, 

bačkůrek, holínek. Významně se na dětské botičky díval a ptal se táty v domnění, že jsem to 

já, jestli tam nedělá kurzy pro děti. Asi si myslel, že jsem je z toho Vrbna přivezl. Táta měl 
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zvláštní smysl pro humor a celý život dost riskoval. Bylo mu jasné, která bije, ale rozhodl se, 

že sehraje takovou hru. „Ne, tady kurzy nedělám. To ne. V Praze dělám kurzy, ano. Kdybyste 

se chtěl přihlásit, tak si přineste doporučení svého nadřízeného.“ Policajt znejistěl a ptal se ho, 

jaké kurzy dělá. „Školím o průmyslové špionáži. Je to zajímavé, ale jak říkám, to byste musel 

mít doporučení od svého nadřízeného. No, podívejte se, teď na vás nemám moc času. 

Kdybyste mi chtěl pomoct, tak vám půjčím montérky.“ Načež se tajný dal na ústup. To bylo 

pro tátu typické, takovým způsobem jednal. Úplně je uměl vyvést z míry. Nevěděli, která bije, 

když na to přišlo. To byly komické situace, které jsme se dozvěděli rovnou, protože jsme je 

prožívali. Spoustu dalších komických věcí jsme se dozvěděli až ex post z tajných materiálů – 

ne z těch mých, ale spíš z máminých.  

Tady v Praze byla značná anonymita, kdežto když jsme byli párkrát s mládeží na 

chalupě na přelomu 70. - 80. let, tak tam byli tajní strašně aktivní. Chalupu sledovali, a když 

jsme tam byli týden s mládeží a pak jsme odjeli a byl tam táta s mámou, tak za tátou jezdili 

autem až do lesa, když šel třeba na houby. Potom jsme tam s mládeží přestali jezdit, protože 

jsem jejich rodičům nechtěl přitěžovat, měli svých kontaktů s StB sami dost, věděl jsem, že 

by to bylo příliš riskantní.  

Když jsme tam byli třeba v zimě na horách a jeli jsme 6 kilometrů na běžkách na 

nádraží, tam jsem viděl v postranní ulici dvě auta plná lidí. Říkal jsem si, co tam dělají. Pak 

mi došlo, že jsou to estébáci, kteří nás sledují a zřejmě fotí, kdo tam byl.  

V Praze o tom člověk věděl, ale přímo do styku s tím nepřišel. V Praze byla jiná 

situace v tom, že existovala jednak StB a jednak církevní tajemníci. Na každém kraji byl 

krajský církevní tajemník a pak byli okresní církevní tajemníci. V Praze byla struktura jiná, 

byl tu krajský tajemník, ale pro všechny obvody byl jeden okresní, takže nebyl pro každý 

obvod jeden církevní tajemník zvlášť. Na rozdíl od venkova, kde zejména okresní tajemníci 

byli v podstatě v totální shodě s estébáky, to bylo v Praze trochu liberálnější a církevním 

tajemníkům – jak krajskému, tak okresnímu – vadilo, že dozor nad církví, který mají dělat, si 

de facto uzurpuje StB. Proto zde bylo mezi nimi určité napětí.  

K okresnímu církevnímu tajemníkovi panu Hrbkovi chodil můj předchůdce v 

Holešovicích farář Prosek na kafe. Byli to dva staří pánové, oba před důchodem. Přestože 

každý měl být na jiné straně barikády, byli to kámoši. Svému předchůdci to nevyčítám, ale 

řekl mu všechno, i věci, které nemusel. Svým způsobem to bylo snadné v tom, že tajemník 

Hrbek měl celkem ucelenou představu, jak to ve sborech vypadá, co církve opravdu dělají, 

takže nepodléhal teoriím spiknutí jako ti estébáci a současně si o estébácích myslel, že jsou to 

pitomci. Na druhou stranu jim samozřejmě všechny důležité informace předal. Se mnou také 
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nezacházel špatně. Vyprávěl mi, jak byl v mládí nadšený komunista a chtěl vyvlastňovat 

katolické fary, protože znal rodiny, které neměly kde bydlet a tak proč je nenastěhovat na 

faru. Teď si uvědomuje, že se to takhle dělat nedá, že se musí dodržovat určitý právní řád. 

V podstatě se tak přiznával, že jako komunista musel revidovat nějaké své názory. Bylo to 

složité dilema, přece jenom to byl služebník režimu, kterému teoreticky šlo o likvidaci církve, 

přitom on sám jednal relativně slušně.  

Když jsem potom studoval nadvládu osmanských Turků na srbských nebo 

bulharských územích, papaláši, kteří měli na starost křesťany, měli často stejné dilema. Když 

se s někým dlouhodobě stýkáte a nechcete ho vyloženě vyhladit, tak postupně člověk přiznává 

nepříteli, že je to také člověk, a hrany se obrušují. S tím církev zápasila, řekl bych, celou 

normalizaci. Pro některé radikální faráře bylo bavit se s církevními tajemníky nad rámec 

naprosto nezbytného něco nepřístojného. Dá se to těžko rozlišit.  

Nikdy jsem nevolil konfrontační tón, ani vůči estébákům ne, ale současně jsem si 

uvědomoval, že to „kamarádíčkování“ je nebezpečné, protože si člověk myslí, že si uhájí 

nějaké pozice – před pár lety to medializoval Nohavica. Našly se protokoly z jeho výslechů a 

dalo by se říct, že donášel na jiné hudebníky.  Z toho, jak o tom mluvil, je mi jasné, že nikdy 

nechtěl donášet, nikdy nechtěl nikomu ublížit. Ale udělal chybu, že se s nimi moc bavil.  

Měli skutečně vypracované psychologické postupy. Krásně to vystihuje film 

Kawasakiho růže. Ten film není úplně jednoznačný, jako ta doba nebyla úplně jednoznačná. 

Vystupuje tam jeden z estébáků, který ty metody popisuje, myslím, dost přesně. Říká tam, že 

nikoho nemlátili, kdo by se uchýlil k mlácení, tak by to byl špatný vyšetřovatel, protože se to 

z lidí dá vytáhnout psychologickým zpracováním. Tyto metody vypracovávali celá desetiletí. 

Člověk si myslel, že jim nic neříká, ale oni věděli, jak to z člověka vytáhnout nepřímo.  

Myslím si, že jsem si nezadal a že jsem to vnímal. Vnímal jsem to proto, že jsem se 

s nimi stýkal tři desetiletí, takže jsem ty metody mohl sledovat, a také jsem se o tom bavil 

s rodiči, kteří to zažívali taky, a také jsem se o tom bavil s některými kolegy z evangelické 

církve. Tak si člověk skládal mozaiku toho, jak to funguje, na co si dávat pozor a kde je 

hranice. Nebylo to jednoduché. Někdy, třeba konkrétně u pražských církevních tajemníků, 

neměli zájem církvi škodit. Jejich cílem nebylo co nejvíce církev potrápit, ale na venkově to 

bylo jiné. Tam to bylo horší.  

 

Vy sám jste absolvoval několik výslechů, že? 

Celou řadu. Začalo to ještě, než jsem nastoupil na fakultu, kdy se mi představili jako 

Krajská správa pasů a víz. Pak to pokračovalo od roku 1969, pak i na vojně a potom to bylo, 
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když jsem byl vikář do roku 1984. Tehdy jsem si nedělal žádné záznamy, takže přesně nevím, 

kolikrát jsem tam byl, ale bylo to mockrát. Většinou si člověka zvali na osmou na ráno a pak 

ho nechali vydusit – někam ho zavedli a nechali ho třeba i dvě hodiny čekat. Občas někdo 

přišel, chvilku poseděl a říkal nějaké nesmysly, odešel a přišel někdo jiný. Nevím, jestli tam 

měli skrytou kameru a dívali se, co mezitím dělám, jestli se klepu. Vždycky jsem si s sebou 

ostentativně bral na čtení Rudé právo.  

Vzpomínám, jak jsem jednou přišel na osmou, čekal jsem do půl desáté, pak mě někdo 

odvedl do nějaké místnosti a řekl, že za chvíli přijde, pak se posadil a řekl: „Ták už máme 

duben a já ještě nemám zrytou zahrádku.“ Pak odešel a přišel někdo jiný. Člověk tam byl šest, 

osm hodin a z toho byl dvě hodiny s někým v interakci. Dvakrát na mě začali řvát. Bylo to 

nesmírně osvobodivé. Člověk se celou dobu bál, že začnou řvát, a když řvát začali, tak 

najednou byly karty na stole. Jednou to bylo na vojně. Přestal jsem s nimi mluvit. Pak to zase 

zkoušeli po dobrém: „Pane Drápale, vy jste se urazil.“  

V podstatě si myslím, že jim šlo o jedinou věc – aby o všem věděli. Ani jim tak nešlo 

o to zakazovat něco za každou cenu. Mohli cokoliv zastavit – pokud o tom ovšem věděli. To 

byl můj silný dojem z 80. let – nejde o to udělat nějaký monstrproces, za každou cenu někoho 

zlikvidovat, ale mít přehled.  

 

A pak přišel zlomový rok 1989 – co jste dělal 17. listopadu? 

17. listopadu jsme měli tajný manželský seminář pro pár lidí, bylo to v jednom bytě na 

Žižkově a přednášel tam Don Stewart, americký Indián, takový mohutný chlap. Vůbec jsme 

netušili, co se děje, to vyšlo najevo až v dalších dvou dnech. V neděli večer jsme měli v sedm 

hodin na Maninách modlitební shromáždění. Vyšli jsme ven na křižovatku Dělnické a 

Komunardů a modlili jsme se s nadšením, aby režim padl. Následující týden byla stávka na 

školách, měli jsme přednášky na různých školách. Byla to doba, kdy každý dělal, co mohl.  

Pamatuju si ten seminář 17. listopadu. Dopoledne jsme chodívali se Šimonem a 

Danuškou zvonit klíči na Václavák. V té době jsme měli problémy s evangelickou církví, na 

jaře 1990 probíhala jednání o tom, jak to bude dál. Byla to hektická doba. Byl jsem čerstvě 

ženatý. Hodně to splývalo.  

Teď když vedu domácí skupinku a můžu mluvit s lidmi jednotlivě o jejich životě, tak 

mi to vyhovuje mnohem víc, než když jsem vedl hnutí, kde byly stovky lidí. Nepřipadám si 

jako manažer, připadám si spíše jako pastýř. Zrovna včera jsem měl rozhovor se dvěma 

ženami, které jsou v těžké životní situaci. Tento týden mě čeká ještě několik takových 

rozhovorů, v tom cítím naplnění.  
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Tehdy jsme dělali, co jsme mohli a pak přišla přechodná doba velkých evangelizací na 

stadionech. Trvalo to tak dva tři roky, kdy měli lidé obrovský zájem. Bylo to spjato se 

spoustou organizačních problémů. Dělal jsem to, ale nikdy jsem necítil, že by to byla moje 

parketa, že zrovna toto mě baví. Když se na to dívám zpětně, tak nevím, jestli bych do toho 

šel znovu touto formou. Faktem je, že hodně lidí tehdy uvěřilo či alespoň slyšelo evangelium. 

Určitě to tedy nějaký smysl mělo. Na to, co v tom bylo práce a peněz, tak to ale pro růst 

církve tak velký význam nemělo.  

První shromáždění bylo v březnu 1990, trvalo to do roku 1992, kdy zájem ustal téměř 

ze dne na den. Jezdil sem misionář z Austrálie Steve Ryder, o něm jsem již mluvil, který se 

stal křesťanem ve vězení. Původně to byl zločinec a ve vězení vystudoval biblickou školu. 

Když ho propustili, tak začal kázat. Měl emisara Čechoaustralana, který se jmenoval Mike 

Pola, kterého k nám vyslal, aby to tu připravil. Neměli jsme žádné zkušenosti. Najednou bylo 

vše dovolené. Nemuseli jsme mít žádné povolení od církevního tajemníka.  

Vzpomínám si, když bylo první shromáždění, tak jsme zrovna byli s manželkou a 

dětmi na chalupě týden na zimních prázdninách. Na prvním shromáždění figuroval Břéťa 

Šípek, byl to jeden ze starších našeho sboru, dalo by se říci, že dvojka po mně. U Šípků jsme 

bydleli. Když jsme přicházeli ke dveřím, tak říkal: „Dane, dějou se úžasný věci. Včera uvěřilo 

900 lidí.“ Tak jsem si myslel, že je to tady. Když jsem tam večer byl, překládal jsem Steva 

Rydera. První večer tam bylo asi 900 lidí, druhý večer asi 700. Večerní Praha o tom napsala 

článek a třetí den už to bylo zcela narvané.  

Doteď k tomu mám ambivalentní vztah, protože vůbec nepochybuju o tom, že tam 

řada lidí zázračné uzdravení prožila. Ještě po letech jsem se setkával s lidmi, které jsem dřív 

neznal a kteří mi říkali: „Byli jsme na Ryderovi, vy jste ho překládal a já jsem tam zažil...“ 

Na druhou stranu tam fungovala davová psychóza. To, co naši kritici říkali, je do 

určité míry pravda. Ryder pocházel z Austrálie, takže byl zvyklý na úplně jiné prostředí. 

Původně působil v Austrálii a pak v Anglii, kde založil řadu sborů. To jsou ale země, kde i 

nevěřící mají obecné povědomí o tom, co je v Bibli – že je tam Starý a Nový zákon, když se 

řekne „podobenství o marnotratném synu“, tak lidé vědí, o čem je řeč. Devadesát procent lidí, 

kteří sem přišli, tak to ale nevěděli. Když kázal, tak říkal: „Všichni znáte podobenství o 

marnotratném synu.“ A my jsme mu říkali: „Bratře, pozor, tady to nikdo nezná.“  

Potom jsem zažil i jiné velké evangelisty. Steve Ryder nebyl největší ryba. V podstatě 

nás pouze využíval. Chtěl dělat své věci a my jsme hráli roli užitečných idiotů, protože jsme 

prostě nevěděli, jak to chodí. Na druhou stranu mu musím přičíst k dobru to, že ze sebe nic 

nedělal. Když přijel Yonggi Cho, což je pastor největšího sboru na světě z Jižní Koreje, tak na 
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ruzyňském letišti musela hrát uvítací hudba, musel bydlet v Hiltonu a jezdit mercedesem. 

Oproti tomu Steve Ryder se převlékl klidně na záchodě v Edenu a navenek ze sebe prostě 

nedělal frajera.  

Snažili jsme se s ním mluvit o určitých věcech.  On si třeba nechal vytisknout 

ekumenický překlad Nového zákona, o copyright se vůbec nezajímal a ještě na Nový zákon 

dal svoji fotku a mapu Československa. Pro nás dát fotku člověka na Bibli je rouhání. 

Nehledě na to, že na copyright bychom dbát měli. Když jsme s ním o tom zkoušeli mluvit, tak 

nás vůbec nebral vážně. Potom jsme s ním spolupráci ukončili, protože jsem viděl, že už je to 

za hranou, že už se na tom nemůžeme podílet, že je to prostě nemorální.  

Potom působil na severní Moravě, kde doteď existují sbory, které vznikly z jeho 

služby. Mělo to takový ráz, že na jednu stranu opravdu hodně lidí uvěřilo, hodně lidí bylo 

uzdraveno, na druhou stranu ve svém „Newsletter“ vycházejícím v Anglii tvrdil, že se na 

Moravě „obrátilo“ tři sta tisíc lidí. To jsem si říkal pane jo. Ano, tři sta tisíc lidí bylo na jeho 

shromážděních a povstalo na výzvu, ale nedalo se mluvit o skutečném obrácení. 

U Jeseníku máme chalupu, kde doteď existuje sbor, který vznikl z jeho služby. Na 

začátku tam bylo několik obrovských zázraků. Například tam byla žena, která měla rakovinu 

v pátém stadiu, doktoři ji otevřeli, podívali se na to a zase zašili a řekli příbuzným, že má 

týden života. A ona se na shromáždění uzdravila. Takoví lidé tam byli tři nebo čtyři, takže 

v Jeseníku, který má 12 000 obyvatel, jednu dobu chodilo do sboru tři sta lidí pravidelně 

každou neděli. Po několika letech však tito lidé většinou umřeli, což bylo takové antiklimax. 

Sbor však doteď existuje a už má dávno českého pastora Michala Ondrucha. Je to sbor, se 

kterým se dá spolupracovat. Křesťanská společenství tam s nimi mají pěkné vztahy. Po mé 

kritice mi nemohli přijít několik let na jméno, po jejich vnitřní krizi se ale naše vztahy 

normalizovaly.  

Byl tu i Mahesh Chavda. Mahesh Chavda je služebník jiného typu, za kterým stojím, 

je to Ind, občanstvím Američan. Poprvé tu byl ještě za komunistů. Měli jsme s ním obrovské 

shromáždění v Ječné, lidi tam stáli na schodech až o patro níž. Jednou jsem s ním potom 

sloužil v Jeruzalémě. Byl to člověk, který se obešel bez přehánění. Sloužil mnohem 

odpovědněji, řekl bych. Měli jsme s ním velké shromáždění v Edenu, ne ale v házenkářské 

hale, ale v hokejové hale, kam se vešlo 4000 lidí. Bylo tam asi 3000 lidí.   

Tehdejší Slovo života, což byl velký pražský hodně charismatický sbor, se kterým 

jsme měli problémy, udělal ještě větší shromáždění s Kanaďanem Peterem Younggrenem na 

Letenské pláni. To bylo poslední shromáždění, které bylo jakžtakž navštívené, pak už se to 

nedařilo.  
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Jak byste popsal současnou situaci evangelikálních sborů? 

V současné době je zde jedna denominace, která je velice úspěšná a velice jí to přeju, 

je to Církev bratrská, kterou zakládal můj pradědeček. V 80. letech proti nám bojovala, teď už 

jsou naše vztahy změněné. Stále zakládají nové sbory. Mají rozumnou strategii – když má 

sbor kolem stovky lidí, tak se jej snaží rozdělit. Od revoluce v Praze založili několik sborů, na 

Šeberově, na Praze 13, teď zakládají na Ládví, na Černém mostě.  

Pak je tady Apoštolská církev, která by k nám měla mít nejblíže, máme ale úplně jinou 

politiku. Oni jdou hodně po státních penězích, vyčetl bych jim, že udávají vyšší počty, než 

mají – ukázalo se to při posledním sčítání lidu, což byla hodina pravdy. Oficiálně vyhlašovali 

třeba pět tisíc lidí, pak se k nim ale přihlásilo jen tři tisíce lidí. U Křesťanských společenství 

to bylo úplně jinak. Jsou nás dva tisíce, více ne. Přihlásilo se k nám však devět tisíc lidí. 

Částečně je to asi i tím, že na Severní Moravě funguje občanské sdružení Křesťanská 

společenství, takže si to lidé spletli. Také to bylo v době aféry kolem Michálka. Já jsem tehdy 

dost publikoval, mimo jiné i v Respektu, kde se vědělo, že jsem bývalý pastor Křesťanských 

společenství a že „můžu“ za Michálka. Je mi to dost záhadou, nebylo mi to moc příjemné. 

Chtěli po mně, abych se k tomu vyjádřil a já musel přiznat, že nás ve skutečnosti tolik není.  

Pak je tady spousta svobodných sborů – tedy sborů, které nejsou zařazené do nějaké 

denominace, v Praze je jich pár. Pak jsou tu některé nové denominace, třeba sbory, které 

založil Steve Ryder, které se potom rozdělily na dvě party, a jedna založila Církev Nová 

naděje  – říkáme jí CNN. V Praze mají jeden sbor, jinak mají sbory hlavně na Severní 

Moravě. Pak vznikla ještě charismatická Církev živého Boha, tam znám jednoho člověka, ale 

nevím, jak celkově působí, nikdy jsem tam nebyl. 

Na rozdíl od doby před revolucí, kdy generace mých rodičů považovala přejití z jedné 

denominace do jiné za zradu, se na to už dnes nehraje. Lidi hodně pendlují mezi různými 

církvemi.  

Řekl bych, že celkově evangelikálové mírně rostou. V podstatě ze statistik počtu členů 

má ČCE ještě asi čtyřikrát více než Církev bratrská, ale v praxi je Církev bratrská už silnější. 

V ČCE mají formální členství, tam jsou jako členové lidi, kteří se třeba ve sboru objeví 

jednou do roka, kdežto v Církvi bratrské počítají podobně jako my pouze ty, kteří se 

sborového života skutečně účastní. Čísla jsou reálná. Rozdíl mezi lidovými církvemi a 

evangelikálními církvemi je v tom, že evangelikální církve vesměs uvádějí reálná čísla – až na 

Apoštolku a Jednotu bratrskou, což je kapitola sama pro sebe, ti mají nadsazená čísla. 

Baptisti, metodisti, Církev bratrská uvádějí reálná čísla. Proto se také počty evangelíků za 

dvacet let od revoluce ztenčily asi na třetinu. Lidi umírají a pak už se z kartotéky vyřadit 
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musejí. Pak už není jiné zbytí. Když jsem nastupoval, tak měly Holešovice oficiálně 609 

členů, ale chodilo jich 29. Klimentský sbor měl asi 1400 členů, ale chodila jich stovka.  

 

Řekl byste, že evangelikální hnutí zažívá vzestup? 

Myslím, že mírný vzestup ano, ale není to probuzení, jaké bychom si přáli, ale mírný 

vzestup zažívá. Já osobně věřím, že nás čeká lepší budoucnost než těch posledních patnáct let, 

které byly plné skepse a nevraživosti vůči církvi. Vidím to na generaci svého nejmladšího 

syna a také na tom, že v poslední době jsem zažil spoustu lidí, kteří se do církve vracejí.  

Nedávno jsem kázal v Bratislavě a tam mě jedna paní, kterou vůbec neznám, požádala, 

zda bych nenavštívil v Praze její kamarádku, že má vážné osobní problémy, tak jsem u ní byl. 

Zval jsem jí do sboru, ale nemohla přijít, protože má malou holčičku, která byla zrovna 

nemocná, tak jsem jí řekl, že to nemá cenu odkládat a že přijdu k ní. Souhlasila, ale pozvala 

tam i kamarádku. Bylo mi to nepříjemné, protože jsem si říkal, že ke mně asi má nedůvěru, 

což chápu, přece jenom, pozvat si do bytu neznámého muže, ale říkal jsem si, jestli bude 

možné vést osobní rozhovor, když tam bude někdo třetí. Nejdřív mě to naštvalo, pak jsem se 

za to modlil a pak jsem si říkal, že je to vlastně dobře, že ta další žena také uslyší evangelium. 

Psala mi, že ta žena vystudovala teologii. Když jsem tam včera přišel, prohodili jsme pár slov, 

teoložce jsem přinesl knížku, holčičce jsem přinesl Čtyřlístek. Rozhovor byl velice pěkný. 

V závěru mi řekla, že se kdysi na Maninách obrátila, ale že pro ni byl charismatický prvek 

nepřijatelný, tak odešla do Husitské církve. Byl to jeden z mnoha lidí, se kterým jsem se 

setkal, který kdysi začínal na Maninách, byl tam třikrát, čtyřikrát, a něco tam prožil. Teď se 

někteří z těchto lidí vracejí. Ano, jsou lidi, kteří se vracejí, kteří něco pro svůj život hledají. 

Generace mého syna není předsudky vůči církvi tak poznamenaná. Vidím to tedy relativně 

pozitivně. Nevíme, jestli přijde nějaká krize, ne že bych si ji přál, ale během jakýchkoli krizí 

hodně lidí přijde k Bohu.  

 

A jak byste načrtnul situaci ve světě? 

Jižní Korea se de facto stala křesťanskou zemí. Ačkoliv tam roku 1904 bylo asi 100 

křesťanů, bylo tam obrovské probuzení. Evangelikální křesťanství je na vzestupu všude 

kromě Evropy a Severní Ameriky – tedy v Africe, Asii, na Filipínách, v Jižní Americe, která 

úplně mění i své sociální paradigma. Přechod od tradičního katolictví k protestantismu totiž 

znamená proměnu vztahu k práci. Katolické země byly vlastně kastovní, což teď padá. To se 

u nás vůbec neví. V roce 1996 jsem byl na konvokaci všech národů v Jeruzalémě, která se 

koná každoročně, a kde je možnost, aby z každého národa někdo krátce promluvil o své zemi.  
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V Kolumbii se prý běžně scházejí shromáždění 50 000 lidí na stadionech. Na světě je to tedy 

celkově na postupu. Sociolog Petr Berger napsal knížku o sekularismu
30

, jak je Amerika 

slepá, že lidé nevidí, co se ve světě děje, že svět se nestává zdaleka méně náboženským, jak si 

myslíme.  

 

Co se dělo ve vašem životě po roce 1993? 

Léta po roce 1993 pro mě nebyla zdaleka tak zajímavá jako 80. léta, kdy pro mě byla 

řada věcí nových. Působil jsem vlastně na třech rovinách. Na rovině Křesťanského 

společenství Praha jako celku, kde už vyrostla řada schopných kazatelů, kteří byli na jiných 

regionech, dále jsem působil na rovině regionu Praha-východ a pak na rovině „nadsborové“, 

to znamená, že jsem se staral o ostatní Křesťanská společenství, která vznikala na různých 

místech Česka a zpočátku ještě i Slovenska. Po 1993 došlo k rozdělení. Na Slovensku jsou 

Křesťanská společenství také, ale mají úplně jiný charakter, který se mi moc nelíbí. Na 

Slovensku kamarádím spíše s jinými sbory.  

Musím se přiznat, že mě nejvíce bavila nejnižší rovina, rovina mého regionu, kam 

jsem nastoupil v roce 1992. Ostatní ode mě očekávali, že se budu spíše věnovat jen KS Praha 

jako celku, ale já se přiznám, že jsem to ani moc neuměl, můj nástupce to dělá asi líp, než 

jsem to dělal já. Ani mě to moc nebavilo. Baví mě, jak říkají Angličané „at the grass roots“ – 

pracovat s lidmi, vést lidi, kteří dělají první krůčky víry, integrovat je do sboru.  

Když jsem sbor přebíral, tak jsem si schválně vybral nejmenší sbor, kde bylo asi 

dvacet členů a vedl ho člověk, kterého jsem si nesmírně vážil a který nikdy neměl vizi, že 

bude dělat pastora na plný úvazek. Celou dobu, co ve sboru byl, mi dělal jakoby dvojku a 

jsem za něj velice vděčný. Dnes už je po smrti. Po celou dobu sbor utěšeně rostl. 

Nebyla to doslova rutinní práce, protože lidské osudy jsou pozoruhodné, každý člověk 

je originál. Moje činnost v podstatě spočívala v tom, že jsem v neděli kázal, v průběhu týdne 

jsem se setkával s lidmi, kteří měli nějaké problémy, připravoval jsem lidi na křest, na vstup 

do sboru, řešil jsem, když někdo odcházel a když někdo odcházel ve zlém, což se také stávalo.  

Když člověk dělá pastora delší dobu, tak si všimne, že je jeho činnost stále méně 

vděčná, dokonce právě když je úspěšný. Neobracejí se na vás lidi, se kterými to jde dobře, ale 

ti, kteří mají problémy – ať už manželské, zdravotní nebo jiné. U manželských problémů to 

nebývá vždycky tak, že je vina rozdělená „fifty-fifty“, ale zase neplatí to povrchní, co se často 

říká, že každý na tom má svůj podíl kus viny. To se také nedá říct. Velmi často to dopadne 

                                                           
30
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tak, že když jim pastor říká pravdu a nemaže jim med kolem pusy, nebo když nezaujme 

stranický postoj pro jednoho z nich, tak se na něj naštvou oba dva. Řešit vztahové problémy 

bylo nejnáročnější. Dělal jsem to ale rád. 

Snažil jsem se, abych měl čtvrtek jako rodinný den, kdy jsem nikam nechodil a 

věnoval jsem se rodině, děti byly tehdy ještě v předškolním věku. Vzpomínám si, bylo to 

v době, kdy asi půl roku předtím jeden člověk dosti dramaticky uvěřil. Už jsem byl večer 

v půl desáté v pyžamu, když zazvonil telefon: „Ahoj Dane, jak se máš? Co děláš?“ „Už se 

chystám do postele,“ řekl jsem. Rozbrečel se a řekl, že zmlátil svoji ženu. Tak jsem se rychle 

oblékl a jel za ním, bydlel kousek od nás. Než se obrátil, tak měl problémy s alkoholem a jiné 

problémy, a ty se obrácením nevyřešily. Jeho žena mu říkala, že jednou půjde do sboru a vše 

tam řekne. Přes všechny problémy, co měl, tak nechtěl být pokrytec. Jak jsem přijel, tak jsem 

viděl, že jí tekla krev z nosu. Bavili jsme se o tom, rozebírali to. Činil pokání, brečel. V neděli 

měla jeho žena křest. Kolem církve se pohybuje spousta lidí, kteří jen otravují, nic se sebou 

dělat nechtějí a dokážou na sebe vázat spoustu lidí. Tady jsem ale vycítil, že tam jet mám.  

Byly i rodinné pře, kde jsem nevěděl, jestli tam nedostanu přes hubu. Jezdil jsem třeba 

do jedné rodiny, kde se to nepovedlo a kde se nakonec rozvedli. Manžel, který byl tou 

příčinou, mě potom pomlouval, kde mohl. Strkal před problémy hlavu do písku, a přitom jsem 

pro něj strašně moc udělal, protože jsem pro něj vyprosil prezidentskou milost. Byl odsouzený 

za to, že neplatil alimenty. Člověk, o kterém jsem mluvil předtím, byl hodně bohatý a dlužnou 

částku za něj zaplatil. Měl by nám tedy za to být vděčný. Jenže byl podruhé ženatý, jeho 

manželka byla také podruhé vdaná a měli jedno dítě a ona měla ještě jedno z předchozího 

manželství. Neplatil třeba za elektřinu či za plyn, a když se ho manželka zeptala, jestli je to 

zaplacené, tak řekl, že ano. Hrozilo jim, že jim prodají střechu nad hlavou. Nechtěl to řešit.  

Teď trochu odbočím. Musím pochválit pana prezidenta Havla, protože se o jeho 

případ skutečně zajímali. To, že on to zaplatil, když už byl pravomocně odsouzený, 

neznamenalo, že do vězení nepůjde. Koncem devadesátých let ale nastala situace, že vězení 

byla přeplněná a proto dali stop stav na nástup k výkonu trestu u trestů do dvou let. To nám 

pomohlo, protože kdyby tento odklad nebyl, tak by do vězení jít musel. Během tří měsíců, co 

to trvalo, se nám milost podařilo vyřídit. Co mě nejvíc zarazilo, bylo to, že půl roku po tom 

mi volal člověk z prezidentské kanceláře a ptal se, jestli ten člověk seká dobrotu. Když pak 

Klaus nebo někdo Havlovy milosti kritizoval, tak jsem se rozhodl o své zkušenosti napsat 

článek do novin. Prezidentská kancelář k tomu přistupovala velmi citlivě a velmi odpovědně. 

To se mi líbilo.  
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Člověk řešil všelijaké věci. Někdy se stalo, že lidem, kterým jsem nejvíce pomohl, se 

obrátili proti mně. Na to už musí být pastor připravený, slouží bohu a nikoliv lidem.  

Pro Křesťanská společenství na celostátní rovině jsem pořádal Pastorální konference 

neboli pastorálky, které se konaly tři nebo čtyři do roka. Na letní jsem zpravidla zval nějakého 

řečníka z ciziny, měli jsme tu hodně kvalitních lidí z Ameriky, z jižní Afriky, z Anglie.  

Často mě zvali do sborů, abych tam řešil nějaké problémy nebo abych tam kázal. 

Hodně jsem tedy jezdil po celé republice. To bylo fajn. Musím KS Praha pochválit, protože 

bylo hodně obětavé, protože mi tyto výjezdy více méně financovalo, protože jsem jezdil 

sborovým autem. Někdy mi sice ve sborech nějaký příspěvek dali, když jsem jel třeba do 

Plzně, kde se jich schází sto, tak nebyl problém, aby mi všechno zaplatili a dali i něco navrch, 

kdežto když jsem jel například do Mariánek, kde jich bylo deset, tak tam nevybrali ani na 

benzín. Musím tedy říct, že mi pražský sbor toleroval, že jsem sloužil i jinde, nejen v Praze, a 

já tak naštěstí neměl existenční starosti. 

Pak jsme vedli jednání o to, abychom se stali registrovanou církví, což byla více méně 

byrokracie, kdy jsem musel trávit čas různými úkony, které mě jednak nebavily a jednak byly 

z mého hlediska naprosto nesmyslné, i když chápu, že z právního hlediska nesmyslné nebyly.  

V Praze mě nejvíce bavily biblické hodiny, které se dělaly pro celý sbor. V té době 

tam hrál jeden hoch na kytaru a zpívala jedna dobrá zpěvačka, chvály jsou dost důležité. Byla 

to krásná shromáždění. Hodně lidí přišlo do sboru právě přes biblické hodiny, které byly 

v úterý večer. V neděli ráno, kdy jsou bohoslužby, tak nevěřící většinou spí nebo nakupují, 

takže z hlediska získávání nových členů je neděle ráno nejhorší doba.  

Vzpomínám si na různé cesty, ale kdybych teď měl datovat, kdy jsem kde byl, už bych 

to nedokázal. Až od roku 2003 si vedu diář, kam si zapisuju, s kým jsem ten den mluvil, kde 

jsem byl.  

 

Jezdil jste kázat do zahraničí? 

Přátelil jsem se s jedním pastorem z Glasgowa, takže vždycky jeden rok kázal on tady 

a druhý rok já tam. Jednou mě pozvali na týden do Polska, kde jsem kázal ve více sborech. Na 

konci byla také pastorálka pro polské pastory v oblasti kolem Svídnice, což je 

severovýchodně od Krkonoš. Jednou jsem kázal ve Vídni, dvakrát v Londýně, pak i na 

Ukrajině, kde jsme podporovali jednoho pastora. Jednou jsem tam jel kázat, on tady potom 

kázal víckrát a jezdil sem na pastorálky a v podstatě se naučil česky. Často jsem samozřejmě 

kázal na Slovensku. Každý rok jsem dělal týdenní okružní cestu po slovenských 

společenstvích, která s námi kamarádila.  
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Kázal jste i na Slovensku v Křesťanských společenstvích? 

Původně ano, ale slovenská Křesťanská společenství se začala od druhé poloviny 

devadesátých let orientovat na Maďarsko. V Budapešti je obrovský sbor, který vede Sándor 

Németh. Mezi námi a jimi je zásadní rozdíl v tom, že my se snažíme vycházet dobře se všemi 

ostatními církvemi, kdežto Sándor Németh je naprosto výlučný – buď my, nebo oni. Slováci 

se v tom zhlédli. Sándor Németh měl ohromný úspěch, dělal shromáždění na stadionu, kam 

chodilo třeba dvacet tisíc lidí.  

Jednou jsme se tam autobusem s pastory jeli podívat. Bylo to impozantní. Nevěděl 

jsem si s tím moc rady. V kázání byly výborné věci, které ale přitom byly prošpikované 

jízlivými poznámkami o křesťanech jiných směrů, zejména o katolících, ale i o letničních. To 

bylo něco, co jsem opravdu nechtěl.  

Když se Slováci začali orientovat tam, tak o nás, o mě, ztratili zájem. Byli tam ale i 

lidi, kteří měli stejné smýšlení jako já. Jsou to hlavně dva sbory, jeden v Bratislavě, druhý 

v Partizánském. Pak to bylo několik skupinek, jedna v Rimavské Sobotě, tam jsem byl 

mnohokrát, jednou jsem byl v Bardejově, v Prešově, v Liptovském Mikuláši, v Nitře. Některé 

sbory se už rozpadly, například v Nitře býval pěkný sbor, ale pastor to nějak nezvládl, což je 

mi líto. Do Bratislavy jezdím doteď. Když tam přijedu, tak spojí tři nebo čtyři sbory, takže 

tam mívám největší shromáždění. Pořád tam mám dobré kontakty. Občas jsem tedy do ciziny 

jezdil. Většinou jsem bral někoho s sebou, aby se přiučil.  

 

Můžete mi říct pár slov o institutu Williama Wilberforce? 

S tím nápadem přišel žurnalista Johannes Gerloff, který žije v Jeruzalémě. Je to 

Němec, za manželku má Češku. V Německu existuje podobný institut. Původně jsme ho 

chtěli nazvat „Křesťanský institut pro společnost, média a politiku“, pak nám to ale přišlo za 

prvé moc dlouhé a za druhé jsme nechtěli, aby si někdo nemyslel, že si chceme uzurpovat 

adjektivum „křesťanský“, protože křesťané jsou různých směrů.  

Wilberforce byl pozoruhodná postava, byl to někdo, s kým se můžeme plně 

identifikovat a říkali jsme si, že jelikož ho skoro nikdo nezná, tak budou mít lidé problém nás 

někam zařadit. Ředitelem je Mojmír Kallus, je to můj bývalý žák, který byl naším pastorem. 

Známe se léta, je to dost schopný člověk. Živil se překládáním, ale cítil, že by rád ještě něco 

zkusil. Slíbil jsem mu, že mu budu psát články, ale jinak se angažovat nebudu. On zajišťuje 

besedy. Zatím to rozjíždíme, první literární počin byl to, že jsme vydali knížku Libora 

Michálka Zničte to, nebo to zničí vás, kterou tady nikdo vydat nechtěl. Libor Michálek je taky 

náš odchovanec. Předsedou je Pavel Černý, což je bývalý vedoucí Církve bratrské, kazatel ve 
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sboru v Soukenické, a já jsem místopředseda. Dohoda je, že hlavní věci bude dělat Mojmír. 

Ve výboru je i asistent nynějšího senátora Libora Michálka, Daniel Žingor. 

Zatím jsme dělali dvě besedy – jednu předvolební, druhou povolební. Mou snahou je, 

aby spolu lidi z levice a pravice mluvili. Podařilo se nám dát dohromady levicového Václava 

Žáka, který vydává Listy, a Romana Jocha z Občanského institutu a Bohumila Doležala. Bylo 

to velmi pěkné. Byl to korektní a velmi zajímavý rozhovor. Skvěle ho moderovala Veronika 

Sedláčková.
31

  

Dne 11. února bude další beseda, kde bude ekonom Tomáš Sedláček, jenž je, dá se 

říct, také náš odchovanec. Jeho táta Karel Sedláček byl zástupcem ředitele československých 

aerolinek a za komunistů byl zástupcem aerolinek ve Finsku a v Dánsku, takže Tomáš 

vyrůstal tam.  Má mladšího bráchu Lukáše, který je trochu v jeho stínu. Karel Sedláček chodil 

několik let do našeho sboru, a když byli kluci menší, tak tam chodili také. Nemůžu říct, že 

bych s ním ve všem souhlasil, ale máme spolu korektní vztah. Na besedě bude tedy Tomáš 

Sedláček, Roman Joch a já.  

 

Mohl byste mi říct něco o studijním překladu Bible, na kterém jste se podílel? 

Myšlenka pořídit studijní překlad Bible se datuje do osmdesátých let. 

K ekumenickému překladu jsme my, evangelikálové, měli několik velmi zásadních námitek. 

Napsal jsem o tom stručnou knížku.
32

  

Nový zákon se přeložil už počátkem devadesátých let. Překládal ho Antonín Zelina, 

což byl jeden z prvních programátorů v Československu. Vytvořil speciální software, který 

fungoval tak, že když se přeložil jeden biblický verš, tak se překlad uložil. Když se tedy 

nějaké sousloví přeložilo (např. „Tak to praví Hospodin“), tak se to uložilo a současně 

s textem byla hotová i konkordance k přeloženému textu. Když pak člověk v biblickém textu 

znovu narazil na tentýž výraz, tak mu software tento překlad nabídl. Samozřejmě to nebylo 

použitelné vždy, neboť zákonitosti jazyků jsou jiné a hebrejština má zcela jiný charakter. A 

udělat to úplně konkordantně, to znamená tak, aby hebrejské slovo bylo vždy přeloženo 

stejným českým slovem, to by nešlo. Na druhou stranu tam, kde nebyl důvod, aby se to 

přeložilo jiným slovem, překladatel věděl, že by se toho měl držet a jinak by měl zdůvodnit, 

proč zavádí nový ekvivalent.  

V Bibli jsou různé důležité pojmy, které ale v češtině nejsou tak obvyklé, či výrazné 

jako v hebrejštině nebo v řečtině. A jelikož jsou překlady většinou kolektivní dílo, tak nemáte 
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přehled, jak to překládal někdo jiný. Kdežto když máte tento software, tak už víte, jak to bylo 

přeloženo. Jednou měsíčně jsme se sešli a sporné věci jsme řešili – jestli je to správně, pro 

který z ekvivalentů se rozhodnout, nebo jestli je správné mít jeden hebrejský podklad 

přeložený dvěma českými výrazy.  

V angličtině je problém podobný. Máte dvě slova – mercy a grace – a obojí se dá 

přeložit jako milost. Mercy je často také milosrdenství, ale někdy se více hodí milost a přitom 

je mezi mercy a grace velký rozdíl. V kázáních jsem říkal, že „God´s mercy“ je, když jste ve 

vězení a někdo otevře dveře a pustí vás, tak je to mercy a když vám k tomu dá milion dolarů, 

tak je to grace. Dalším příkladem je covenant a contract - obojí je smlouva, ale rozdíl mezi 

nimi je obrovský. Covenant znamená: „Zavazuji se, že pro vás něco udělám,“ kdežto contract 

říká: „Jistím se, abyste mě neokradl.“ Čeština mezi tím nerozlišuje. Naopak my máme tři 

slova pro jedno anglické – shame. Do češtiny se dá přeložit jako zahanbení, stud nebo hanba, 

což jsou často tři dost odlišné věci, ale angličtina pro to nemá rozlišení. V hebrejštině je 

takovýchto problémů mnohem víc, jelikož je to jazyk ještě vzdálenější. Ten software byl 

vyvinut speciálně pro toto, nepřekládalo se to úplně jednoduše, ale jakmile už byla určitá část 

Bible přeložená, tak potom to práci už hodně usnadňovalo. Výsledek je, myslím, velmi dobrý.  

 

Kterou část jste překládal? 

Překládal jsem Žalmy. Vždycky to bylo tak, že někdo něco překládal a jiný mu dělal 

oponenturu. Tu jsem dělal k Ezechielovi, ke knihám Paralipomenon, k Ozeášovi, ke knize 

Kazatel. Někdo zase oponoval žalmy. Nechtěl jsem pak, aby mě jako překladatele uváděli, 

protože bych to přeložil přece jenom jinak. Definitivním zastřešovatelem byl Michal Krchňák. 

Přestože jsem s ním často nesouhlasil a vadily mi zásahy do mého díla, tak jsem nakonec 

prosazoval, aby měl on definitivní slovo, aby to bylo z jednoho kusu, aby tam nebyly švy. 

Často měl samozřejmě pravdu, měli jsme ale občas koncepční neshody. Jsem veden jako 

odborný poradce. Dodnes rozesílám výklady žalmů, úvahy nad nimi, kde uvádím svůj 

původní text. 

 

Kdy studijní překlad bible vyšel? 

Studijní překlad vyšel podobně jako „jednadvacítka“ a jeruzalémská bible roku 2009.  

 

Co překládáte teď? 

Překládám knížku Hosting the Presence od amerického pastora, který má rostoucí 

sbor, kde se hodně lidí uzdravuje. Se Sašou Flekem pracujeme na komentovaném vydání 
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„jednadvacítky“. Je to biblický text s poznámkami pro normální lidi, aby tomu rozuměli. Jsem 

pověřen tím, abych od ostatních překladatelů texty vybral a ujednocoval je, kontroloval je.  

 

Práce máte tedy až nad hlavu. 

Práce je pořád, píšu články a knížky. Jsem spokojený člověk. Ve stáří už si člověk 

z některých věcí udělá rutinu, takže už mu nezabírají tolik času. Přiznám se, že mám pocit 

plodného života. Jsem spokojený člověk. Nechápu lidi, co říkají, že prožili krizi středního 

věku, to mě nějak minulo. Asi jsem moc zaměstnaný na to, abych to mohl prožívat.  

 

Ty články píšete pro institut nebo na své stránky? 

Původně jsem psal do Mladé fronty. Problém byl v tom, že mi vzali tak každý čtvrtý 

článek a vždy to byly nervy, jestli mi ho vezmou nebo ne. Dobře to zaplatili, za jeden článek 

jsem dostal tak 1050 korun, a když byl delší s upoutávkou na první straně tak 1350 korun. 

Což bylo slušné, protože mně to trvalo zpravidla tak hodinu, než jsem ho napsal. Stěžoval 

jsem si několika známým a oni říkali, ať jim posílám články, které mi nevezmou, že je to 

zajímá. A tak mi postupně vznikla databáze odběratelů článků.  

Zjišťoval jsem, že bych věděl, jak to napsat, aby mi to do novin vzali, ale bylo by to 

s určitou autocenzurou. Věděl jsem, jak to chtějí – list má určitou politiku, ke které patří 

„tvrdé drogy ne, ale k měkkým drogám budeme tolerantní“, věděl jsem, jak se dívají na odsun 

Němců, jak se dívají na islám a tak dále. Věděl jsem, že by mi něco neprošlo a zase něco, že 

by článku pomohlo.  Důležité bylo, aby to bylo mírně ironické. Když jsem však u sebe 

autocenzuru viděl, tak se mi to nelíbilo.  

Nastavil jsem si to v sobě tak, že překládám zásadně za peníze. Když se na mě obrátí 

někdo, abych něco zajímavého zadarmo přeložil, tak se mi do toho hrozně nechce a 

v devadesáti devíti procentech případů to odmítnu a pak už to lidi ani nezkoušejí.  

Články a knížky píšu zadarmo. Vůbec je nepíšu na zisk. Dám je na svůj web a 

většinou to bere Křesťan dnes, což je křesťanský server. Tam mám každý týden článek, 

dokonce jsem slíbil redaktorovi, že mu každý týden jeden článek dodám. A pokud to není 

vyloženě křesťanské, tak to bere Neviditelný pes. Někdy bere i křesťanské věci, což mě 

překvapuje, protože pan Wagner, který je spravuje, navenek nijak křesťansky nevypadá. 

Křesťan dnes neplatí žádné honoráře, ale platí redaktora Rastislava Čižmára, což je výborný 

kluk z Košic. Také se na mě obrátil Christnet, který jde opačnou cestou než Křesťan dnes – 

platí honoráře a pan Uhlíř, který to vede, si téměř nic nenechává. Honoráře nejsou velké a 

vždy se mi omlouvá, že mi platí málo. A já mu říkám, že i kdyby mi nic neplatili, tak bych 
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články psal. Mám s nimi domluvu, že každý měsíc ode mě mají článek. Někdy články 

přebírají i jinde, což už moc nesleduju.  

V podstatě se mi neustále rozšiřuje klientela lidí, kteří mé články odebírají. To 

neznamená, že je všichni čtou, nedělám si iluze. Na druhou stranu jsou lidi, kteří je rozesílají 

dalším deseti lidem, zvláště na Slovensku, kde mám poměrně širokou čtenářskou obec. Mám 

udělanou analytiku, co zajišťuje google, takže vím, že každý měsíc načtou asi 5000 mých 

stránek, každý měsíc je navštíví asi 2500 lidí. Před prezidentskými volbami to stouplo na 

čtyřnásobek.  

 

Líbil se mi článek o církevních restitucích. 

Poprvé jsem o tomto tématu psal už počátkem devadesátých let a předpověděl jsem, co 

se stane. Tehdy jsem psal na ústředí všech církví, ať se na to vykašlou, že se to obrátí proti 

církvi. Tehdy mi odpověděli jen katolíci, nikoho to nezajímalo. Myslel jsem, že to potrvá tak 

osm let, netušil jsem, že to potrvá dvacet let. Psal jsem ale přesně to, co se stalo, že si lidé 

začnou spojovat církev s touhou po penězích. Bohužel se to stalo. V průběhu let jsem o tom 

psal vícekrát.  

 

Lidi se dnes snaží stačit na všechno. Ženy se snaží mít jak děti, tak kariéru. Podle mě 

to nejde tak, jak se to teď dělá. Tím se zabývám ve své knížce, která mi vyšla před 

Vánocemi.
33

 Když má žena děti ve svých dvaceti letech, tak potom, když začnou vylétávat 

z hnízda, je jí dejme tomu pětatřicet a když pak i to nejmenší už chodí do školy, tak 

samozřejmě nemusí být doma a už kvůli sobě se potřebuje něčemu věnovat. Dřív když ženy 

umíraly ve čtyřiceti letech, tak tento problém neměly. Měly děti a pak umřely. Když jsem psal 

tuto knihu a zjišťoval jsem statistiky, tak mi to otevřelo oči. Společnost se strašně změnila. 

Ještě v půlce devatenáctého století byla průměrná doba dožití 40-45 let a to, že někdo měl 

živou babičku a živého dědečka nebyla samozřejmost, ale spíše výjimka. Je potřeba najít 

model, aby děti skutečně dostaly to, co potřebují. A přitom, aby to ženu na zbytek života 

neodrovnalo. Řešit to ale paralelou kariéry a dětí je podle mě trestuhodné. Je to stejné, jako 

když míříte puškou na dva cíle a nakonec netrefíte nic.  

 

Jak byste načrtnul dějiny evangelikalismu? 
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Řekl bych, že hlavní zemí evangelikalismu je Amerika, což je dáno tím, že se tam 

vlastně stěhovali a americké kolonie zakládali lidé, kteří utíkali z Anglie před útlakem 

oficiální (tedy především anglikánské) církve. Dá se říci, že tato země přímo z evangelikálů 

vznikla, což je na ní doteď patrné. U nás byl však - na rozdíl od Ameriky – evangelikalismus 

vždycky okrajovou záležitostí. 

Hlavní rozdíl mezi tradičními protestanty a evangelikály je v tom, že jsou to lidé, pro 

které je důležitý osobní prožitek s Bohem, nejen nějaké učení. Kdybychom zkoumali církevní 

dějiny, tak bychom viděli, že se tam střídají dva prvky, období, kdy se klade důraz na učení, 

aby bylo všechno správně, s obdobími, kdy se klade důraz na osobní prožitek.  Občas lidé 

rozvíjejí učení a formulují ho, aniž by při tom něco prožívali, což je taková hra s pojmy. Po 

reformaci v 16. století – tedy koncem 16. století a v 17. století – bylo období tzv. ortodoxie, 

kdy se učení cizelovalo. Řada lidí měla pocit, že „mluvíme o Bohu, ale vůbec z něj nemáme 

žádnou radost a zabýváme se čistě jenom teorií“. Nastala reakce, které se v reformačním 

směru říkalo pietismus. Dalo by se říci, že pietisté byli bratři či předchůdci evangelikálů – 

v Anglii ne, tam byli evangelikálové od reformace přímo, kdežto do Německa přišlo 

evangelikální hnutí v širším měřítku až s pietismem. Zástupci ortodoxie vyčítali pietistům, že 

jsou příliš citoví, že přece jde o nějakou objektivní realitu Boha a to, co Bůh dává. Pietisté na 

to namítali, že Bůh je láska a jak se v tom dá obejít bez citů? City z toho dle nich nemůžeme 

vyloučit.  

Mezi učením (například o Kristu, o Bohu, o Duchu svatém) evangelikálů a jiných 

protestantských křesťanů nemusí být žádný rozdíl, nebo jen minimální. Rozdíl je v důrazu na 

osobní prožitek. Jsem toho zářným příkladem, proto jsem také výraznou postavou 

evangelikalismu právě z toho důvodu, že jsem vyrůstal v evangelické rodině, četl jsem 

křesťanské teologické knížky, studoval jsem teologii a neměl jsem osobní zkušenost s Bohem, 

kterou jsem udělal až jako duchovní církve. Chápu, že pro mé kolegy to musel být šok a 

zpočátku nevěděli, co si o mně mají myslet. Někteří nevědí doteď, co se to se mnou stalo. 

Když jsem totiž byl na fakultě, tak jsem zastával stanoviska přesně opačná, tj. vyhraněně 

protievangelikální. 

Velký vliv na mě měl jeden starší kolega, jmenoval se Tomáš Bísek. Když jsem přijel 

na setkání evangelických duchovních a začal jsem se projevovat jako evangelikál, tak říkal: 

„Dane, s tebou je to hrozný, za půl roku přijdeš jako buddhista.“ Věděl jsem, že na jednu 

stranu má plné právo si to myslet, protože jsem skutečně do té doby lítal ode zdi ke zdi, ale 

současně jsem věděl, že už jsem našel to, co jsem hledal, že nemá pravdu, že mu ale vůbec 

nemůžu vyčítat, že si to myslí, protože jeho dosavadní zkušenost se mnou byla přesně tato.  
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Jak to tak bývá, v křesťanství, když přijde nějaká nová vlna, tak se proti tomu nejvíce 

postaví vlna předcházející. Často těmi největšími odpůrci evangelikálů byli ortodoxní 

protestanti, kteří prostě nepotřebovali, nebo neznali prožitek božího působení.  

Když jsem byl v Kanadě, tak jsem si odtud přivezl knihu, která popisuje vývoj 

Ameriky, kde to bylo obrovsky zajímavé. Určitý problém s evangelikály je, že moc nepíší své 

dějiny. To byl i problém křesťanů v jejich počátcích v římské říši. Když se něco děje, tak lidé 

nemají čas psát dějiny, protože se prostě něco děje. Teprve potom, až když to vychladne, tak 

vzpomínají na to, co prožili. 

 Evropa zažila poslední maličké probuzení v roce 1949 na naprosto odlehlém místě na 

Hebridech, což jsou ostrovy u Skotska. Jsou málo obydlené, takže se probuzení týkalo jen 

několika tisíců nebo desítek tisíc lidí. Poslední větší probuzení v Evropě nastalo v roce 1904 

ve Walesu. Mělo to takový dosah, že prakticky všichni lidi našli vztah k Bohu a úplně na 

několik měsíců vymizela zločinnost. Museli tam dokonce zrušit dva okresní soudy, protože 

celý rok neměli ani jeden případ. Četl jsem dějiny probuzení krok po kroku a třeba policisté, 

protože neměli co dělat, tak nacvičovali mužské sbory a jenom usměrňovali lidi, kteří chodili 

na obrovská shromáždění. Bylo to v hornické oblasti jižního Walesu a mělo to až bizarní 

dopad, protože horníci používali poníky v dolech na tahání důlních vozíků a strašně kleli. 

Když se obrátili, když prožili probuzení, tak přestali klít a ti koně jim přestali rozumět. Byly 

to pozoruhodné věci. Lidi dostali mimořádnou sílu to vůbec fyzicky přežít. Četl jsem, jak ti 

horníci žili, přišli třeba ve čtyři v pět z práce, umyli se, vzali rodinu a šli do sboru, kostela 

nebo sborové budovy, kde čekali třeba dvě hodiny – vyšli brzy, aby se tam vůbec vešli, pak 

přišel kazatel a konalo se shromáždění, které trvalo třeba čtyři pět hodin, o půlnoci přišli 

domů, uložili děcka, sami si lehli do křesla, pár hodin se vyspali a ráno zase šli do práce. To 

vydrželi několik týdnů až měsíců, nedá se to vydržet dlouho. Bůh jim dával nadpřirozenou 

sílu.  

Občas se stane, že se probuzení na nejrůznějších místech odehraje. Zpravidla je to 

doprovázeno masivními zázraky. Nikdy jsem neviděl, jak by se někomu objevily oči 

v prázdných důlcích, ale mluvil jsem s kolegou z Deggendorfu z Německa, který jezdí do 

Indie, a který to viděl na vlastní oči. Je to naprosto střízlivý člověk, o kterém vím, že si to 

nevymýšlí.  

V Americe se během probuzení také děly úžasné věci. To je něco, po čem my 

evangelikálové toužíme, i když si uvědomuju, že lidsky viděno je ta pravděpodobnost už 
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poměrně malá. Jestli o něco usilujeme, tak je to – stejně jako heslo tohoto časopisu
34

 – 

„proměna společnosti evangeliem“, to je to, o co nám jde. Když nastane probuzení, tak se lidé 

přestanou rozvádět a celkově to má dosah do všech oblastí života. 

V České republice na počátku evangelikálního hnutí stála Jednota bratrská, která 

vznikla už před světovou reformací a kvetla až do Bílé hory. Z nejrůznějších důvodů ji 

považuji za nejkrásnější projev křesťanství vůbec. V Jednotě byli neuvěřitelně rovnostářští 

v dobrém slova smyslu.  

Reformace Lutherova nebo Kalvínova společnost moc neměnila, šlechtici nebo 

králové o vyznání dále rozhodovali. Poddaní byli – jak to tehdy v raném novověku a pozdním 

středověku bylo – závislí na vůli místního šlechtice a pokud existovaly zákony pro celé 

království nebo celou říši, tak záleželo na tom, jak je bude místní vrchnost uplatňovat. Bylo 

vydáno několik tzv. protipikardských dekretů, které zakazovaly jakékoliv jiné církve nebo 

skupiny – kromě utrakvistů, kteří měli výjimku. Tam, kde byl pánem panství katolík, tak je 

buď dával nemilosrdně pozavírat, nebo rovnou pozabíjet, prostě je zlikvidoval a oni se drželi 

na panstvích, kde šlechtici tyto zákony neuplatňovali. To byli třeba Krajířové z Krajku na 

Mladé Boleslavi, a když měla Jednota synod, tedy shromáždění svých představitelů, tak ten 

šlechtic, který by je mohl dát všechny rovnou zavřít, tak nemohl sejít do chrámu, mohl se jen 

dívat z galerie, protože na jednání směli jen bratrští kněží. Udrželi si nezávislost na světské 

moci, riskovali, spousta z nich to zaplatila životem. Brali to naprosto vážně – říkali: „Ve 

věcech víry nerozhoduje postavení, bohatství a cokoliv takového.“ Byli tedy důsledně laičtí, i 

když měli kněží. De facto to ale bylo laické hnutí.  

Prošli si různými zápasy, byli vysoce vzdělaní, proto nám zanechali Komenského. 

Vytipovali si děti, už tak kolem osmi devíti let, u kterých usoudili, že by jednou mohli být 

správci sborů, dnes bychom řekli pastoři, a tak je dali na výchovu k nějakému správci sboru, 

tj. duchovnímu, a ten je jakoby adoptoval do své rodiny, takže jedli s jeho dětmi, 

s manželkou, s čeledí. Správce sboru se jim věnoval, vyučoval je, předával jim svoje „know-

how“ a potom je vyslali na nějakou prestižní universitu do Německa nebo do Švýcarska, 

v krajním případě až do Skotska, kde protestanti také byli. Do této skupiny patří například Jan 

Blahoslav a spousta dalších vzdělanců, kteří takto nabyli špičkového vzdělání. Velice si vážili 

i fyzické práce. Bílá hora a rekatolizace podle mě byla pomstou za krásný květ křesťanství, 

který tu vykvetl. Po zkušenosti s husity byli čeští bratři zásadně nenásilní; odvolávali se na 

Chelčického a tento směr reformace a nikoliv na husity.  

                                                           
34

 Časopis Život víry 
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Tím, že po Bílé hoře byla Jednota zlikvidována a nebyla obnovena a povolena 

tolerančním patentem z roku 1781, tak byly Čechy pro evangelikály uzavřeny až do druhé 

poloviny devatenáctého století, kdy sem přišli misionáři z Ameriky a Skotska. Ti sem uvedli 

evangelikální denominace – metodisty, baptisty a svobodné evangelikály, kteří také ovlivnili 

mého pradědečka, jednoho ze zakladatelů současné Církve bratrské.  

Nikdy zde ale nebylo velké evangelikální hnutí. Snad největší, co se tomu podobalo, 

byla metodistická misie ve dvacátých letech minulého století, kdy vznikla spousta 

metodistických sborů. Byl tam ale jeden zásadní problém – američtí kazatelé neučili Čechy, 

Moraváky a Slováky, že církev musejí sami financovat. Sami měli podporu z Ameriky, když 

ale přišla velká krize, tak skončil i tento „penězotok“ z Ameriky, misionáři se vrátili zpátky a 

většina metodistických sborů zanikla. Ne všechny, ale to, co tady mezi metodisty je, to je 

výsledek z 95 procent metodistické misie z dvacátých let. Pořádali obrovská shromáždění, 

většinou v cirkusovém stanu. Tehdy se proti tomu katolíci hodně stavěli. Dnes už katolíci 

protestanty „nelikvidují“. Tehdy však, když misie na nějakém místě skončila, tak nechali 

místo, kde stan stál, znovu vysvětit a v kostelích před nimi lidi varovali. Naopak dnes je mezi 

katolíky dost silná charismatická obnova. Situace se úplně obrátila. Teď s katolíky až na 

určité skupiny na obou stranách je komunikace poměrně dobrá.  

V Německu byl evangelikalismus silnější, protože mohl navazovat na pietismus. 

Nejsilnější byl v Anglii a ve Skotsku. Ve Skandinávii byla období, kdy se luterská církev 

svojí atmosférou blížila evangelikálním církvím, takže nebylo potřeba zakládat nové. Těžiště 

evangelikalismu je dnes v Jižní Americe a Jižní Koreji. Už zdaleka není v Evropě. Evropa je 

pro většinu křesťanů ve světě misijní pole, proto sem přicházejí misionáři z Afriky. V Jižní 

Americe to nabralo zhruba od šedesátých let vysokých obrátek. Jsou tam běžně sbory, které 

mají tisíce lidí, což se v Evropě daří jen v Budapešti Sándoru Némethovi. V Jižní Americe i 

v Jižní Koreji je to ale zcela běžné. Jihokorejci teď vysílají své misionáře všude možně, i tady 

jich několik působí. Mám za to, že to ale není tak přenosné, jak si představovali. Jakkoliv 

jsme vděční, že sem přicházejí, tak věřím, že pokud nastane probuzení, tak nastane z vnitřních 

zdrojů.  

Potom je obrovské probuzení v Číně, o kterém se moc neví. Je tam spousta tajných 

křesťanů.  Zakoušejí úžasné věci, ale vláda se je snaží potlačovat, ale podle mě je to otázka 

času, než se s tím vláda smíří, nebo se změní. Nevím, kdy je přestanou pronásledovat, protože 

v podstatě není důvodů. Čínští křesťané jsou v mnohém úžasní. Mají tam obrovský nedostatek 

Biblí. Mám kolegu, který trávil nějaký čas v Hongkongu a dělal tzv. „osla“ – pašoval Bible 

z Hongkongu, kde jsou povolené, do Číny. Tam je to tak, že je tam několik přechodů, kde je 
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vedle sebe třeba dvanáct turniketů. Lidi tam přecházejí se zavazadly, která Číňané kontrolují 

jen namátkově. A „osel“ tam táhne plný kufr Biblí. Když na to Číňani přijdou, tak Bible 

zabaví a člověka vrátí do Hongkongu a pošlou ho domů. Je to taková ruleta. Křesťané 

z celého světa se na této „oslovské“ službě podílejí. V čínském vnitrozemí je takový hlad po 

Biblích, že mají třeba jeden biblický spis opsaný, mají ho na týden půjčený a jsou schopní se 

ho naučit nazpaměť a pak ho vrátí. Viděl jsem videa z tajných vyučování, které mají třeba 

v jeskyních. Dějí se tam úžasné věci.  

Evangelikalismus kvete po celém světě, i v Africe, akorát Evropa je taková suchá a 

bez zájmu. Je to tady zatím zřejmě těžší než jinde.  

 

Čím to může být? 

Myslím, že je v tom hodně pýchy. Vzpomínám, že v devadesátých letech jsem četl 

článek Jana Jandourka, původně katolického kněze, dnes novináře, kde tvrdil, že křesťanství 

se nechytlo v jiné kultuře než v evropské, což je naprostá pitomost. Vystudoval teologii, ale 

prostě neví, co se v Jižní Americe, Střední Americe, Africe děje. Neví a nemá zájem a myslí 

si, že Evropa je pupkem světa.  

Bůh přichází tam, kde je po něm touha. Neřekl bych, že jenom tam, protože už jsem i 

zažil, že se Bůh objevil tam, kde bylo všechno proti tomu.  Bavili jsme se o tom s kolegou 

z Deggendorfu, protože on by si samozřejmě přál, aby se v Německu dálo to, co se děje 

v Indii. Lámali jsme si hlavu, jak je možné, že v Indii to jde. Také jsme zažili masivní 

zázraky. Je to ale opravdu hodně velká výjimka a je tady atmosféra proti tomu.  

V osmdesátých letech nás na Maninách opakovaně navštívili tři katoličtí kněží. Jeden 

byl z Moravy někde od Opavy z vesnice Jakartovice a říkal nám, co se tam stalo. Holčičku 

tam porazilo auto, praskla jí lebka, takže jí byl vidět mozek. Vzali ji do nemocnice a on řekl, 

že od Boha dostal prorocké zjevení, že bude uzdravená. Stalo se to někdy v září a on v září 

nebo v říjnu řekl v kostele, že věří, že ji Bůh uzdraví a že do Vánoc bude z nemocnice doma. 

Lidi začali z kostela odcházet a šahali si na čelo, zbyla jen asi polovička z lidí, kteří tam 

chodili. Každou neděli odpoledne od dvou do čtyř se s malou skupinkou za holčičku modlili. 

Říkal: „Já jsem při tom prožíval nejhorší stavy, když jsem držel hostii v ruce a slyšel jsem, jak 

mi nějaký hlas říkal: „Cos to udělal? Omluv se těm lidem a odejdi z této farnosti.“ Takové 

pochybnosti měl. Říkal, že na Štěpána odhazoval sníh ke kostelu, přijelo embéčko, vystoupil 

z něj tatínek s tou holčičkou, skutečně se vrátila. To říkal na naší mládeži na Maninách a pak 

se zeptal: „A kolik lidí myslíte, že přišlo příští neděli poděkovat?“ Jedna naše starší sestra, co 

tam seděla, vykřikla: „Tisíce!“ „No, já jsem tam byl, a byl jsem tam sám.“ Ptal jsem se ho, 
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jestli se lidi do kostela vrátili. „No, pomalu se vracejí. Jeden po druhém se vracejí, už zase 

začínají chodit. Ale slyšel jsem, že chlapi v hospodě říkali, že se uvidí tak za deset let, že 

stejně asi bude mít nějaké následky.“ To je ta skepse, nevěra.  

Myslím, že jedním ze základních prožitků Čechů je zklamání, proti kterému se snaží 

bránit skepsí a sarkasmem – radši nebudu věřit ničemu, protože bych mohl být zklamaný. To 

zklamání bylo v politice, v osobních vztazích, v hospodářství, měnové reformě, znárodnění. 

Lidi byli zklamaní a nebyla to jen jedna skupina lidí. Každá skupina byla zklamaná třeba 

z něčeho jiného, ale zklamání je zde strašně silné, silnější než třeba v Anglii či ve Španělsku, 

kde jsou také důvody, ale tady národ dostal několik „pecek“ a navykl si na to reagovat 

nevěrou, zklamáním, nedůvěrou a samozřejmě i když lidé uvěří v Boha a přijdou k nám do 

sboru, tak to neznamená, že ta nedůvěra zmizela. Ona se projevuje v církvi i jinak. Nenechám 

se tím udolat, protože se mi zdá, že jsem to prokoukl a nebojím se toho. Vím, že to působí 

velmi silně. Je to prostředí, ve kterém se víře moc nedaří. V Bibli je napsáno, že když Ježíš 

přišel do Nazaretu, tak tam mohl učinit několik málo zázraků, „i podivil se jejich nevěře“. Od 

toho je odvozeno: „Nikdo není prorokem ve svém domě.“ I boží Syn se s nevěrou potýkal. 

Nadchl jsem se pro jedno heslo, i když je ještě z dob předkřesťanských. Když Peršané 

bojovali v pátém století před Kristem s Řeky, tak jich oproti Řekům bylo strašně moc. 

Vzkázali: „Vystřelíme tolik šípů, že přes naše šípy neuvidíte Slunce.“ A Řekové jim 

odpověděli: „My budeme bojovat ve stínu.“ Jsem rozhodnutý se nenechat českou skepsí 

otrávit.  

 

Rysem evangelikalismu je osobní prožitek. Mohl byste mi říci něco více o mluvení 

v jazycích? Dá se to charakterizovat jako nějaká specifická řeč? 

Někdy ano, někdy ne. Slyšel jsem, že se někdo modlil v jazyku a že to byla plynulá 

hebrejština. On to nevěděl, ale slyšel to nějaký Žid, který tam seděl. Řeknu, jak jsem to prožil 

já. Rozumově je to těžko uchopitelné, a jelikož jsem byl vždycky hodně rozumový, tak jsem 

s tím měl obrovský problém. Měli jsme ve sboru kluka, který prožil křest v Duchu a mluvil 

jazyky a protože jsem ho znal od dětství, byl totiž původně ze stejného sboru jako já – 

z Kobylis – tak jsem viděl, že ho to mění, že to pro něj znamená opravdu hodně. Jinak byl 

nemotorný, ve škole otloukánek, ale když prožil křest v Duchu, tak se úplně změnil, stal se 

z něj smělý člověk, až jakoby kazatel. Nemohl jsem si nevšimnout, že přinejmenším pro něj je 

to něco pozitivního. Nikdy jsem si nedokázal představit, že bych někdy v jazycích mluvil. A 

když na to ve sboru přišla řeč, tak jsem se to snažil házet do autu, protože jsem si s tím 

nevěděl rady. Jednou za mnou přišel a řekl, že prožil a že i já prožiju křest v Duchu svatém, 
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mně se to ale vůbec nezdálo. Ten den jsme byli spolu na několika návštěvách, a když jsme se 

rozcházeli, tak mě prosil: „Dane, pomodli se za to, já jsem dneska měl takovou jistotu.“ Šel 

domů, a když jsem si večer k posteli klekl, říkal jsem: „Pane Bože, já tomu sice nerozumím, 

ale nechci minout nic z toho, co pro mě máš, jestli je to dobrý a jestli je to pro mě taky, tak mi 

to, prosím Tebe, dej.“ Byl jsem sám v celém bytě, manželka s dětmi byla pryč. Klekl jsem si 

k posteli a začal jsem mluvit tím jazykem a určitě jsem se červenal, ačkoli byla tma a byl jsem 

tam sám. Pak jsem si asi po dvou minutách zase lehl a uvažoval jsem o tom a říkal jsem si, že 

to vlastně bylo příjemné. Znova jsem tedy vstal, klekl si k posteli a začal se znovu modlit 

v jazyku. Byl jsem ale takový hajzlík, že jsem to tomu klukovi nechtěl říct.  

Měli jsme ve sboru Pavla Kábrta, byl to tehdy kurátor, jeden ze starších ve sboru. Jeho 

žena prožila křest v Duchu, obrátila se v Anglii, ale nijak to ve sboru neprosazovala. On to 

neuznával, ale nebyl proti tomu zavilý. Druhý den jsem mu v osm hodin ráno volal: „Pavle, 

mně se včera stala zvláštní věc, já jsem asi mluvil v jazycích.“ On se zasmál, spíše pobaveně, 

a volal to své ženě Helence, která to zavolala Pavlovi Kefurtovi, který byl ten boží nástroj a 

v deset mi volal zpátky s nadšeným „Haleluja“.  

Pak jsem poznal, jak je modlitba v jazyku dobrá na dvou případech – jedním bylo, 

když jsem byl u výslechů na StB, tam se člověk nemohl nahlas modlit česky, ale mohl se 

modlit v tom jazyku, což mi dodávalo klid. Druhým bylo, když někdy v březnu roku 1981 

uvěřil jeden člověk, který teď v evropském křesťanství hraje dosti významnou úlohu, uvěřil a 

na podzim nastoupil na matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy. Jeho tatínkovi, 

středoškolskému profesorovi, hodně záleželo na tom, aby to jeho syn dotáhl co nejdál. Tenhle 

Břeťa přišel někdy v listopadu s tím, že ho ta škola nebaví, že by chtěl naplno sloužit Bohu, a 

proto chce studií nechat. To byly chvíle, kterých jsem se děsil, protože s hodně mladými 

lidmi, kteří uvěřili, to tak zamávalo, že chtěli studií nechat, takže vzápětí jsem měl v kanceláři 

rozzuřené rodiče. Každému jsem to rozmlouval a z Bible jsem jim vyložil, že apoštol Pavel 

říká, ať každý zůstane v tom povolání, v jakém k víře přišel, ať nedělá žádná ukvapená 

rozhodnutí. U tohohle Břeti jsem ale cítil, že má možná pravdu, že to není ten případ všech 

těch ostatních, kteří si hledají nějakou zkratku nebo podléhají nějaké chvilkové emoci. Tak 

jsem se za něj modlil v jazyku a dobře to dopadlo. Teď pracuje pro Reinharda Bonnkeho, což 

je největší evropský evangelista, který dělá kampaně v Africe, kam chodí až milion a půl lidí, 

třeba v Nigérii. Břeťa v Nigérii byl, tak mi popisoval, co na vlastní oči viděl. Takže teď je 

skutečně božím služebníkem naplno. 

V sobotu jsem měl zajímavý zážitek. Můj nejmladší syn, kterému ještě není osmnáct, 

má pár kamarádů stejného věku, se kterými společně udělali konferenci v Kutné Hoře pro své 
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vrstevníky. Mám jednoho člověka, který se obrátil, léta byl na drogách, teď je už sedmý měsíc 

bez drog. Je to takový můj učedník, se kterým se vídám ještě každý týden navíc jen my dva, 

tak jsem ho tam vzal s sebou. Je mu dvacet čtyři let a byl tam mezi nimi nejstarší. Mohl jsem 

tam vidět duchovní děti svých dětí – děti lidí, kteří uvěřili na Maninách a v jednom případě 

dokonce už vnuka. Bylo to úžasné, naprosto plné Ducha svatého s prorockými slovy a 

modlitbami.  

Pak jsem jel domů s Davidem a říkal jsem mu osudy jednotlivých lidí. V hudební 

skupině, která tam vystupovala, je houslistka, jejíž maminka uvěřila v roce 1992 a táta o něco 

později. Bydleli na Žižkově, měli dvě děti a poměrně malý byt 2+1 a chtěli do většího. Deset 

let sháněli výměnu, ale nedařilo se jim to. Potom se za to pomodlili na skupince a do týdne 

měli nabídku do přízemí nějaké vilky na Žižkově hned za rohem, kde dosud bydleli. Maminka 

si přála ještě jedno dítě, ale táta měl fobii, že kdyby byl požár, tak dvě děti chytne pod paže a 

uteče, ale třetí už ne. Teď, když bydleli v přízemí, tak utéct před požárem by bylo snazší, tak 

souhlasil s tím, že zkusí mít další dítě. Do měsíce otěhotněla.  

Musela otěhotnět někdy na podzim, protože v listopadu naše Zuzka, které tehdy byl 

rok a půl, dostala očkování „trojkombinaci“ a měla na to špatnou reakci – horečky, dvakrát 

dokonce spadla na zem. Moje žena Lidka z toho byla dost vyděšená a říkala to Renatě, která 

byla čerstvě těhotná a Renata se za ní modlila, uklidňovala ji a říkala jí, že si dělá zbytečné 

starosti. Po novém roce přišla za Lidkou a říkala jí, že už jejím starostem rozumí, že byla na 

ultrazvuku a řekli jí, že dítě nemá vnitřnosti. Pracuje jako rehabilitační sestra, předtím 

pracovala jako sestra na gynekologii, takže měla lékaře, který ji znal jako spolupracovnici, 

takže měla mimořádný „VIP treatment“ a doktor ji rovnou doporučil potrat.  

Její rodiče, kteří jsou nevěřící a vůbec nevěděli, že tam je nějaký problém, říkali: „Proč 

pokoušíte Pána Boha, vždyť máte dvě zdravé děti, proč chcete ještě třetí?“ Vůbec se jim 

neodvážili říct, že tam opravdu nějaký problém je. Skupinka, kam chodila, se za ni modlila. 

Ten doktor jí strašně vynadal, že na potrat nechce jít. Asi po dvou měsících říkal, že tam 

vnitřnosti jsou, ale že má nějak špatně postavenou bránici. Tak se modlili dál, pak už byla 

bránice v pořádku. Pak říkal, že má cystu v mozku. Tak se modlili za cystu v mozku. Měli 

jsme jistotu, že je to dítě Boží, protože tomu předcházela vyslyšená modlitba za stěhování, za 

těhotenství, to všechno bylo tak neuvěřitelné, že jsme si říkali, že přece není možné, že teď to 

dítě nebude v pořádku. Naposledy byla na ultrazvuku tři týdny před porodem a viděla, že 

doktorka píše „cysta toho času neprokázána“. Tak se jí ptala, jestli se tam ještě může objevit a 

doktorka říkala, že už asi ne. A narodila se naprosto zdravá holčička. Pak, když běhala 
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v našem sále, tak jsem říkal, že kdybychom neměli víru, tak by zde nebyla. A teď tu hraje na 

housle. 

V podstatě jsem mu mohl povídat jeden takový příběh za druhým, než jsme dojeli do 

Prahy. Jeho příběh je taky úžasný. Jeho máma byla křesťanka a modlila se za něj celou dobu 

už od gymplu, kdy se dal na drogy. Je odběratelkou mých článků, které mu pak posílala, a na 

jedno z kázání se obrátil. Teď bude mít v Životě víry v březnu nebo dubnu svědectví, kde 

napsala, co prožívala. Když byl na drogách, tak ho jeho táta více méně odepsal. V listopadu 

měl křest a přijeli na něj rodiče z Bardějova. Křtěni byli tři lidé, celkem tam bylo tak třicet 

lidí. Když bylo po všem, tak jeho táta přišel dopředu a před všemi se mu omluvil, že k němu 

měl špatný vztah, že ho odepsal. Padli si do náručí. 

 

 

Závěr 

Díky této práci jsem nahlédla do prostředí, jež pro mě bylo věcí zcela neznámou. O 

evangelikalismu jsem totiž (ač je to ostuda) do té doby nevěděla vlastně nic. O to více mě však 

toto téma přitahovalo – denně jsem totiž pro sebe mohla objevovat něco nového.  

Dan Drápal je člověk neuvěřitelně vstřícný a ochotný, spolupráce s ním byla skvělá. A 

i když je pro mě tento přístup k víře duchovně vzdálený, jsem vděčná, že mi dovolil nahlédnout 

do jeho soukromí a umožnil mi tak poznat nový kousek světa. 
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I. Dan Drápal – Něco o mně 

Narodil jsem se v roce 1949. V letech 1967-1972 jsem vystudoval evangelickou 

bohosloveckou fakultu J. A. Komenského v Praze. V letech 1972-1974 jsem byl na vojně. Pro 

politickou angažovanost v roce 1968 mi byl upírán tzv. „státní souhlas k výkonu 

duchovenského povolání“; proto jsem se po návratu z vojny živil několik let jako topič. 

 

1. 3. 1977 jsem se stal vikářem tehdy nejmenšího pražského evangelického sboru v Praze 7 - 

Holešovicích. 

 

O rok později jsem prožil osobní setkání s Bohem a obrácení. O několik měsíců později jsem 

prožil křest v Duchu svatém. Následoval explozivní růst sboru. 

 

V polovině osmdesátých let už byl tento sbor největším z pražských sborů, měřeno účastí na 

shromážděních a finanční obětavostí. 

 

O sbor projevovala stále větší zájem Státní bezpečnost. Dostávali jsme se rovněž do napětí s 

denominací, jejíž jsme byli členy (Českobratrská církev evangelická). 

 

Po sametové revoluci jsme se od evangelické církve pokojně a po klidné dohodě oddělili a 

vytvořili jsme Křesťanská společenství. Ta se podařilo po mnohaletém úsilí zaregistrovat jako 

samostatnou církev. Stal jsem se jejím prvním seniorem. 

 

V roce 2004 jsem na tuto funkci rezignoval a věnuji se jednak překladu Písma, jednak 

publicistice. 

 

Od června roku 2007 jsem byl předsedou KDU-ČSL na Praze 8. Tuto funkci jsem původně 

přijal na dobu jednoho roku. Po sjezdu KDU-ČSL v květnu roku 2009 jsem z KDU-ČSL 

vystoupil, abych se mohl věnovat časopisu „Konzervativní listy“, který od září 2009 

vydáváme jak v elektronické, tak v papírové podobě. 

 

Již dříve jsem napsal řadu knížek a spisků: 

Hledání a jistota (1990, druhé vydání 1997, třetí 2006) 

Krutý Bůh? (anglicky Cruel God?) 
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Křest – jablko sváru? 

Sekty a ztráta absolutna 

Církev a budoucí pronásledování (1993) 

Will We Survive Western Missionaries? 

Manželství a mnoho otázek kolem něj 

Budování sboru 

Příručka pro četbu Písma 

Bible, okultismus a politika 

Emancipace žen v církvi? 

Apoštolská služba 

Jak je to s křtem v Duchu svatém? 

 

(http://dan-drapal.cz/index.php/cz/neco-o-mne) 
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II. Dopis Synodní radě se žádostí o propuštění z ČCE
35

 

V Praze dne 7. května 1990 

Vážení bratři, 

pokoj vám a milost od našeho Pána Ježíše Krista! 

  

Na základě předchozích jednání (naposledy ve čtvrtek 3. května t. r.) se na vás nyní 

obracíme písemně se žádostí o propuštění holešovického sboru z ČCE. Jak je známo, zakouší 

náš sbor zhruba od roku 1981 probuzení spojené se značným přílivem nových členů. Účast na 

nedělních shromážděních stoupla z průměru 29 v roce 1977 na 234 v loňském roce. Počet lidí 

aktivně se účastnících sborového života se zhruba zdvanáctinásobil (ze cca 45 na 550, 

počítáme-li děti). Největší příliv jsme zaznamenali mezi mladými lidmi z nevěřících rodin.  

Tato situace nás nutila k promýšlení otázky křtu a jeho smyslu pro život člověka. 

Dospěli jsme postupně k přesvědčení, že křest je lidskou odpovědí na Boží milost, tedy že 

předpokládá pokání a víru křtěného. Tím jsme se postupně ocitali mimo běžné pojetí křtu 

v ČCE.  

Vzhledem k tomu, že se postupně proměňoval ráz našich shromáždění, objevovalo se 

napětí mezi jinými členy církve a námi. Bylo nesnadné se s tím vyrovnávat, protože velice 

zřídka měly námitky věcný ráz a byly adresovány nám. Snažili jsme se pokud možno vyhýbat 

potenciálním střetům a fyzickou i materiální obětavostí dávat najevo svou loajalitu s ČCE 

(duchovní služba, až na určité výjimky, nebyla vítána). 

Jak sbor postupně rostl, objevovaly se i prostorové problémy. Ochota libeňského sboru 

zapůjčit nám své místnosti na čas naším problémům ulevila. Jak se postupně mladí lidé ženili 

a vdávali, jak se nám rodily děti, stával se sbor méně pohyblivým. Některé rodiny trávily po 

hodině v dopravních prostředcích cestou tam i zpět. Z těchto důvodů začaly existovat jednak 

domácí skupinky, jednak regionální shromáždění v různých částech Prahy. Celý sbor je nyní 

rozdělen na 7 regionů (Praha 1 + 7, Praha 5, Praha 5 + 6 + Kladno, Praha 8 + 9, Praha 10 a 

část Prahy 4, Krč + Písnice + Novodvorská, Nusle + Podolí + Nové Město + Vinohrady + 

Vršovice). Každý z těchto regionů má své vedení, jakési ministaršovstvo, a svá vlastní 

shromáždění jednou či dvakrát do měsíce. A touhu, aby v něm mohla být vysluhována Večeře 

Páně.  

Je nám kladena otázka, proč nemohou ti lidé chodit do sborů, které již v příslušných 

lokalitách existují? Můžeme odpovědět protiotázkou: Proč je ty sbory nezískaly pro Krista, 

když to k nim mají blíž? Faktem zůstává, že ti lidé přišli k Pánu Ježíši v našem obecenství, 

zvykli si na určitý způsob života v něm a nezaintegrovali by se do existujících sborů ČCE. O 

důvodech jsme již  hovořili a máme zato, že by bylo užitečné o nich hovořit i dále, ale nemá 

smysl je rozvádět v tomto dopise.  

Tak postupně došlo k tomu, že zde vyrostla církev v církvi. Organizační rámec – 

struktury ČCE – nám další růst neumožňují a třecí plochy by se spíše zvětšovaly. Cestu 

k dosažení ordinace považujeme za velmi zdlouhavou a kromě toho nejsme přesvědčeni, že 

člověk by měl být laickým kazatelem, aby měl právo vysluhovat Večeři Páně.  
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Soudíme proto, že nám bude lépe mimo rámec ČCE. Jsme zodpovědni za dary, které 

nám Pán dal, a za lidi, jež nám svěřil. V žádném případě si nemyslíme, že jsme jediní, kteří 

poznali pravdu, a že ostatní sbory by se měly úplně přizpůsobit nám. Pokud chceme jít 

samostatně, pak neodcházíme s nějakým bouchnutím dveřmi a s odsuzováním ČCE, ale ve 

vědomí, že mimo její rámec budeme moci lépe sloužit Pánu Ježíši Kristu. Předpokládáme, že 

napětí poleví a že snad bude možné vést o celé řadě otázek smysluplný dialog.  

Jsme ČCE vděčni za to, že nás ve svých řadách po léta trpěla, budeme se upřímně 

modlit za její požehnání a současně vás také o požehnání prosíme.  

Na 3. června (15:30) jsme svolali mimořádné sborové shromáždění, kde by se mělo 

definitivně rozhodnout, chce-li určitá část sboru zůstat v rámci ČCE. Zveme vás na toto 

shromáždění. Koná se v Kulturním domě Dopravních podniků, stanice metra Vltavská. 

Předpokládáme, že podle poměru členů rozdělíme sborový účet a dohodneme se s vámi o 

dalším používání místností, které má sbor v pronájmu od OPBH (jedná se o místnosti Na 

Maninách 20 a farní byt na Dukelských hrdinů 24). 

Předpokládáme, že náš sbor – či jeho podstatná část – bude do schválení nového 

církevního zákona existovat právně jako společnost s názvem „Křesťanské společenství 

Maniny“. To je rozhodnutí všech starších. Tak budeme moci mít právní subjektivitu 

v mezidobí do vydání nového církevního zákona. 

S bratrským pozdravem staršovstvo sboru 

 

Václav Rohan, kurátor  Dan Drápal, 

vikář
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III. Odpověď Synodní rady ČCE
36

 

 

V Praze dne 31. května 1990 

 

Vážení bratři a sestry, 

obracíte se na synodní radu s žádostí, abychom Vás propustili ze svazku naší církve. 

Jde o bezprecedentní událost, se kterou naše církevní řády nepočítají. Protože však Vaše 

rozhodnutí je důsledkem dlouhého procesu krystalizace uvnitř holešovického sboru i 

uprostřed společenství naší církve, nezbývá nám než Vaše sdělení vzít s politováním na 

vědomí, s prosbou, aby byla dána každému zapsanému členu holešovického sboru příležitost 

svobodně se rozhodnout, zda odejde či zůstane. Své rozhodnutí zdůvodňujete především tak, 

že mimo rámec naší církve budete moci lépe sloužit Pánu Ježíši Kristu. Dobře rozumíme 

tomu, že společenství, které nevyrostlo z tradiční podoby církve, nýbrž se formovalo misijní 

službou především mezi mladými lidmi z nevěřících rodin, nemohlo mít docela stejnou 

podobu, jako naše tradiční sbory, v nichž se vyvinuly liturgické formy, které svazují 

přítomnost církve s její hlubokou minulostí i s širokým ekumenickým společenstvím 

křesťanů. To samo o sobě by ovšem nebylo důvodem k tomu, abyste utvářeli struktury 

nezávislé na současné podobě Českobratrské církve evangelické. Rozhodnutí jít samostatnou 

cestou rostlo z dvojího: 

1. Především z problému, jak se vyrovnat se křtem nemluvňat, který byl udělen 

mnoha mladým členům Vašeho společenství a kteří nyní toužili po vyznavačském křtu. Křest 

dospělých v naší církvi není sám o sobě žádným problémem a je běžně udělen těm, kteří 

dosud nebyli pokřtěni. Stáli jste před otázkou, zda platí křest nemluvněte, které není schopné 

učinit jasné vyznání víry. Tedy před otázkou, která není nijak nová, kterou si kladli 

pravděpodobně již křesťané prvních generací, zvlášť tam, kde se ještě nevytratil význam 

obřízky – znamení příslušnosti ke Staré smlouvě. Toto napětí, které není schopna církev 

dořešit, napětí mezi svrchovanou milostí Kristovy oběti a mezi aktem rozhodnutí, provází 

církev po celé její dějiny. A snad právě ono je zdrojem „semper reformanda“, procesu, který 

trvale provází Kristovu církev. Chceme při tom Vás ujistit, že jsme přesvědčeni, že jsou stejně 

závažné důvody pro křest dětí jako pro křest dospělých. Nejen na základě přímých dokladů, 

kterých je více, než si běžně členové uvědomují. Ale především na základě samotné podstaty 

Kristovy milosti, která je jedinečně vyjádřena v řadě Kristových podobenství a vrcholně 
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v podobenství o Marnotratném synu. „Mrtvý“ se vrací domů. A přece je přijat jako milovaný 

syn a to ne na základě vyznání vin, ale jen proto, že ho otec nepřestal milovat. Není nakonec i 

řada mladých lidí, v dětství pokřtěných, vyrostlých však mimo církev, kteří byli osloveni 

Evangeliem, nejhlubším důkazem, že nepřestali být dětmi Otce, že jejich prvorozenství platí, 

protože je darováno a ne získáno? Nechceme však nyní otvírat rozhovor, který nikdy beze 

zbytku na této zemi nebude ukončen. Chceme jen ukázat, že při vzájemném naslouchání by 

mohla být zbohacena celá církev Páně.  

2. Ten druhý problém vidíme v pastýřské péči o ty, kteří byli získáni pro Krista. 

Nemohli a nechtěli jste je svěřit našim sborům jistě ne proto, že by byli právě Vámi získáni, i 

když rozumíme, že duchovní rodiče jsou se svými duchovními dětmi spojeni zvláštním 

poutem a cítí za ně mimořádnou zodpovědnost. To by apoštolové do sborů prvotní církve 

nemohli přivést nové konvertity. Nejsme přece kongregačním společenstvím, ale církví, která 

vzájemně spolupracuje, kde členové jednoho sboru jsou současně členy celé církve a mohou 

najít v kterémkoliv sboru svůj duchovní domov. Problém nevidíme ani v tom, že byste 

pochybovali o odpovědnosti mnoha našich kazatelů a presbyterů sborů. To, co vás vedlo 

k samostatné, nezávislé péči o obrácené, byla zacílená příprava k další zkušenosti, kterou 

nazýváte křest Duchem svatým. A v tomto bodě se opravdu církev ve své většině s Vámi 

rozchází. My jsme na základě Písma dospěli k takovému závěru, že kdo je křtem a vírou 

vštípen do církve – těla Kristova - , má podíl na Duchu svatém, který byl církvi o Letnicích 

darován jednou provždy právě tak, jako je neopakovatelná Kristova oběť a jeho vzkříšení. 

Tak tomu učíme ve sborech a povzbuzujeme členy církve, aby za Ducha svatého děkovali, 

jemu se otvírali, rozpoznávali svěřené duchovní dary a za další potřebné v budování církve 

prosili. Základním znamením přítomnosti Ducha svatého pro nás není glosolalie, ale život 

z opravdové Kristovy lásky, která umožňuje jednotu církve v rozmanitosti a která překonává 

napětí přirozeně vznikající mezi námi lidmi. Toto vyučování v církvi přirozeně narušovalo 

proces, který Vaše pochopení Písma sledovalo. A tak Vám připadalo, že jste mezi námi 

nenašli dost duchovní hloubky a příležitostí k rozvinutí služby. Je nám to velice líto a 

domníváme se, že Vaše rozhodnutí bude ke ztrátě obou stran a především bude příčinou 

k znevěrohodnění misijní služby lidu Páně.  

Loučíme se s Vámi tak, jako se loučí matka s dětmi, které se rozhodly opustit domov 

a jít svou vlastní cestou. Jsou chvíle v životech jednotlivců i společenství, kdy není možno už 

nic jiného než povědět „s Bohem“. Takovýto rozchod ovšem znamená nové dělení církve, a to 

je vždycky dokladem hříchu, obvykle na jedné i na druhé straně.  Co se nyní jeví jako 

usnadnění budoucí cesty, může se stát začátkem nových a větších nesnází.  
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Poroučíme Vás do Boží milostivé ochrany a svěřujeme Vás jeho péči. Přejeme Vám 

pak, abyste došli hlubší pravdy, kterou naši otcové viděli v ospravedlňující milosti Kristově, 

na kterou má a smí hříšný člověk s hlubokou důvěrou spolehnout. Přejeme Vám, aby byly 

rozmnoženy mezi Vámi dary misie mezi nevěřícími a bylo Vám dáno přivádět je k živému 

Kristu. A přes všechnu bolest Vám vyprošujeme, aby Bůh žehnal Vaší cestě.  

Na začátku jsme psali, že s podobným případem odchodu celého sboru církev ve 

svých řádech nepočítá. Počítá však s možností návratu těch, kteří odešli. Naše církev je církví, 

která dveře nezavře. A která dovede čekat v naději, že se Boží děti jistě vrátí.  

S bratrskými pozdravy jménem celé církve Vaše synodní rada. 

  

Miloš Lešikar 

synodní kurátor         Pavel Smetana 

úřadující náměstek 

synodního seniora 
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IV. Hodnoty Církve Křesťanská společenství 

  

1. CÍRKEV POSTAVENÁ NA BIBLI  

Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí.  

 

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás  

a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží  

člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.  

(2Tm 3,16-17 NBK)  

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.  

 (Ž 119,105)  

Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým  

slovem Božím."  

(L 4:4)  

  

2. DŮVĚRNÝ VZTAH S BOHEM OTCEM.  

Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to,  

abychom s Ním měli úzký osobní vztah a aby On z nás měl radost.  

 

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich  

provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.  

(2K 5,19)  

Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.  

 (1J 1,3 ČSP)  

  

3. NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA  

Ježíš Kristus je naším Spasitelem i Pánem. Proto považujeme za neodmyslitelnou součást své 

zbožnosti jeho důsledné následování.  

 

Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne  

svůj kříž a následuj mne.  

(L 9,23)  

  

4. ŽIVOT Z MOCI BOŽÍHO DUCHA  
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Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o  

Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje Církev svými dary.  

 

Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky –  

Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani  

nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.  

 (J 14,16-17)  

Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně 

vydá svědectví.  

(J 15,26 CSP)  

Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.  

 (J 16,13 NBK)  

Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou  

různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem  

dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno  

slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému 

dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání  

zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy  

jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává 

každého jednotlivě, jak sám chce.  

(1K 12,4-11 NBK)  

  

5. RŮST A PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY  

Usilujeme o to, aby církev rostla jak počtem tak ve zralosti a proměně  

charakteru do podoby Ježíše Krista.  

 

Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek  

rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý  

posiloval.  

(Sk 9,31)  

To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele  

– pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo,  

abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna,  

k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti.  
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(Ef 4,11-13)  

  

6. CHOZENÍ VE SVĚTLE  

Na základě lásky a pravdy chceme žít v upřímnosti před Bohem i lidmi,  

bez snahy přehlížet problémy. Odmítáme jakoukoliv církevní výlučnost.  

Jde nám o otevřenost, vykazatelnost a biblicky prováděnou kázeň v církvi.  

 

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, 

jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.  

 (1J 1,7)  

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci,  

získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo  

dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'.  

Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však  

neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.  

 (Mt 18,15-17)  

 

7. ROZVÍJENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

Ve sborech KS usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy. Vzájemné vztahy  

mezi sbory se dějí zejména skrze vztahy mezi jejich vedoucími na různých rovinách.  

 

Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný  

úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé  

údy patříme k sobě navzájem.  

(Ř 12,4-5 NBK)  

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku  

jedni k druhým.  

(J 13,35)  

  

8. SDÍLENÍ EVANGELIA  

Důležitou součástí našeho poslání je pro nás zvěstování dobré zprávy o  

záchraně v Ježíši Kristu i nejrůznější služba lidem.  

 

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření.  
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 (Mk 16,15 NBK)  

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když  

rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.  

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali  

slávu vašemu Otci v nebesích.  

(Mt 5,14-16)  

  

9. POTŘEBA JEDNOTY A SPOLUPRÁCE  

Velmi nám záleží na jednotě a spolupráci s dalšími křesťany v místech,  

kde sbory Křesťanských společenství působí, protože rozšiřovat Boží  

království ve svých městech a krajích dokážeme nejlépe společně.  

 

Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni  

jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.  

(J 17,21 NBK)  

  

10. OTEVŘENÁ TEOLOGIE  

Považujeme se za součást celosvětové Církve, v jejímž rámci máme svá  

konkrétní obdarování i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez  

poznání a zjevení jiných částí Církve jsme neúplní.  

 

Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak  

je třeba.  

(1K 8,2)  

Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné…  

 (1K 13,9)  

 

Tyto hodnoty byly schváleny řádně svolaným kolegiem pastorů dne 27. 7. 2006. 

(http://www.kaes.cz/_download/Hodnoty_CKS.pdf) 
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V. ČEA – vyznání víry 

Vyznáváme: 

1. Suverenitu a milost Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého ve stvoření, prozřetelnosti, 

zjevení, vykoupení, posledním soudu a konci tohoto světa.  

2. Boží inspiraci Bible a její celou věrohodnost a nejvyšší autoritu ve věcech víry a způsobu 

života.  

3. Všeobecnou hříšnost a vinu padlého člověka, která jej činí předmětem Božího hněvu a 

zavržení.  

4. Zástupnou oběť vtěleného Božího Syna jako jediný a dostačující základ vykoupení z viny a z 

moci hříchu a jeho věčných následků.  

5. Ospravedlnění hříšníka pouze Boží milostí, prostřednictvím víry v Krista ukřižovaného a 

vzkříšeného z mrtvých.  

6. Osvěcující, obnovující a posvěcující dílo Boha Ducha svatého v nás.  

7. Kněžství všech věřících, kteří tvoří všeobecnou církev: tělo, jehož hlavou je Kristus a které je 

vázáno jeho přikázáním hlásat evangelium celému světu.  

8. Očekávání osobního a viditelného návratu Pána Ježíše Krista v moci a slávě. 
 

(http://www.ea.cz/29/vyznani_viry_stanovy) 
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